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RESUMO 

 

Considerando as questões do acesso e da permanência dos alunos com necessidades 
educacionais em uma escola municipal de São João d’Aliança - GO, este estudo investiga e 
traz à discussão assuntos referentes a política de inclusão que a escola adota a realidade 
interacional dos professores e dos alunos portadores de necessidades educacionais. Nesse 
percurso, a visão desses professores em relação à inclusão escolar se faz necessário, tendo em 
vista a relação entre disposição e efetivação da abordagem inclusiva nas escolas. Para 
alcançar os objetivos deste trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, questionário com 
perguntas fechadas e abertas, bem como (três) sessões de observação in loco. Dentre os 
resultados encontrados, destacamos o fato de que os (quatro) professores entrevistados terem 
como meta frequentar um curso de capacitação na área de inclusão.  Considerando essa 
informação e outras contidas nesta pesquisa, os resultados apontam que a inclusão escolar tem 
em sua base a capacitação do professor como prioridade para que assim se efetive a educação 
inclusiva. Os resultados falam a favor de que todo avanço observado nos dias atuais é um 
novo começo para um caminho que é percorrido sobre forte luta, uma luta de direitos dentre 
eles, como professor, destaca-se o direito à educação igualitária não importando condição 
física, intelectual e social. 
 

Palavras-chave: Inclusão Escolar. Integração. Capacitação Docente. Currículo. 



 

ABSTRACT 

 

Considering the issues of access and retention of students with educational needs in a 
municipal school of São João d’Aliança - GO, this study investigates and brings to discussion 
issues related to political inclusion that the school adopts the interactional reality of teachers 
and students with educational needs. Along the way, how these teachers regarding school 
inclusion is necessary in view of the relationship between disposition and execution of the 
inclusive approach in the schools. To achieve the objectives of this work, we carried out a 
bibliographical research, questionnaire with closed and open questions and (three) on-site 
observation sessions. Among the findings, we highlight the fact that the (four) teachers 
interviewed have a goal to attend a training course in the inclusion area. Considering this and 
other information contained in this research, the results show that the school inclusion has at 
its base the teacher training a priority so that becomes effective inclusive education. The 
results speak in favor of every advance observed in the present day is a new beginning to a 
path that is traversed on strong fight, a right to fight among them, as a teacher, there is the 
right to equal education regardless of physical condition, intellectual and social. 

 

Keywords: School Inclusion. Integration. Teacher Training. Curriculum. 
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APRESENTAÇÃO 
 

A inclusão escolar é um tema que nas últimas décadas tem ganhado significativo 

espaço nos debates em torno da construção de uma educação de qualidade para todos. No 

entanto, discutir a inclusão escolar implica refletir sobre as políticas públicas educacionais, 

sobre os modelos construídos para abordarem o fenômeno educativo e sobre as dificuldades e 

obstáculos que a instituição escolar deve transpor para que, de fato, venha a ser uma escola 

para todos. 

Nesse sentido, essa pesquisa tem por relevância científica pesquisar qual, ou quais, 

caminho(s) a escola vem percorrendo para que se chegar à inclusão escolar? Quais 

metodologias o professor adota para incluir o aluno nos aspectos pedagógicos? Considerando 

a necessidades de se saber e conhecer as diferenças gritantes entre inclusão escolar e 

integração escolar e, consequentemente, partindo dessa perspectiva, esta pesquisa traz novas 

indagações, tais como: analisar se há desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar.  

Verificar como se dá o preparo dos professores tal atividade; investigar se os alunos estão 

integrados ou inclusos.  

Importante ressaltar que a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da 

educação inclusiva (2008), apresenta uma orientação para os sistemas educacionais visando à 

organização dos serviços e dos recursos da Educação Especial, de modo complementar ao 

ensino regular. Assim, essa política resgata o sentido da educação especial contido na 

Constituição Federal de 1988, que define esta modalidade não como substitutiva da 

escolarização comum, mas como a oferta do Atendimento Educacional Especializado AEE - 

em todas as etapas, em todos os níveis e em todas as modalidades educacionais, com 

atendimento preferencialmente na rede pública de ensino. 

Essa postura na política educacional implica diretamente na permanência de alunos 

com necessidades educacionais, quando estes são atendidos nos aspectos pedagógicos e não 

somente social. Como disposto anteriormente, a educação inclusiva é uma modalidade de 

educação que garante o acesso ao ensino de alunos com alguma necessidade educacional. 

A qualidade desse acesso depende de políticas públicas que assegure ao aluno os seus 

direitos educacionais. Para tanto, a escola, como promotora do saber, pode efetivar essa 

política pública, no sentido de fazer valer os direitos educacionais do aluno ali integrado ou 

incluso. Considerando essa perspectiva do acesso e permanência e eficácia do ensino 

inclusivo, esta pesquisa teve como dados de análises os alunos portadores de necessidades 
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especiais em uma escola do município de São João da Aliança, em Goiás.  

Nesse sentido, o interesse por investigar o processo de inclusão escolar em uma escola 

pública surgiu enquanto cursava pedagogia pelo programa UAB/UNB, e, na ocasião, fui 

convidada a trabalhar como professor/monitora de um aluno com autismo em uma escola 

pública. Essa experiência me despertou o interesse de conhecer a fundo como acontece o 

processo da inclusão com pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais? Como a 

escola pode contribuir? E como o professor, que é o protagonista desse processo, dá vida aos 

documentos, Leis, Diretrizes, Declarações fazendo a sua parte? Durante esse período, foi 

possível agilizar a primeira sala de recursos, onde passei a atender, pedagogicamente, aos 

demais alunos da escola com necessidades especiais. A implementação da sala de recursos 

exigiu pesquisa em vários sites, órgão do governo a respeito do trabalho em sala de aula.  

Nesse percurso tive contato com a disciplina de Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) e decidi me especializar na área assim que concluísse a graduação. 

O capítulo I traz do Referencial Teórico, com informações acerca de um breve 

histórico da educação especial no Brasil, o Processo de Inclusão e o Perfil do Professor. O 

capítulo II traz a Metodologia utilizada, contendo informações de observações diretas no 

cenário da pesquisa. No capítulo III expomos os Procedimentos e Instrumentos da Construção 

de Dados e a Observação in loco. No capítulo IV, encontram-se informações sobre 

Procedimentos e Análise dos Dados. Por fim, no capítulo V há informações sobre os 

resultados de toda a pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 Um Breve Olhar sobre a Educação Especial no Brasil.  
 

Historicamente a educação Especial no Brasil evidencia teorias e práticas sociais que 

eram marcadas pela negligência, discriminação e promovendo casos de exclusão. Esse 

período histórico foi marcado pela ignorância e rejeição da pessoa com deficiência, quando a 

família, a escola e a sociedade agiam de forma preconceituosa, de modo que a pessoa com 

deficiência era banida do estado social, sem qualquer direito ou dever perante a sociedade. 

Nos séculos XVIII e meados do século XIX, a história da educação especial no Brasil 

evidencia o assistencialismo, com uma visão segregativa e segmentação das deficiências, fato 

que contribui ainda mais, para que a formação escolar e a vida social das crianças e jovens 

com deficiência acontecessem em um mundo apartado da realidade tanto nos grandes centros, 

como em cidades pequenas. 

FERNANDES (2011, p. 220) nos mostra que:  

 
A educação especial foi admitida pelo poder público em 1957 com a criação das 
"Campanhas", que eram designadas exclusivamente para cada uma das deficiências. 
Nesse mesmo ano, instituiu-se a Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro – 
CESB, seguida da instalação do Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, 
que existe até hoje no Rio de Janeiro - RJ. 

