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RESUMO 

 

Existe um consenso sobre a necessidade de formação continuada dos professores para que se 

possa desenvolver um ensino de qualidade a todos. Nessa perspectiva, é necessário adotar 

modelos inclusivos na Educação e que os professores sejam os protagonistas nessa mudança. 

A educação especial além de ser uma modalidade de ensino, deve ser entendida como uma 

educação que atenda as particularidades do aluno.  Portanto, nessa pesquisa, discute-se a 

formação continuada dos professores, a qual envolve os seguintes aspectos: metodologias e 

estratégias de ensino utilizadas pelos professores com os alunos da educação especial, as 

dificuldades enfrentadas por eles, a formação continuada referente à educação inclusiva. A 

partir de relatos de experiências pelos professores, conclui-se que existe uma série de fatores, 

como falta de recursos pedagógicos e didáticos, formação precária os quais não 

redimensionam o ensino aos alunos da educação especial e que os professores precisam ter 

uma relação dialógica com a escola para transformação dessa realidade. Portanto, é através da 

formação contínua do professor que ele se atualiza e desenvolve competências necessárias ao 

desenvolvimento do seu trabalho.  

Palavras-Chave: Educação Especial. Formação Continuada. Inclusão. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

A escolha do tema de pesquisa foi motivada pela observação informal que fizemos 

durante os momentos de trabalho na escola que atuamos. Uma escola inclusiva com uma 

equipe preparada, contando com coordenador pedagógico/educação inclusiva, professores de 

apoio, sala de recurso e outros especialistas. Porém, os professores de sala regular sempre 

encontravam muitas dificuldades para lidar com os adolescentes que estavam incluídos, os 

quais estão nos anos finais do ensino fundamental, 6º ao 9º ano. Nas reuniões de conselho de 

classe, pudemos observar como ficavam apreensivos diante do assunto - deficiência dos 

alunos - não conseguiam ver as habilidades deles, tampouco as competências. Diziam-se 

despreparados e desinformados e não sabiam como avaliar um aluno incluído.  

Diante da situação, pudemos observar também que os professores simplesmente passavam as 

mesmas atividades e exames escolares dos alunos sem deficiência para os professores de 

apoio fazerem juntamente com o aluno com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) em 

outro ambiente, diante dessa realidade, a partir de uma perspectiva histórico-cultural 

(VIGOTSKI, 1994) de desenvolvimento dos estudantes com deficiência,  precisamos repensar 

em  práticas pedagógicas mais eficientes para esses alunos, como por exemplo, as mesmas 

atividades reelaboradas a partir das especificidades desses alunos, dessa forma, obteremos 

melhores resultados em relação ao aprendizado dos alunos com deficiência. Observamos esses 

comportamentos por parte dos professores durante seis meses e não vimos nenhum professor 

de sala de aula regular buscar conhecimento sobre a educação inclusiva e discutir o assunto 

com os docentes nas reuniões, tampouco a elaboração de algum projeto na escola que 

abordasse tal assunto que pudesse envolver todos em uma educação inclusiva.  

Esse quadro real motivou a proposição desta pesquisa que foi realizada em uma escola 

inclusiva na cidade de Unaí-MG, por meio de entrevista realizada com professor regente e 

professores de alunos com NEE, com a finalidade de investigar a formação continuada dos 

professores frente à inclusão, dificuldades encontradas para uma educação inclusiva, 

estratégias de ensino para os alunos com NEE e projetos desenvolvidos pela escola sobre a 

educação inclusiva. 

Segundo Perrenoud (2000), administrar sua própria formação contínua está entre uma 

das dez competências do professor, isso porque é por meio dela que o professor se atualiza e 

desenvolve as outras competências. 
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Organizar e dirigir situações de aprendizagem, administrar a progressão das 

aprendizagens, conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação, envolver os alunos e 

sua aprendizagem e em seu trabalho, trabalhar em equipe, participar da administração da 

escola, informar e envolver os pais, utilizar tecnologias novas, enfrentar os deveres e os 

dilemas éticos da profissão, para Perrenoud (2000), são habilidades que o professor deve 

desenvolver no contexto de sua formação continuada. 

Considerando essas questões, o presente estudo buscou averiguar como ocorre a 

formação continuada dos professores e como tem contribuído para Educação Especial, no que 

tange a participação de todos para uma Educação Inclusiva, bem como entender as situações 

de aprendizagens com os alunos. Além do mais, destacar que tipo de suporte os professores 

têm utilizado para amenizar as dificuldades, de que forma encaram os deveres da profissão e 

como a escola se mobiliza para efetivar a Inclusão.  