De acordo com a autora outras campanhas parecidas foram criadas posteriormente 

para atender a outras deficiências. Na sequência, foram criadas as Associações de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – as APAE´s e as Escolas Pestalozzi, que recebiam população com 

Deficiência Intelectual e outras deficiências, cuja proposta referia-se ao atendimento 

educacional específico para uma deficiência, ou múltiplas deficiências (FERNANDES, 2011, 

p. 221). Observa-se aí um avanço significativo na direção da oferta de educação escolar 

sistematizada -  no âmbito da iniciativa privada ou ONG´s no sistema educacional -  com o 

chamado Atendimento Educacional Especializado (AEE).  

Enfim, é inaugurado, em termos educacionais, o período da integração norteado pelos 

princípios de normalização, integração e individualização, onde, os indivíduos poderiam se 

beneficiar do ensino regular, frequentando as modalidades existentes no sistema de ensino, 

inclusive na rede pública. 

De acordo com SASSAKI (1997, p. 32): 
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A sociedade em geral ficava de braços cruzados e aceitava receber os portadores de 
deficiência desde que eles fossem capazes de moldar-se aos tipos de serviços que ela 
lhes oferecia; isso acontecia inclusive na escola. 

A história traz à tona o caminho de lutas, ida e vindas, decretos, leis e diretrizes que 

tentam minimizar a exclusão social e humana. Se, uma vez no passado, o sujeito com 

deficiência era suprimido da sociedade através da morte, do esconderijo em diversas 

instituições. Depara-se agora com um novo caminho. Não ainda ao nível idealizado de 

tratamento perfeito e idealizado, mas cheio de lacunas e que precisa urgente de reajustes. 

MANTOAN (1997, p. 20), diz: 

 
Enquanto a pessoa está adequada às normas, no anonimato, ela é socialmente aceita. 
Basta, no entanto, que ela cometa qualquer infração ou adquira qualquer traço de 
anormalidade para que seja denunciada como desviante. 

Hoje, o indivíduo lida com a exclusão perspicaz que acontece através do isolamento 

das instituições, como cadeias, abrigos, associações, asilos e tantas outras, que foram criadas 

com este objetivo: segregar o "diferente", independentemente deste sujeito ter o direito de 

viver inserido em sua sociedade. 

 
2.2 O Processo de Inclusão Escolar. 
 

Diversos documentos criados para regularizar a situação educacional do aluno com 

necessidades educacionais passaram a constar em novos capítulos e diretrizes. Esse novo 

olhar social marcou visivelmente os rumos traçados para o atendimento escolar de alunos com 

deficiências. 

A Declaração de Salamanca, (Brasil, 1994), orienta que: 

 
As escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições 
físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas e entre outras. Devem acolher 
crianças com deficiências e bem dotadas, crianças que vivem na rua e que trabalham 
entre outras. (...)  

A educação especial deu passos com características de assistencialismo, onde o bem-

estar da pessoa com deficiência era tido como prioridade. Com o passar dos tempos e com 

novas informações, foram priorizados os aspectos médicos e psicológicos. Com o avanço do 

conhecimento, as instituições de educação escolar deram um novo rumo significativo para o 

atendimento à pessoa com deficiência com a integração da educação inclusiva no sistema 

geral de ensino. Logo, as políticas públicas voltadas para a inclusão, com o princípio da 
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aprendizagem começa a ser uma realidade que vai além de projetos e chega efetivamente à 

sociedade. 

Vale lembrar que, nos dias atuais, a escola traz consigo toda uma bagagem cultural e 

de saberes que atendiam às necessidades de uma determinada época. Se antes a criança 

especial era eliminada da sociedade, hoje tem seu direito adquirido por leis, diretrizes e 

resoluções, as quais a coloca como um ser igual a outras crianças. Desta forma, essa criança 

participa da vida escolar como qualquer criança tendo a garantia da sua formação 

educacional. Para isso, há de se (re)pensar com muita atenção a estrutura escolar, os métodos 

de avaliação e interação com as famílias e sobretudo, os conhecimentos adquiridos pelos 

professores para atender a estes alunos que ora fazem parte de toda e qualquer rede de ensino 

público.  

Para que a inclusão aconteça na prática, os professores terão que inovar sua prática, 

criar metodologias e mudar seu próprio conceito. Isso é possível por meio de programas de 

Pós-Graduações, cursos de aperfeiçoamento e capacitações. E isso mexe com muitas 

estruturas com uma compreensão radicalizada, e, de certa forma, enraizada e cristalizada no 

sistema de ensino considerado por alguns como inflexível e imutável -  o que significa dizer 

que há muita resistência de alguns professores e gestores em incluir um aluno com 

necessidades educacionais no âmbito da sala de aula comum. Certamente que essa 

constatação não condiz com o todo, tampouco com a maioria observável. Conforme 

MACHADO (2009, p. 16), citando MANTOAN (2003): Se o que pretendemos é que a escola 

seja inclusiva, é urgente que seus planos se redefinam para uma educação voltada para a 

cidadania global, plena, livre de preconceitos, que reconheça e valorize as diferenças. 

Portanto, compreende-se que o processo de inclusão dentro da escola depende das 

inovações que ocorrerão daqui para frente no que diz respeito à escola, ao aluno especial, à 

família, ao professor e a todas as pessoas que fazem parte deste processo. Por essa razão, 

muito já se discutiu e muito certamente há o que se discutir sobre a inclusão escolar, pois a 

sociedade, de certa forma, resiste em perceber as mudanças que estão ocorrendo, o que 

implica em dificuldade em processar tais mudanças em sua prática social. Contudo, não 

podemos (e nem devemos) perder a esperança, mas buscar meios para que um dia a família, a 

escola e a mídia -  em um futuro bem próximo -  interajam de forma clara e perspicaz em prol 

da inclusão das pessoas com deficiência. 
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2.3 O Perfil do Professor na Inclusão Escolar. 
 

Considerando o ritmo acelerado do conhecimento humano em geral, o professor, como 

qualquer profissional, precisa ter conhecimento bem construído em sua área de atuação, além 

e, manter-se em permanente atualização acadêmica. Buscar informações e aprender a 

selecioná-las de forma construtiva são novas habilidades que o professor não pode deixar de 

desenvolver, tampouco ignorar a realidade do novo perfil do aluno que chega a sua sala de 

aula. E o fato que na medida em as políticas públicas inclusivas vão sendo implantadas e 

conhecidas no Brasil, mais famílias se sentem encorajadas a buscar os direitos educacionais 

de seus filhos. Com isso, um novo desafio se faz presente para o sistema educacional como 

um todo: fazer valer os direitos educacionais do aluno com NEE (Necessidades Educacionais 

Especiais). 

O professor deve estar em contato com seu modo de aprender, com sua singularidade, 

para dar ao aluno com necessidades educacionais especiais um melhor acolhimento e assim 

favorecer seu desenvolvimento e aprendizagem. No tocante à formação do professor, 

BRASIL (2001, p. 59) no Art. 18 dispõe sobre as normas para o funcionamento de escolas 

pelas redes de ensino:  

 
Professores capacitados para cada situação: professores capacitados para classes 
comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais são aqueles 
que comprovem que, em sua formação, de nível médio ou superior, tiveram acesso a 
conteúdos sobre Educação Especial adequado para: perceber as necessidades dos 
alunos e valorizar a educação inclusiva; flexibilizar a ação pedagógica de modo 
adequado às necessidades de aprendizagem; avaliar a eficácia do processo e atuar 
em equipe, inclusive com professores especializados em Educação Especial 
compreensão das singularidades de seus alunos e do processo de aprendizagem. 

O professor da educação especial não se dispõe apenas a ensinar conteúdos aos alunos 

com deficiência, a sua formação como docente especializado deve ajudá-lo a saber observar a 

realidade, identificar os problemas ali presentes e ser capaz de trabalhar construindo saberes, 

para então, na medida do possível, buscar soluções adequadas à superação das barreiras que 

impedem seu aluno de estar na escola e lá aprender de forma autônoma, lúdica, 

contextualizada, instigante e criativa. Nessa perspectiva, pergunta-se qual é o papel do 

professor? 

Para FREIRE (2004, p.22), é necessário que o professor: 

 
[...] assumindo-se como sujeito da produção do saber, se convença definitivamente 
de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
produção ou a sua construção.  
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Esse desafio, por vezes, choca-se com o ideal proposto pelos princípios da inclusão 

escolar pensada para todos, considerando a carência de formação especializada do corpo 

docente. Adiciona-se a essa realidade, o papel da família, da escola e da sociedade como um 

todo, pois todos devem ser coparticipantes da necessidade de mudança de paradigma, que 

exigem os direitos dos alunos com necessidades educacionais especiais de modo a responder 

aos direitos em uma nova escola uma escola realmente inclusiva. 

 

2.4 Integração Escolar em Transição: Da Integração a Inclusão 
 

O princípio da integração norteou, por muito tempo, os ideais da Educação Especial, 

pois trata-se de um processo que visa a integrar o aluno à escola, que por sua vez é incumbida 

de criar meios para que o aluno, com necessidades especiais, seja integrado de forma 

pedagógica em acordo com o atendimento que lhe é oferecido e devido. Nesse viés, escola e 

aluno se incluem em um processo de troca de saberes, no sentido de se efetivar as práticas de 

inclusão. 

Porém de volta à realidade, o que se observa no âmbito da escola pública de uma 

forma geral é o modelo Integracionista que é um dos modelos pedagógico utilizado na 

educação de alunos com necessidades especiais visto em algumas escolas públicas. Segundo 

GLAT (1991), a integração “é um processo espontâneo e subjetivo, que envolve direta e 

pessoalmente o relacionamento entre seres humanos”. Já RODRIGUES (2006), diz que “a 

integração pressupõe uma ‘participação tutelada’, uma estrutura com valores próprios aos 

alunos ‘integrados’ que têm que se adaptar”.  

Diante da opinião dos autores, na prática não se aposta na inclusão escolar, por ser 

algo que ainda não aconteceu, pois o modelo integracionista dificulta a compreensão da 

inclusão escolar na prática. Para que a inclusão ocorra efetivamente se faz necessário que o 

educador procure inovar em sua prática, desenvolvendo de maneira pedagógica e lúdica 

metodologias que rompa com esse modelo de integração vigente, e isso mexe com as 

estruturas estacionadas em sistema de ensino fechado a novas integrações socais e 

educacionais, com um certo receio em incluir um aluno com necessidades educacionais na 

sala de aula comum. Conforme MACHADO (2009, p 16), citando MANTOAN (2003): 

 
Se o que pretendemos é que a escola seja inclusiva, é urgente que seus planos se 
redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre de 
preconceitos, que reconheça e valorize as diferenças. 
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O que se observa é que a inclusão escolar vem se efetivando de forma mista, revelando 

aos poucos o interesse e o investimento neste novo processo sócio-educacional. Com isto 

pode se dizer que não se deve simplificar o complexo, ou seja, achar que incluir signifique 

apenas mudar o aluno de sala, ou até mesmo dar uma nomenclatura ao real sentido do que lhe 

é de direito. Há fatores envolvidos, os quais estão sendo desconsiderados ao se efetivar a 

inclusão escolar em sua prática. 

 

 

2.5 A Criança Com Necessidades Educacionais Especiais 
 

A expressão necessidades educacionais especiais- NEE refere-se a crianças e jovens, 

cujas necessidades decorrem de sua elevada capacidade ou de suas dificuldades para aprender. 

e ou integrar-se à escola. Está associada, portanto, à dificuldade de aprendizagem, não 

necessariamente vinculada à(s) deficiência(s). 

É uma forma de reconhecer que muitos alunos, identificados ou não com deficiências 

ou superdotação apresentam necessidades educacionais, que passam a ser especiais quando 

exigem da escola resposta educacionais. Embora as necessidades especiais na escola sejam 

amplas e diversificadas, MANTOAN (2003) orienta que os termos integração e inclusão, 

muitas vezes, são utilizados para expressar situações consideradas semelhantes, mas adverte 

que os seus processos de construção teórico-metodológicos são distintos e fundamentam-se 

em momentos históricos diferentes. Assim, integrar não significa em hipótese alguma incluir.  

A integração foi um modelo de atendimento escolar na história educacional do Brasil, 

cujo objetivo era a aceitação de pessoas com deficiência. Estes formavam o público alvo, na 

época, nas escolas de ensino regular.  O que se esperava era que estes indivíduos estivessem o 

mais próximo possível dos demais alunos, ajudando-os a ter uma aproximação com um 

padrão de "normalidade". PRIETRO (2006) saliente que o modelo integrador, na prática, não 

tinha o compromisso com o desenvolvimento das potencialidades existentes no indivíduo, 

nem com um ensino que mostrasse caminhos para a aprendizagem, a integração somente 

esperava que o indivíduo se adaptasse à escola, absorvendo dela aquilo que, por si só, e ele 

conseguisse realizar. 

De acordo com MEC, SEESP: (1994, p.18):  

 
A integração é um processo dinâmico de participação das pessoas num contexto 
relacional, legitimando sua interação nos grupos sociais. A integração implica em 
reciprocidade. E sob o enfoque escolar processo gradual e dinâmico que pode tomar 
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distintas formas de acordo com as necessidades e habilidades dos alunos. Sob o 
enfoque psicossocial, a integração representa, portanto, numa via de mão dupla, 
envolvendo os portadores de deficiência e a comunidade das pessoas consideradas 
“normais”  

SASSAKI (2005) reforça essa perspectiva em sua análise da integração, afirmando, 

que mesmo que esse processo tenha o mérito de prover a socialização das pessoas com 

deficiência, não deixa de ter um caráter segregado, pois deposita todas as responsabilidades 

no indivíduo com deficiência... 

Neste processo. RABELO (1999, p.20), salienta que. 

 
Hoje, o grande desafio é a elaboração de uma política educacional voltada para o 
estabelecimento de uma escola realmente inclusiva, acessível a todos, 
independentemente das diferenças que apresentam, dando-lhes as mesmas 
possibilidades de realização humana e social.  

Portanto, integração foi o caminho percorrido para se chegar à inclusão em sua prática, 

entretanto elas - integração e inclusão -  são vertentes distintas, que buscam se reestruturar no 

sistema de ensino público para poder atender às necessidades do aluno que busca, com suas 

necessidades especiais, frequentar, como cidadão, uma escola pública. Vale lembrar que a 

educação inclusiva busca construir uma sociedade para todos e que para isso requer 

adaptações, reformulações dos currículos, das formas de avaliação e sobretudo, de formação 

dos professores e, principalmente, da política educacional como um todo.  Esse é o papel da 

educação inclusiva, prover a reestruturação do sistema educacional, para efetivamente 

oferecer uma escola pensada e organizada para atender a todos os alunos, independente das 

suas demandas educacionais. 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivos Gerais:  
 

Investigar como tem sentido o processo de inclusão escolar dos alunos com deficiência em 

uma escola Municipal de São João d’Aliança-GO. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 
 

• Compreender se há desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar; 

• Investigar como se dá o preparo dos professores (as) para tal a atividade; 

• Observar se os estudantes estão integrados ou inclusos; 
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4 METODOLOGIA 
 

4.1 Fundamentação Teórica da Metodologia 
 

O interesse em pesquisar o processo de inclusão de alunos com necessidades 

educacionais se deu por conhecer a realidade do município e as vertentes burocráticas de se 

incluir um aluno, com alguma deficiência, no contexto da escola. A pesquisa aconteceu em 

uma escola do município de São João da Aliança-GO. Nessa instituição há alunos com 

necessidades educativas especiais que estão matriculados na classe comum de ensino.  