Segundo Perrenoud (2000), embora a escola pareça imóvel, sob certos aspectos, em 

suas práticas pedagógicas ela muda, mesmo que lentamente. O apoio pedagógico nas 

diferentes formas de ensinar e prevenir a discriminação positivamente tem evoluído e como 

resultado, a reprovação escolar tem diminuído. Dessa forma, pode-se considerar que a 

inclusão de alunos da Educação Especial tem crescido consideravelmente nas escolas. De 

acordo com Kafrouni e Pan (2001), a capacitação dos profissionais inicia-se por uma 

formação sólida, contudo jamais deve se parar por aí, é preciso reavaliar os conceitos, só 

assim é possível alcançar qualidade no ensino. Nesse aspecto, cabe ao professor estar atento 

às mudanças para uma Educação Inclusiva e tudo que ela demanda sobre a formação docente 

para que seja capaz de realizar adaptações curriculares, adotar metodologias diferenciadas e 

adequar sua prática de modo a atender as crianças com Necessidades Educacionais Especiais 

– NEE. 

1.2 PROBLEMA 

Foi a partir daí que indagamos se há educação inclusiva de fato, e por que os 

professores não têm interesse em participar de momentos de formação continuada em diálogo 

com sua prática no contexto da educação inclusiva? Porque a incumbência recai sempre aos 

especialistas em Educação Inclusiva? Onde entra a parte da formação continuada dos 

professores? Mediante estas indagações surgiu o presente tema: “Formação continuada dos 

professores frente à inclusão”.  

Em pesquisa realizada por Kafrouni e Pan (2001) foi ressaltada a questão da maneira 

de agir dos professores quando se refere à Educação Inclusiva nas salas de ensino destacou-se 
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uma falha muito grande no que tange ao atendimento dos alunos com NEE, como a falta de 

um projeto de inclusão, falta de recursos humanos e materiais, inflexibilidade do currículo, o 

modo de avaliar e as metodologias em sala de aula não se diferenciavam.  Além disso, não 

havia diretrizes definidas para o atendimento dos alunos e poucas expectativas por parte dos 

professores em relação aos alunos com deficiências, os professores não sabiam se orientar 

sobre suas práticas para as necessidades dos alunos, como dificuldade do dia a dia. Diante 

desse contexto, os autores afirmam que é de urgência a elaboração de um projeto específico 

que atenda as peculiaridades dos alunos com NEE para que a inclusão se efetive 

consideravelmente e essa questão esta relacionada diretamente com a capacitação dos 

professores e equipes pedagógicas da escola. Contudo, os autores verificaram “que as equipes 

não sabem nem mesmo por onde começar a implementação da proposta de inclusão na rede 

regular de ensino” (KAFROUNI & PAN, 2001, P.5). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 UM PANORAMA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL: a 

legislação 

 

 Agora iremos falar da legislação e da perspectiva histórica no que tange os direitos das 

pessoas com deficiências, das mudanças ocorridas e das conquistas legais. Quando falamos de 

Educação Inclusiva no Brasil, temos que ter em mente as legislações que norteiam esse campo 

da educação, no âmbito nacional: a Constituição da República Federativa do Brasil no artigo 

208 diz que o dever do Estado com a educação será efetivado por meio de, Inciso III – 

“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino;” e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), no 

Art. 58, que: “Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”. 

(BRASIL, 1996). Consideramos que essas definições legais representaram um avanço para a 

Educação Especial, isso porque, a Educação Especial passa agora a enfatizar o ensino e a 

escola em vez de focalizar na deficiência da pessoa, procura buscar formas e condições de 

aprendizagem em vez da origem do problema, a escola passa a prover o apoio e recursos 

pedagógicos e tecnológicos para que os alunos com deficiência obtenha sucesso escolar. 