Avaliar serviços e programas educacionais não é tarefa fácil, pois eles são de natureza 

complexa, envolvem múltiplas dimensões e perspectivas, e em geral há necessidade de 

recortes para viabilizar o estudo e isso acaba limitando os resultados. Neste projeto foram 

usados os seguintes procedimentos: observação in loco, aplicação de questionário, além de 

levantamento bibliográfico. Foram realizadas três observações in loco do aluno na sala de 

aula. Optou-se por uma pesquisa de campo com base na observação dos fatos, diretamente no 

local onde ocorrem os fenômenos. Para buscar atingir o objetivo dessa pesquisa é importante 

incluir na investigação a observação in loco do aluno com necessidades educacionais e do 

professor do ensino comum. 

Os primeiros passos dessa pesquisa iniciaram-se com o primeiro contato que se deu 

por meio da coordenadora da escola, que, por sua vez, encaminhou os documentos e pedidos 

de colaboração aos participantes, esclarecendo os motivos da pesquisa e sigilo dos nomes dos 

participantes.   

 

4.2 Contexto da Pesquisa 
 

A instituição pesquisada é uma escola municipal que funciona no período matutino e 

vespertino, atendem no total 640 alunos. A escola conta com 20 professores, 2 

coordenadores,1 diretor e vice-diretor, 2 merendeiras, 3 zeladores e 1 vigia. No quadro de 

professores todos possuem especialização em distintas áreas do conhecimento, como: 

Atendimento Educacional Especializado, Psicopedagogia e Letramento e Alfabetização. Há 

uma especialista em Inclusão Escolar, que atende somente um período na escola. A escola 

conta com serviço de psicologia com ênfase no psicodrama e educação onde alunos com 

laudos médicos recebem atendimento especializado duas vezes por semana. Há uma sala de 
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recursos e um professor no atendimento. Trata-se de uma sala ampla, mesa para cinco 

pessoas, estantes com jogos, cantinho de leitura, espelho grande e algumas atividades 

expostas. 

 
4.3 Participantes  
 

 Os sujeitos, dessa pesquisa são docentes que atuam no ensino comum, com carga 

horária de 40h semanais e turmas de 30 a 40 alunos. Todos possuem alunos fora de faixa, bem 

como alunos com necessidade educacionais visíveis. 
 Os participantes serão designados por siglas. P1, P2, P3 e P4 e o aluno que foi 

observado nos diferentes momentos da sua rotina será designado como LP, mantendo-se o 

sigilo de suas identidades. Os participantes são professores do 1º ao 4º que possuem em suas 

salas de aulas alunos com NEE. Como demonstrado no quadro abaixo. 

 
Quadro 01- 

Professor - Série Aluno NEE Situação do Laudo médico 
P1 - 1º ano Transtorno de Déficit de Atenção Sem laudo 

P2 - 2º ano Síndrome de Down Com laudo 

P3 - 3º ano Autismo e hiperatividade Com laudo 

P4 - 4º ano Deficiência Auditiva Sem laudo 

 

Todos concordaram com sua participação através da assinatura de Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Nas visitas anteriores à escola foi possível 

observar a dificuldade de incluir seus alunos em um currículo comum. Um exemplo é a 

professora do primeiro ano, expondo as dificuldades de se alfabetizar um aluno que, segundo 

ela, “têm as características de uma pessoa com TDH”. Questionada sobre esse possível 

diagnóstico, a professora alega ter pesquisado, em sites especializados, os sintomas e 

características, o que a levou a acreditar que o aluno se enquadra como portador de TDH.  

A professora do segundo ano demonstra está angustiada com a situação do seu aluno 

síndrome de Down, pois segundo ela não há participação da família, tampouco apoio 

especializado intra-escolar e extraescolar. Questionada sobre o processo de inclusão, a 

professora, se diz desestimulada a buscar qualquer forma de conhecimento nessa área, pois 

acha “muito penoso a atuação do professor”. A professora do terceiro ano se mostra 

esforçada em relação aos seus alunos com NEE.  Ela trabalha com alunos com e sem laudos 
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médicos. Quando questionada acerca da existência ou não de desenvolvimento humano, 

educação e inclusão escolar ao longo desse ano em seus alunos ela responde dizendo que. 

“desenvolvimento humano é mutuo, pois ela se sente desafiada a pesquisar, a ler, a interagir, 

a planejar," a gastar tempo no seu planejamento, chamar a família para conversar, enfim, 

tentar fazer com que o programa seja eficaz para todos. Segundo seus alunos com NEE, a 

motivam “a querer buscar uma formação continuada conhecimentos específicos sobre 

educação inclusiva” (…). 

Os desafios e angústias profissionais demandam das mesmas fontes, pois no segundo 

ano há um aluno com surdez e a professora, assim como a P3, se sente angustiada por não 

dominar as interações com o aluno, uma vez que lhe falta preparo intelectual e mesmo 

material. No caso da P3, esse preparo seria o conhecimento da Língua de Sinais Brasileira 

LIBRAS. De acordo com a professora, é um desafio ver sua aluna se esforçando para entender 

alguma coisa e ela não poder fazer nada. Quando questionada sobre integração e inclusão 

escolar a professora P3 disse que “não acontece na prática”… é só cobranças e nada de 

apoio. Tanto da família, quanto da escola, diretores, coordenadores. (…). 
 

4.4 Materiais 
 

Para construção e organização da presente pesquisa foram utilizados os seguintes 

materiais: 

x Folha A4 

x Sites Especializados 

x Impressora 

x Caneta 

x Celular 

x Scanner 

x Computador 

x Caderno 

 
4.5 Procedimentos e Instrumentos de Construção de Dados 

 
No decorrer do Curso Desenvolvimento Humano Educação e Inclusão Escolar os 

estudantes foram direcionados em alguns momentos para o contexto da escola. Com o 
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advento da inserção no contexto da escola e os sujeitos ali inseridos, criou-se alguns critérios 

na hora de escolher qual instituição de ensino teria os sujeitos com o perfil da pesquisa. A 

escolha da escola deveu-se ao fato da mesma estar sempre de portas abertas a pesquisadores 

da área da educação. Soma-se a isso o fato de ser uma escola que recebe alunos com NEE, de 

ter em seu quadro professores especializados e possuir uma sala de recursos. Portanto, 

observando todos esses critérios, a escolha se deu de forma objetiva, considerando que o 

vínculo com essa instituição ocorreu durante o Curso de Especialização em Desenvolvimento 

Humano, Educação e Inclusão Escolar. 

A visita à escola para realização a pesquisa de campo ocorreu em dia e horário 

agendados com todos os sujeitos envolvidos. Logo, apresentei-me a coordenação, munida de 

todos os documentos para realização da pesquisa de campo, como estudante do curso de 

Especialização em Desenvolvimento Humano e Inclusão Escolar, assim, os documentos 

foram encaminhados aos professores participantes. Após a apresentação, perguntei se eles 

poderiam responder a um questionário sobre inclusão escolar, apenas o professor do quinto 

ano pediu para não participar alegando que estava "sem tempo". 

Antes de entregar os questionários, expliquei aos professores cada item, ao final 

perguntei se havia alguma dúvida. O questionário foi aplicado individualmente a cada 

participante. No mesmo dia, agendei um horário com a professora do 2º ano, para observação 

in loco, com o intuito de conhecer o processo de inclusão do aluno com NEE em sala de aula.  

Durante três dias foram agendados e realizados novos encontros. A receptividade e a 

harmonia estiveram presentes em todos os momentos da pesquisa, o que aponta para uma 

disponibilidade acadêmica e mesmo empática em relação ao processo inclusivo e a 

pesquisadores interessados no sucesso do programa. 

Como resultado, a aplicação do questionário ocorreu de maneira satisfatória. O 

questionário (Quadro 2) está divido em perguntas abertas e fechadas, quando o professor tem 

a liberdade de justificar sua resposta em algumas escalas. Cada escala foi construída sobre 

forma de opção de escolha com análise das respostas, fundamentada sobre a visão de teóricos 

especialistas no assunto. 
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Quadro 2 – Questionário 
 

1. Responda, utilizando a escala abaixo, como você avalia o processo de inclusão de NEE de forma geral, isto é, independentemente do tipo 
de NEE do aluno envolvido no processo em sua escola. Justifique sua resposta. 
(     ) 0 = totalmente ineficaz 
(     ) 1 = bastante ineficaz, mas não totalmente  
(     ) 2 = pouco eficaz 
(     ) 3 = eficaz 
(     ) 4 = totalmente eficaz 
 
2. Qualifique, utilizando a escala abaixo, as dificuldades encontradas em sua prática no processo de inclusão de NEE em sua sala de aula. 
(     ) 0 = extremamente difícil 
(     ) 1 = difícil  
(     ) 2 = parcialmente difícil 
(     ) 3 = dificuldades normais de prática docente, independente da condição de NEE. 
(     ) 4 = não houve qualquer dificuldade na minha prática no processo de inclusão de NEE em minha sala de aula. 
 
3. Como você avalia sua prática docente antes e depois da inclusão? Utiliza a escala abaixo para responder essa questão. Justifique sua 
resposta. 
(     ) 0 = nada mudou 
(     ) 1 = mudou parcialmente  - acho que piorou 
(     ) 2 = Mudou parcialmente  - não sei dizer se ficou melhor ou pior. 
(     ) 3 = mudou razoavelmente – acho que melhorou 
(     ) 4 = Mudou totalmente pra melhor. 
 
4 – Como você avalia a interação dos colegas que não são NEE com os alunos NEE do processo de inclusão? 
(     ) 0 = São hostis de alguma forma (excluindo, agredindo, ironizando etc.) 
(     ) 1 = São enciumados com a atenção da professora 
(     ) 2 = São indiferentes 
(     ) 3 = São receptivos, porém não interativos 
(     ) 4 = São receptivos e interativos. 
 
5 – Como você avalia a interação dos alunos em processo de inclusão para com os colegas não NEE com os alunos NEE do processo de 
inclusão? 
(     ) 0 = São agressivos  
(     ) 1 = São arredios e tímidos 
(     ) 2 = São indiferentes 
(     ) 3 = São receptivos, porém não interativos 
(     ) 4 = São receptivos e interativos. 
 
6– Quantos alunos estão sob sua responsabilidade em sala de aula e quantos você diria ser possível integrar em sua sala?  
(     ) alunos 
 
7 – Quanto você avalia que um curso de capacitação em Educação Especial mudaria sua conduta docente?  Você tem vontade de se 
especializar e estudar sobre esse assunto? Justifique. 
(     ) 0 = não acredito que possa mudar. 
(     ) 1= Não tenho opinião, pois mal sei o que esses cursos  me proporcionariam de ensinamento. 
(     ) 2 = acredito que me ajudaria teoricamente, mas não na prática do dia-a-dia , de forma a gerar mudanças em minha prática de sala de aula.  
(     ) 3 = acredito que me ajudaria na prática docente.  
(     ) 4 = acredito que me ajudaria a entender e a interagir melhor ( a teoria +  a prática) e desta forma gerar uma conduta e uma prática diferentes 
em minha  sala de aula. 
 
8- Que tipo de apoio e/ou orientação você recebe da equipe pedagógica de sua escola para atividades, postura ou mesmo atitudes em sala 
com alunos NEE? 
0 (    ) = nenhuma orientação  
1 (    ) = orientação parcial e esporádica 
2 (    ) = orientação somente quando solicito ou me vejo embaraçada com alguma situação.  
3 (    ) = orientação frequente  
4 (    ) = não necessito de orientação, pois sei desenvolver as atividade 
 
9 - Considere a seguinte escala e responda como você se sente trabalhando com alunos de NEE. Justifique sua resposta 
0 (   ) = totalmente insegura 
1 (   ) = insegura parcialmente 
2 (   ) = indiferente (com ou sem alunos de NE) 
3 (   ) = confiante 
4 (   ) = extremamente confiante 
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4.6 Procedimento de Análise de Dados 
 

Para esta análise dos dados utilizou-se a técnica de análise categorial descrita por 

BARDIN (2010). A análise categorial se utiliza principalmente da análise temática, que, por 

sua vez, "consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja 

presença ou frequência de aparição podem significar algo para o objetivo analítico escolhido" 

(BARDIN, 2010, p. 131). Neste tipo de análise há o desmembramento do texto (entrevistas) 

em unidades de registro, reagrupadas posteriormente em categorias temáticas por semelhança. 

As unidades de registro são as unidades de significação do texto a codificar e podem ser de 

dimensões e natureza variáveis. Podem ser utilizados palavras, frases ou temas (BARDIN, 

2010). 

O questionário destinado à pesquisa de campo do Curso de Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar foi construído com o objetivo de conhecer o processo de 

inclusão na perspectiva do professor. Sua aplicação ocorreu satisfatoriamente. O questionário 

está divido em perguntas abertas e fechadas, onde o professor tem a liberdade de justificar sua 

resposta em algumas escalas e como isso, será possível analisar os temas centrais dessa 

pesquisa, com fragmentos das respostas escritas dos participantes. Após, essa categorização, é 

realizado a interpretação das categorias temáticas presente nos discursos (resposta por escrito 

no questionário). Dessa forma, os dados serão analisados e interpretados dentro da ordem das 

perguntas feitas no questionário, bem como na sua coletividade. 

As observações in loco foram organizadas em forma de relatórios. Este, por sua vez, 

será categorizado de acordo com os dados observados para utilização durante análise da 

categoria de observação in loco. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Todos os participantes apresentaram boa compreensão das questões propostas. Os 

resultados encontrados serão descritos a partir das próprias palavras dos participantes, bem 

como fundamentadas sobre a visão de teóricos como: FERNANDES (2013), MANTOAN 

(2009), SASSAKI (1999), entre outros. A percepção de Inclusão Escolar está relacionada a 

três temas principais: 1) Processo de Inclusão 2) Capacitação 3) Integração. Cada participante 

dessa pesquisa mencionou todos os três temas e a sua percepção no processo de inclusão 

escolar que, segundo eles, está relacionada diretamente com a falta de formação continuada 

bem como, a falta de orientação pedagógica por parte da coordenação pedagógica. 

De acordo com as respostas obtidas, metades dos professores avaliam o processo de 

inclusão de alunos com NEE como pouco eficaz, como P1 e P2. Por outro lado, para P3 e P4 

ele é considerado ineficaz, mas não totalmente. Interessante notar que, mesmo com essa 

avaliação de pouco eficaz para não totalmente ineficaz, o que se deixa transparecer 

discursivamente é a existência da noção de que maiores preparações, por parte dos 

professores, seria um passo importante para o sucesso do programa.  Esse despreparo, por 

parte dos professores, reflete em um sentimento de incapacidade, mas não de desesperança. 

Observem as notações abaixo de P1, P2 e P3: 

 
[...] Pouco eficaz, por motivo de haver pouquíssimos profissionais com algum (tipo) 
tipo de capacitação para recebê-los em sala de aula. (P1) [...] Tem profissional 
habilitado para dar aula, que são dedicados, mais encontram dificuldades para 
desenvolver seu trabalho por falta de material e até mesmo apoio da Secretaria de 
Educação. (P2). [...] A nossa escola, busca um trabalho voltado para essas crianças, 
recursos para um bom atendimento de NEE. (P3) 

A P4 descreve que a falta de capacitação nas atividades com alunos com NEE é uma 

das razões que a fazem se sentir incapaz. A partir da análise dos relatos dos quatros 

respondentes foi possível identificar diferentes visões sobre a inclusão escolar.  Os 

respondentes em sua maioria deram destaques à falta de capacitação profissional como 

fracasso no processo de inclusão escolar. Nesse sentido, Machado (2006, p. 54) dá ênfase ao 

papel do professor como “promotor do ambiente de aprendizagem inclusiva, será ele o 

profissional que poderá reger com maestria toda abordagem que prima pela qualidade do 

desenvolvimento humano, desde que esteja realmente sensibilizado para tais questões”. Numa 

escola inclusiva o repertório de cada professor é considerado como um recurso rico para a 

troca de experiências com o objetivo de aperfeiçoar a prática docente e de todos os 
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envolvidos. Sobre essa formação (MANTOAN, 2006, p. 60) destaca: 

 
[...] todo plano de formação deve servir para que os professores se tornem aptos ao 
ensino de toda a demanda escolar. Dessa forma, seu conhecimento deve ultrapassar 
a aceitação de que a classe comum é, para alunos com necessidades educacionais 
especiais, um mero espaço de socialização. 