Os avanços ocorridos na legislação brasileira resultaram de mudanças mundiais em 

torno da inclusão. Nesse sentido, um marco histórico na conquista dos direitos das pessoas 

com deficiência foi Declaração Salamanca (1994), votada na Espanha, tendo o Brasil como 

signatário. Essas mudanças de fora são assim interpretadas, “as discussões e ações voltadas 

para a inclusão das pessoas com deficiências passam a se organizar como políticas públicas de 

atendimento, inclusive no Brasil.” (COELLHO, 2010, p.59). Assim, vale ressaltar que a  

Constituição Federal (1988) que estabelece a “Igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola”, artigo 206, inciso I. E ainda, como dever do estado, discorre sobre o 

atendimento especializado às crianças com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, preferencialmente nas redes regulares de 

ensino, artigo 208, inciso III.   A Declaração Salamanca (1994), garante às crianças com 

deficiências acesso e permanência na escola, garantindo o direito das crianças de 

desenvolverem suas aprendizagens juntas. 
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 A Convenção Interamericana (2001) define como discriminação qualquer ação ou 

atitude de qualquer natureza que prive os direitos humanos e liberdades fundamentais do ser 

humano, tendo em vista as políticas sociais para uma vida de qualidade, esclarece que as 

pessoas com deficiência têm os mesmos direitos que as demais pessoas. A Lei de Diretrizes e 

Bases (BRASIL, 1996) no artigo 58, define que os sistemas de ensino assegurem o 

atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino e a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva transcorre 

sobre os documentos legais conquistados na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, 

além do diagnóstico da Educação Especial, reforçando os resultados positivos alcançados por 

meio da concretização desses documentos. Para o atendimento educacional especializado, a 

Resolução de nº 4 de 2009 considera a necessidade de formação específica do professor.  

 Podemos inferir que a formação do professor do AEE é relevante para as escolas, pois 

possibilita melhor acompanhamento dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades/superdotação de forma individualizada, e ainda, 

supervisionar o professor de ensino regular nas metodologias e práticas pedagógicas 

destinadas aos alunos que constituem o público alvo do AEE. Em consonância com as demais 

legislações, LDB, a Política, a formação dos professores do AEE também é prioritária, no 

decreto Nº 7.611/11 que no seu Art. 5º prevê que a União prestará apoio técnico e financeiro 

às instituições para a formação continuada dos professores, inclusive para o desenvolvimento 

da educação bilíngue e “formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola 

para a educação na perspectiva da educação inclusiva” como diz no seu Art. 5º, parágrafo 2, 

inciso III.  

 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008) tem como um dos seus objetivos o acesso à aprendizagem e participação do 

público-alvo no atendimento educacional especializado nas escolas regulares, dessa forma, os 

sistemas de ensino devem assegurar “Transversalidade da educação especial desde a educação 

infantil até a educação superior”, tendo em vista a “Formação de professores para o 

atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão 

escolar”, a “Participação da família e da comunidade” a “Acessibilidade urbanística, 

arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e 

informação;” o que nos remete uma educação dentro e fora da escola, e “Articulação 

intersetorial na implementação das políticas públicas”, o que nos garante as melhorias ao 

atendimento educacional especializado em todas escolas públicas.   
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A Lei 7.611/2011 também garante educação ao público-alvo da educação inclusiva, 

uma educação inclusiva em todos os níveis de ensino, bem como o apoio básico necessário de 

acordo com sua deficiência que facilite a inteira educação. São garantidas, também, medidas 

de apoio individualizado a pessoas com deficiência, bem como ambientes que “maximizem o 

desenvolvimento acadêmico e social” (Lei 7.611/2011 art.1º, inciso VI). Nesses ambientes, 

destacamos as salas de Recursos equipadas com tecnologias, jogos pedagógicos, materiais que 

sirvam de apoio e mediação do ensino, eliminando dessa forma qualquer barreira que anule ou 

exclua o desenvolvimento das habilidades do educando.  

 Nesse sentido, o Art. 2º da referida Lei, define que no atendimento educacional 

especializado (AEE) devem ser garantidos serviços de apoio necessários que visem a eliminar 

barreiras a que venha interromper o processo de escolarização. Para que isso se efetive de 

forma considerável, a lei tem como objetivo a fomentação de recursos didáticos e 

pedagógicos, e ainda “assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, 

etapas e modalidades de ensino” (Art. 3º, Inciso IV). As leis sobre os direitos das pessoas com 

deficiências garantem o acesso e permanência dessas pessoas na escola.  

 A implementação das leis sobre a Educação Especial facilitou a organização nas 

escolas para melhor efetivar a Inclusão e, atualmente encontramos nas escolas, profissionais 

habilitados e qualificados para atender os alunos com deficiência, o que antigamente não se 

encontrava, além da postura que a escola vem tomando, uma escola das diferenças, da 

diversidade, como por exemplo, a reestruturação física que as escolas veem se adequando 

para receber os alunos incluídos.  

 Nesse aspecto, a escola nosso campo de pesquisa, é Inclusiva de fato, mas ainda está 

em processo no que se refere formação continuada dos professores, pois há pouca formação 

por parte dos professores de sala de aula do ensino regular, mesmo assim é possível fazer uma 

formação continuada no contexto da escola, isso porque em uma perspectiva Inclusiva, é 

necessário que a escola preze pelo desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes, para 

que eles continuem seu pleno desenvolvimento também fora da escola, assim, fazer valer seus 

direitos como cidadão comum.  

 Para atender à demanda de profissionais na rede de ensino, queremos ressaltar dois 

programas inovadores de educação continuada que foram implementados no ano de 1990: o 

Programa de Capacitação de Professores (PROCAP) no Estado de Minas Gerais, 

desenvolvido pela Secretaria Estadual de Educação (SEE- MG) com o foco nos professores de 

1ª a 4ª série (Minas Gerais, 1996) e o Programa de Educação Continuada (PEC), da Secretaria 

de Educação do Estado de São Paulo para todo o ensino fundamental. Geralmente, os 
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professores da escola campo de pesquisa têm recebido a oferta de formação continuada sobre 

Educação Especial pela SEE-MG, porém, apenas os professores de AEE foram contemplados. 

 A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais desenvolve ações que visam à 

adequação das escolas públicas para receber e atender os alunos carentes do AEE, entre essas 

ações destaca-se a capacitação de educadores. Portanto, a formação dos professores para 

Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva requer investimentos.  

2.2 UM PANORAMA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: perspectiva histórica 

 

 Agora iremos retratar da perspectiva histórica, no Brasil, sobre as pessoas com 

deficiência, como essas pessoas eram recebidas pela sociedade, de que maneira a sociedade 

lidava com elas, e, além de tudo, que tipo de educação elas recebiam. Analisamos alguns 

artigos sobre o período histórico da educação das pessoas com deficiência no Brasil. Nos 

séculos XVII e XVIII, já estavam evidentes possíveis teorias e práticas sociais de 

discriminação contra as pessoas com deficiência, o que acarretava em inúmeras situações de 

exclusão. Nesse contexto, as pessoas com deficiência eram rejeitadas pela família, escola e 

pela sociedade; o preconceito em relação a essas pessoas era visível de tal modo, que eles 

eram excluídos do meio social.  

No século XVII, era de costume o abandono de crianças com algum tipo de 

deficiência nas ruas ou portas de igrejas, sem serem notadas e elas acabavam tendo um fim 

trágico: morriam por falta de alimento, ou devoradas pelos cães (Rodrigues, 2008).  

 A institucionalização das crianças com deficiências se deu a partir do século XVIII até 

no início do século XIX nas cidades de Salvador, Rio de Janeiro, e São Paulo.  Essas crianças 

ficavam sobre os cuidados de religiosos, pois, eram instituições de assistência e beneficência. 

Para Vieira (S.D.) essas medidas adotadas seria apenas uma maneira que a sociedade 

encontrou para evitar o contato com essas pessoas, até porque segundo os relatos, as pessoas 

que educavam essas crianças eram os religiosos e, de fato, o local em que elas estavam 

inseridas não era uma escola. Segundo Rodrigues (2008), a primeira escola Especial no Brasil 

foi o Pavilhão Bourneville em 1903, na cidade do Rio de Janeiro, para pessoas “anormais”, 

isso porque a doença mental era considerada uma questão de saúde pública naquela época.  

No entanto, nem sempre todas as crianças tinham acesso a essas instituições, isso porque 

essas iniciativas aconteciam apenas nos grandes centros e muitas crianças continuavam sendo 

cuidadas em suas residências.  Rodrigues (2008) descreve que as mudanças no Brasil 

começaram a ocorrer desde as primeiras décadas do século XX “com a estruturação da 
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República e o processo de popularização da escola primária, pois o índice de alfabetismo era 

de 80% da população” (Rodrigues, 2008, p.16). Consequentemente, surge o movimento 

Escola-Nova, que defendia que a educação tem o poder de transformação social, vem com o 

advento do interesse em pesquisas científicas relacionadas à diminuição das desigualdades 

sociais, e ainda “o ideário da ‘escola-nova’ permitiu a penetração da Psicologia na Educação, 

resultando no uso de testes de inteligência para identificar as crianças com deficiências” 

(Rodrigues, 2008, p.17). 