Para que uma escola seja considerada inclusiva não deve haver uma lista de exigências 

quanto ao acesso nem mecanismos de seleção ou discriminação de qualquer espécie. Nesse 

sentido, desde os primeiros anos de escolarização a promoção da inclusão escolar implica na 

identificação de diminuir barreiras à aprendizagem e à participação, e, ao mesmo tempo, a 

busca para a ampliação dos recursos que apoiam os processos de ensino e aprendizagem. 

Como apontaram as respondentes sobre as dificuldades encontradas em sua prática no 

processo de inclusão escolar, onde todas consideram difícil, considerando que as todas as 

pesquisadas são unânimes quando apontam suas razões de dificuldade.  

Essa dificuldade se comporta como uma barreira para maiores sucessos. Essa é uma 

questão que extrapola o âmbito da organização escolar e que envolve a concepção de 

desenvolvimento humano. Nesse sentido, à medida que o professor compreende que ele é 

parte desse processo e que pode contribuir para efetivar esse mesmo processo aos poucos as 

barreiras das dificuldades tendem a ser apagadas e enfraquecidas. A criança com alguma 

deficiência ou NEE necessita, para isso, de metodologias alternativas e recursos 

diferenciados. GÓES (2002, p. 105) discorre sobre esses princípios: 

 
O desenvolvimento da criança com deficiência é, ao mesmo tempo, igual e diferente 
ao da criança normal. As leis de desenvolvimento são as mesmas, assim como as 
metas educacionais. Por outro lado, para se desenvolver e se educar, ela precisa de 
certas condições peculiares. 

Quando questionados acerca das mudanças ocorridas em sua prática antes e depois do 

processo inclusivo, todos apontam para mudanças que buscam caminhos para uma prática 

justa e eficaz. Há uma busca de recursos para que haja sucesso no processo inclusivo. 

 
P1 [...] Mudou parcialmente, não sei dizer se ficou melhor ou pior[...] pois sem 
formação é difícil dizer se melhorou.[...] procuro trabalhar da melhor forma 
possível, buscando algumas informações na internet e com colegas de trabalho.P2 
[...] Devido a uma falta de especialização, por parte de nós professores, o meu olhar 
foi modificado ao longo da carreira diante da inclusão de NEE, no ensino regular e 
procuro estudar para um melhor atendimento com essas crianças. 

Já os participantes P3 e P4, aludem que mudou parcialmente, mas não sabem dizer se 

melhorou ou piorou. Esses dois participantes não têm experiência de sala de aula antes da 
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implementação do programa. Para CARVALHO (2006, p. 36) a educação inclusiva pressupõe 

um movimento contra qualquer tipo de exclusão que venha ocorrer dentro dos espaços 

educacionais do ensino regular, na medida em que está baseada na defesa dos direitos 

humanos de acesso, no ingresso e na permanência "com sucesso em escolas de boa qualidade, 

o que, necessariamente, implica previsão e provisão de recursos de toda ordem”, 

possibilitando a todas as pessoas oportunidades educacionais adequadas, respeitando, durante 

todo o processo de aprendizagem, a individualidade, bem como as limitações inerentes a cada 

ser. 

Ainda acerca de movimentos que geram mudanças na prática docente em relação ao 

processo de inclusão escolar, os participantes, consideram a importância da capacitação 

docente um fator determinante para que a inclusão ocorra nas vertentes da prática. A educação 

inclusiva acontece no contexto do ensino comum e regular, porém, observa-se que há 

participantes que não fazem a separação de contextos, tendo como referência e entendendo 

que ela somente acontece na sala de recursos onde atua o professor especializado. Nesse 

sentido, FERNANDES (2013, p. 207), mostra-nos que: 

 
O trabalho em conjunto entre os profissionais dos dois contextos de ensino, uma 
formação inicial que dissocia a natureza e os objetivos de atuação de cada 
profissional, acaba por reforçar a fragmentação da educação comum e inclusiva e 
não contribui para o enfoque que aponta a unificação desses contextos como 
princípio fundamental a sua efetivação. 

Diante desse resultado, o professor precisa estar ciente, que o sucesso da inclusão 

escolar no contexto da sala comum de ensino, passa por ele, e o professor especialista da sala 

de recursos entra como um complemento no seu trabalho. Observa-se que na Resolução, 

nº2/2001, art.18 apresenta o papel de cada profissional da educação nesses dois contextos, 

onde mostra que professores capacitados são aqueles que irão atuar na sala comum, com 

alunos que apresentam NEE. Já os professores especializados têm a responsabilidade de 

identificar necessidades educacionais especiais, como também de oferecer caminhos 

pedagógicos mais adequados para dar respostas a elas. A esse respeito, quando questionados 

se um curso em educação especial mudaria sua conduta docente e, se eles (a) têm vontade e 

de se especializar e estudar sobre esse assunto, P1, P2, P3 e P4 responderam que acreditam 

que um curso de capacitação acerca de alunos NEE seria bem-vindo como apoiador e 

integrador de novas práticas em sala de inclusão. 

 
P1 [...] Com certeza um curso me ajudaria bastante [...], pois a cada ano, recebemos 
alunos com NEE diferentes e com um curso ajudaria a criança ser melhor. [...]. 



 

27 

P2 [...] Com certeza tenho vontade me especializar e estudar sobre o assunto, é 
difícil praticar sem teoria. [...] 
P3[...] Gostaria, pois tenho algumas dificuldades em relação aos alunos com NEE. 
P4. [...] Tenho vontade, e pretendo no futuro fazer um curso nessa área. 

A esse respeito, no Plano Nacional Educação-2014/ 2024, na meta 16, diz: 
Formar em nível de Pós-Graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 
educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos os 
profissionais da educação básica formação continuada em sua área de formação, 
considerando as necessidades, demandas e contextualização dos sistemas de ensino. 

Na Meta 16 do PNE, a ser cumprida até 2024, espera-se que até lá muitos profissionais 

da educação compreendam a importância de dar continuidade a sua formação, mesmo com 

toda dificuldade, apresentada pelos os participantes dessa pesquisa. Um dado interessante é 

que todos possuem alunos com NEE e se demonstram receptivos a receberem pelo a menos 

mais (dois) alunos NEE(s), mesmo não tendo formação nessa modalidade e tendo como apoio 

material apenas a sala de recursos.  

Quando questionados se recebem apoio da equipe pedagógica acerca de atividades, 

postura e atitudes em sala de aula com alunos com NEE os participantes responderam:  

P1-Não recebe nenhuma orientação; P2-Orientação somente quando solicita, ou 

quando se vê embaraçada com alguma situação; P3-Nenhuma orientação; P4- Orientação 

somente quando solicita, ou quando se vê embaraçada com alguma situação.  