 Em outra vertente, os cursos de formação de professores no Estado de Minas Gerais, 

na década de 30, sob a coordenação da psicóloga educadora Helena Antipoff, que criou “os 

serviços de diagnósticos e classes especiais nas escolas públicas desse estado, que depois se 

estendeu para outros estados”, (Rodrigues, 2008, p.17).   

 A partir de 1960, expandiram-se as instituições filantrópicas, sem fins lucrativos, as 

APAES, (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), nesse mesmo ano, surgiu também 

o movimento sobre a ‘educação para todos’ que estendeu o acesso de matrículas às classes 

populares, mas as condições de ensino não foram reestruturadas.  Para definir a política de 

Educação Especial foi criado em junho de1973, o Centro de Educação Especial (CENESP), 

“ainda que houvesse nos seus planos uma tendência em privilegiar a iniciativa privada, 

marcadamente assistencialista, em detrimento dos serviços públicos de ensino especial”, 

(Rodrigues, 2008, p.18). Razão pela qual as classes e escolas particulares de ensino especial 

foram surgindo no decorrer dos anos. Com a necessidade de coordenar as ações da Educação 

Especial, criou-se em 1986 a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência (CORDE).  

 Atualmente, a oferta de matrícula nos estabelecimentos de ensino deve ser obrigatória 

e gratuita para as crianças com necessidades educacionais especiais, bem como garantir um 

ensino de qualidade e assegurar-lhes a permanência na escola. 

Outros movimentos atuais, sobre os direitos das pessoas com deficiência, também têm 

ocorrido no Brasil no século XXI, algumas iniciativas por parte do Governo na perspectiva de 

eliminar a discriminação às pessoas com deficiências, bem como reverter essa história. No 

ano de 2008, houve a aprovação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

como emenda constitucional pelo Congresso Nacional tendo com a participação fundamental 

a (CORDE), órgão da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, e do Conselho Nacional dos 

Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (CONADE), órgão superior de deliberação 

colegiada e controle social da política nacional de atenção à pessoa com deficiência no Brasil, 
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os quais mantiveram uma articulação assídua e conveniente a respeito das pessoas com 

deficiências.  

2.3  A FORMAÇÃO CONTINUADA E A ABORDAGEM PEDAGÓGICA DOS 
PROFESSORES EM RELAÇÃO AOS ALUNOS COM NEE  

 

 A Resolução Nº 4/2009 - CNE, o artigo Art. 12, diz que “Para atuação no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), o professor deve ter formação inicial que o 

habilite para o exercício da docência e formação específica para a Educação Especial” 

(BRASIL, 2009). A lei explicita a formação para os professores para o AEE, ou seja, é dever 

do professor de AEE ter uma formação específica para a atuação em sala de recursos. Nesse 

princípio, pressupõe-se que o número de professores de sala regular que procuram 

conhecimento em cursos de especialização em relação à Educação Inclusiva pode ser que seja 

menor em comparação com os professores do AEE. As dificuldades sobre as estratégias de 

ensino/aprendizagem em relação aos alunos com NEE são encontradas com mais frequência 

nos professores de sala regular, mesmo assim, a qualificação para o ensino da Educação 

Especial fica mais por conta do professor de AEE.   

De acordo com o Art. 59, Parágrafo III da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

(BRASIL, 1996) “os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos da educação especial 

professores especializados para oferecer-lhes um ensino de qualidade”. Segundo Perronoud 

(2000), para os professores que regularmente buscam sua formação contínua, os serviços de 

formação têm um catálogo muito rico de cursos a oferecer e, além de cursos, seminários, e 

outros dispositivos. No entanto, nem sempre o professor se dispõe a pagar, pois é necessário 

um planejamento de custos e isso mexe no orçamento da família. Já os cursos ofertados 

gratuitamente não alcançam a demanda dos profissionais da educação, pois o número de 

vagas é pequeno e, muitas das vezes, os cursos são fora da cidade onde o professor reside.   