Interessante, observar a falha na equipe gestora quando ao processo de inclusão, pois 

se na escola há uma sala de recursos, se os alunos frequentam essa sala, se eles estão no 

ensino comum, como não haver esse diálogo? Os profissionais da educação precisam estar 

cientes de que o processo de inclusão escolar, quando munida de um currículo desafiador, é 

atrativo e flexível.  É aí que é dada a oportunidade de motivar os professores a se envolverem 

com o processo da educação inclusiva. Como destaca BEYER (2008, p 80), “O (a) Professor 

(a) em sala de aula é peça fundamental para que a ação educativa junto aos alunos com 

necessidades educacionais especiais tenha margem razoável de sucesso”. Entretanto, as 

participantes dessa pesquisa, quando questionadas sobre como se sentem trabalhando com 

alunos com NEE. P1, P2 P3 e P4 responderam que se sentem inseguras parcialmente. E 

justificam respondendo  

 
P1[...] Na maioria das vezes insegura, pois é muito duro nosso trabalho E como 
nossa responsabilidade é grande. E tem que ser por amor e trabalhando da melhor 
forma possível e que essas crianças chegam até a mim e se sentem pelo ao menos 
integrados ao  contexto da escola. 
P2 [...] Me sinto insegura trabalhando com essas crianças com NEE, pois não tenho 
prática, mas prática  só conseguimos praticando. 
P3[...] Sem formação não posso dizer que sou confiante, pois preciso de 
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conhecimento para desenvolver um trabalho com segurança e qualidade. 
P4 [...] Penso que se tivesse um apoio maior da coordenadora no dia do meu 
planejamento, me sentira mais confiante. [...] 
 

Esse olhar nos leva a entender que o desenvolvimento humano, educação e inclusão 

escolar ficam fragmentados, pois um contexto inclusivo, mexe com o sistema educacional, 

muda a forma de olhar o aluno, gera práticas flexíveis e instruções diferenciadas e traz uma 

noção de colaboração mútua entre escola, família e o contexto do aluno. É de suma 

importância que todos os envolvidos no processo de inclusão percebam que a função de toda 

escola que se diz democrática apresente uma proposta pedagógica de educação inclusiva de 

qualidade passa a ter conceitos inclusivos.  

Muito embora a legislação vigente e os documentos normativos estejam 

impulsionando, ou mesmo norteando a organização de sistemas educacionais inclusivos, é 

interessante destacar que sem mudança de postura, que deve ser desenvolvida por todos os 

protagonistas que fazem parte da comunidade escolar, será quase impossível tornar tais 

políticas efetivas. Não se trata de uma simples inserção de alunos com NEE nos sistemas 

regulares de ensino, mas sim de uma reestruturação em relação à cultura, a prática e as 

políticas vivenciadas nas escolas, de modo que estas respondam à diversidade de alunos. 

 

5.1 Observação in loco 
 

Ao chegar à escola para observação, fui direcionada pela coordenação para sala do 4º 

ano das séries iniciais, onde há um aluno com necessidades educativas especiais. Com 

autorização do professor, realizou-se (três) sessões de observação in loco em dias corridos. 

Cada sessão com duração de 2 horas e 30 minutos. Nesse período, pode-se observar a rotina 

da sala de aula que se inicia com acolhida dos alunos, chamada, correção da tarefa de casa, 

atividade em aula, hora do lanche e recreio.  

No primeiro dia de observação os conteúdos abordados foram: Matemática, os 

números em seus diferentes usos, somar para multiplicar; Língua Portuguesa, o uso dos sinais 

de pontuação e produção de texto.  As atividades propostas foram de escrita no quadro e em 

folha xerocada dividida em grupo de (três) alunos. Quanto ao comportamento dos alunos 

observa-se que é tranquilo e as relações entre ele e seus pares ocorrem dentro do padrão de 

normalidade para alunos que se encontram no último ano de alfabetização. No segundo dia 

observou-se que um aluno se posicionou próximo à professora e esta, por sua vez, passou uma 

atividade do alfabeto em caixa alta e pontilhado, observa-se que logo o aluno demonstra 
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habilidade com a técnica de cobrir letras. Compreende-se que essa atividade é para que aluno 

faça alguma atividade em sala de aula.  

Em seguida, a professora escreve um breve texto no quadro e solicita aos estudantes 

que copiem enquanto a professora se aproxima aluno NEE e passa a orientá-lo em sua 

atividade, mostrando cada letra e associando as figuras e objetos expostos Exemplo: M de 

mesa, enquanto aponta para a mesa. No momento seguinte, a professora solicita os cadernos 

dos alunos para leitura e correção, chamando os alunos pela ordem do diário enquanto os 

demais alunos ficam sentados fazendo a leitura silenciosa do texto. 

No terceiro e último dia de observação, o aluno senta no mesmo lugar, pega seus 

materiais, caderno e lápis de cor e fica sentado rabiscando o caderno enquanto a professora 

realiza a chamada e em seguida passa atividade no quadro de língua portuguesa e os alunos 

são motivados a copiar a atividade. O aluno em observação pega seu caderno e solicita que a 

professora passe atividade e a professora fez um desenho da vogal “A” e pede que o aluno a 

pintasse, mas o aluno demonstra falta de interesse e pede para ir ao banheiro e quando volta, 

pega um livrinho de histórias em sua mochila e fica folheando até a professora questionar se 

ele coloriu a vogal “A”. 

Nesse caso, onde o aluno é apenas integrado, e acaba ficando apenas como “ouvinte” 

sem ser atingido nas suas potencialidades dentro da sala comum. Silva (2010, p 168) nos 

mostra uma proposta simples e que pode trazer grande sucesso no que tange a educação 

inclusiva. Ela recomenda o Plano de Educacional Individualizado (PEI). Embora o PEI não 

seja comum aqui no Brasil, ele é uma diretriz muito usada em outros países, inclusive nos 

Estados Unidos. O PEI, segundo a autora, tem o objetivo de levantar as necessidades do aluno 

para determinar os objetivos a serem incluídos. Para a autora, as necessidades dos alunos 

devem ser identificadas e satisfeitas de acordo com seu biotipo, grau e natureza. No entanto, 

além de considerar as aptidões do aluno, essa adaptação curricular precisa ser implementada 

de modo planejado e sistêmico formado, por uma equipe de docentes da sala comum, pais e 

docente do ensino especial. SILVA (2010, apud MANZANO, 2001, p. 170) conceitua que PEI 

é: 

 
Um programa elaborado para cada criança e desenvolvido interdisciplinarmente de 
maneira a valorizar suas capacidades, estabelecer metas e objetivos, delimitar 
serviços especiais necessários, orientando a forma de escolarização mais adequada, 
bem como os procedimentos de avaliação, desempenho e controle do mesmo. 

Diante das observações feitas, os aspectos da sala de aula e o relacionamento de 

conduta e de conteúdos, observou-se que o aluno se relaciona bem com seus pares.  Observa-
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se que há sempre um coleguinha ao seu lado que a apoia nas suas dificuldades e curiosidades. 

Em todos os momentos, durante a execução das atividades, o professor sentou e orientou o 

aluno. Em suma, durante as (três) sessões de observação, a rotina da sala de aula, não sofreu 

nenhuma alteração. Todos os dias, o aluno com necessidades especiais compareceu à escola 

sempre bem-disposto, alegre e sorridente. Na hora da correção da atividade de casa ele leva a 

atividade para o professor olhar. O mesmo olha e dá um “Parabéns” como reforço positivo 

diante da tentativa do aluno. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Acredita-se que o ensino inclusivo é necessário e precisa ser repensado e reorganizado 

sobre as formas de atuais de ensino, buscando melhorias na qualidade a serem implementadas 

em salas com inclusão escolar.  Esse processo deve ocorrer de uma forma verdadeiramente 

inclusiva e não apenas integrada, em um contexto onde se consiga trabalhar as diferenças com 

eficácia e sucesso. O diretor da escola quando questionado informalmente acerca do projeto 

político pedagógico de sua escola e a ação voltada para inclusão em sua prática, o mesmo 

respondeu que sua escola tem material pedagógico, jogos, projetos didáticos e pedagógicos para 

superar entraves como o bullying, por exemplo. Esses projetos visam a uma ação de sensibilização na 

comunidade escolar em prol do aluno especial. Vale lembrar que o projeto político pedagógico 

envolve decisões que dizem respeito a todos os segmentos da comunidade escolar, além de 

ações que modificam os componentes curriculares. Diante desse quadro, um fator importante 

apontado por MANTOAN (2007) é que essas práticas estão voltadas para o ensino de temas, 

de assuntos de interesse da turma. Porém, pode-se considerar que elas devem ir além dos 

interesses da turma, mas integrar interesses de ordem social e de cidadania. A autora também 

salienta o fato das escolas que adotam essas práticas “são espaços educativos de construção 

de personalidades humanas autônomas, críticas, nos quais as crianças aprendem a ser 

pessoas” (idem, p.52). 

Ela resume sua fala quando diz que: 

 
O ensino para todos desafia o sistema educacional, a comunidade escolar, e toda 
uma rede de pessoas que se incluem num movimento vivo e dinâmico de fazer uma 
educação que assume o tempo presente como oportunidade de mudanças de 
“alguns” em “todos”, da discriminação e do preconceito em reconhecimento e 
respeito às diferenças. MANTOAN (2007, p.52) 

Frente a questionamentos que salientam questões acerca dos olhares do preconceito e 

da discriminação, observa-se que há um caminho inacabado, cheio de lacunas, mas que está 

na busca de encontrar um meio de se fazer educação para igualdade e pela equidade.  Em 

outras palavras: há muito a ser buscado e muito a ser alcançado. Por outro lado, há muitos 

envolvidos dispostos a percorrer esse caminho para amenizar as diferenças e enfatizar a 

credibilidade do processo inclusivo. Contudo, faz-se necessário que se prime pela inclusão 

nos aspectos da capacitação do docente, em investimentos de infraestrutura, material didático 

pedagógico e sobretudo na luta pela equidade social que, por sua vez, deve ter como aliada a 

escola e suas práticas sociais. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO (ALUNO/PAI RESPONSÁVEL) 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Senhores Pais ou Responsáveis, 
 

Sou orientando(a) 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 “O processo da 
Inclusão Escolar” Assim, gostaria de solicitar sua autorização para que seu(sua) filho(a) participe 
do estudo.  

A coleta de dados será realizada por meio de  observações no contexto da sala de aula. 
Esclareço que a participação de seu(sua) filho(a) no estudo é voluntária e livre de qualquer 

remuneração ou benefício. Seu(sua) filho(a) poderá deixar a pesquisa a qualquer momento que 
desejar e isso não acarretará qualquer prejuízo ou alteração dos serviços disponibilizados pela 
escola. Asseguro-lhe que a identificação seu(sua) filho(a) não será divulgada em hipótese alguma 
e que os dados obtidos serão mantidos em total sigilo, sendo analisados coletivamente. Os dados 
provenientes da participação na pesquisa, tais como observação in loco, que é a observação da 
rotina escolar do seu filho, ficarão sob a guarda do pesquisador responsável pela pesquisa. 

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o(a) senhor(a) poderá me contatar pelo 
telefone  62-3438-1896cou no endereço eletrônico driccachaves@gmail.com. Se tiver interesse em 
conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o(a) pesquisador(a) 
responsável pela pesquisa e a outra com o senhor(a). 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 
 

Respeitosamente. 
 

_____________________________________ 
Assinatura do Pesquisador 

 
______________________________________ 

Assinatura do Pai/Responsável pelo Aluno 
Nome do Pai/Responsável: 
_____________________________________________________________ 
Nome do Aluno: 
______________________________________________________________________ 
E-mail(opcional): 
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APÊNDICE B1 – TERMO DE CONSENTIMENTO (PROFESSORES) 
 

 

 

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 
 
Senhor(a) Professor(a), 
 

Sou orientando (a) 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 “O 
processo de Inclusão Escolar”. Assim, gostaria de consultá-lo(a) sobre seu interesse e 
disponibilidade de cooperar com a pesquisa. 

Esclareço que 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.  

A coleta de dados será realizada por meio de  questionários. Esclareço que a 
participação no estudo é voluntária e livre de qualquer remuneração ou benefício. Você 
poderá deixar a pesquisa a qualquer momento que desejar e isso não acarretará qualquer 
prejuízo ou alteração dos serviços disponibilizados pela escola. Asseguro-lhe que sua 
identificação não será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos 
em total sigilo, sendo analisados coletivamente. Os dados provenientes de sua participação na 
pesquisa, tais como o questionário que feito com perguntas abertas e fechadas, ficarão sob a 
guarda do pesquisador responsável pela pesquisa. 

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o (a) senhor(a) poderá me contatar pelo 
telefone  62-3438-1896 ou no endereço eletrônico driccachaves@gmail.com. Se tiver 
interesse em conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o (a) pesquisador(a) 
responsável pela pesquisa e a outra com o senhor(a). 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 
Respeitosamente. 

 
_____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
 

______________________________________ 
Assinatura do Professor 

 
Nome do Professor: _________________________________________________ 
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E-mail(opcional): 
______________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – ACEITE INSTITUCIONAL 
 

 

 

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 - PGPDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 

 
Aceite Institucional 

 
 

O (A) Sr./Sra. _______________________________ (nome completo do responsável pela instituição), 

da___________________________________(nome da instituição) está de acordo com a realização da pesquisa 

_________________________________________________________________________________________, 

de responsabilidade do(a) pesquisador(a) _______________________________________________________, 

aluna do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar no Instituto de 

Psicologia do Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano da Universidade de 

Brasília, realizado sob orientação da Prof. Doutor/Mestre. ___________________________________________. 

O estudo envolve a realização de__________________________________________ (entrevistas, 

observações e filmagens etc) do atendimento __________________________________________(local na 

instituição a ser pesquisado) com _________________________________(participantes da pesquisa). A 

pesquisa terá a duração de _________(tempo de duração em dias), com previsão de início em ____________ e 

término em ________________. 

Eu, ____________________________________________(nome completo do responsável pela 

instituição), _______________________________________(cargo do(a) responsável do(a) nome completo da 

instituição onde os dados serão coletados, declaro conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em 

especial a Resolução CNS 196/96. Esta instituição está ciente de suas corresponsabilidade como instituição 

coparticipante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar 

dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal 

segurança e bem-estar. 

 
_____________________(local), ______/_____/_______(data). 

 
 
 

_______________________________________________ 
Nome do (a) responsável pela instituição 

 
_______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do(a) responsável pela instituição 
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APÊNDICE D – 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 PGPDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 

Da: Universidade de Brasília– UnB/Universidade Aberta do Brasil – UAB 

Polo: _____________________________________________________________ 

Para: o(a): Ilmo(a). Sr(a). Diretor(a) _____________________________________ 

Instituição:_________________________________________________________ 

 

Carta de Apresentação  

Senhor (a), Diretor (a), 
 

Estamos apresentando a V. Sª o(a) cursista pós-graduando(a) 
_____________________________________________________________________________que 
está em processo de realização do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 
Educação e Inclusão Escolar.  

É requisito parcial para a conclusão do curso, a realização de um estudo empírico 
sobre tema acerca da inclusão no contexto escolar, cujas estratégias metodológicas podem 
envolver: entrevista com professores, pais ou outros participantes; observação; e análise 
documental.  

A realização desse trabalho tem como objetivo a formação continuada dos 
professores e profissionais da educação, subsidiando-os no desenvolvimento de uma prática 
pedagógica refletida e transformadora, tendo como consequência uma educação inclusiva.  

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição de Vossa Senhoria para maiores 
esclarecimentos no telefone: (061) 3107-6911. 

Atenciosamente, 
 

__________________________________________________ 
Coordenador(a) do Polo ou Professor(a)-Tutor(a) Presencial 

 

 
Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 
Inclusão Escolar: Profª Drª Diva Albuquerque Maciel 
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ANEXO A – FOTOS DA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA MUNICIPAL EM SÃO 
JOÃO D’ALIANÇA 
 

 

                       



 

40 

ANEXO B – FOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL EM SÃO JOÃO D’ALIANÇA 

                     