A propósito disso, a referida lei estabelece que os professores tenham “especialização 

adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores 

do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns”, 

(BRASIL, 1996). Nesse sentido, é necessário que o professor de sala comum se adeque às 

mudanças da Educação Inclusiva e às exigências da lei para atender os alunos da Educação 

Especial. Essa adequação, por parte do professor, requer que ele seja capaz de pensar, agir e 

fazer como um profissional preparado e sensível para acolher as diferenças na escola, 

consolidando ensino de qualidade a todos de acordo com as necessidades educacionais dos 

alunos. 
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 Mas, o desafio e o despreparo de alguns professores para o processo de inclusão de 

alunos com NEE são duas coisas comuns no meio escolar, isso porque o desafio está muito 

relacionado  às atitudes e conceitos que os professores enfrentam na prática educativa. De 

acordo com Drago e Rodrigues (2008), as atitudes como acompanhar o aluno de forma 

planejada e personalizada, elaborar atividades curriculares e extracurriculares diferenciadas, 

organizar e participar de grupos de estudo, debater questões pertinentes ou não do cotidiano, 

dentre outras ações,  representam o início do trabalho com o foco na diversidade. Ainda de 

acordo com os referidos autores, o termo inclusão não se resume em “estudos e pesquisas 

sobre alunos com necessidades educativas especiais ou com deficiência, mas é um aspecto 

que ultrapassa conceitos referentes somente à colocação da criança na escola”, (DRAGO & 

RODRIGUES, 2008, p. 03). 

 A propósito, diante da realidade, os professores de ensino regular nas salas comuns já 

enfrentam um desafio da quantidade de alunos, que em média são 35 (trinta e cinco) a 40 

(quarenta) alunos e, quando se deparam com um aluno com NEE, o professor tem outro 

desafio: propiciar um ambiente de aprendizagem àquele aluno e superar os padrões sociais 

determinados pela sociedade quanto à pessoa com deficiência. O preparo para lidar com 

situações desse tipo deveria estar inserido na formação inicial do professor, porém, de acordo 

com Silva (2008, p.8) “formar professores na perspectiva da inclusão é um desafio, porque os 

atuais profissionais das universidades não receberam esta capacitação e estão tendo que se 

atualizar para realizar a formação necessária”. Dessa forma, resta ao professor buscar 

capacitação em outros ambientes, como cursos à distância, de médio ou longo prazo, oficinas 

pedagógicas, entre outros.  

 Outro problema é que nem sempre o professor aceita ter um aluno com necessidade 

educacional especial na classe. O motivo para essa rejeição pode ser encontrada no argumento 

de Silva (2008) para quem, o aluno com NEE necessita de medidas didáticas complementares, 

como atividades extras, acompanhamento individualizado feito pelo professor fora da sala, e 

ainda a forma de avaliar se distingue dos demais. No entanto, tudo isso gera mais trabalho e 

cansaço e muitos professores têm uma forte tendência em avaliar o desempenho e 

desenvolvimento dos alunos com deficiência da mesma maneira que os demais, e quando o 

resultado é insatisfatório ele se sente desanimado e despreparado para lidar com a situação.  

Nesse sentido, Kafrouni e Pan (2001, p.5) nos conduzem a um olhar sobre a concepção dos 

professores: “é preciso questionar como o professor encara sua prática, como concebe seus 

alunos, que função julga desempenhar.” O conceito que muitos professores, tradicionalmente, 

têm sobre alunos com deficiência é centrado na deficiência e associam a uma disfunção do 
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organismo, ou disfunção genética, atribuindo-lhes características inerentes à deficiência, 

como baixo desempenho escolar, comportamento desordenado, sensibilidade excessiva, ou 

mesmo a dificuldade de relacionar-se com os outros colegas. Entretanto, na perspectiva 

histórico-cultural, esses comportamentos são vistos como inerentes ao desenvolvimento 

humano, por isso não podemos atribuir essas características como do ser humano, pois, 

desenvolvimento se define como “um conjunto de fatores decorrentes do fluxo de interações 

entre as características estruturais da pessoa com os diferentes contextos onde ela participa” 

(Kelman, 2010, p. 13), ou seja, o desenvolvimento é visto a partir de uma concepção que une 

biológico ou ambiental.  

 Mas sala de aula é um ambiente das múltiplas aprendizagens, alunos sempre 

compartilham seus conhecimentos uns com outros e o professor precisa estar atento a essas 

questões e entender que as diferenças também contribuem para o crescimento intelectual de 

todos, nesse contexto, comprometer-se com planos de aulas planejadas, conhecimento e 

organização do ambiente contribuem para um ensino de qualidade a toda classe. De acordo 

com Rodrigues e Lima-Rodrigues (2011, p. 43), o professor precisa ter autogestão e 

planejamento “o que implica em autonomia e possibilidade de opção, implica que o professor 

tem de tomar decisões sobre várias possibilidades de desenvolver seu trabalho.” Dessa forma, 

muitas vezes o professor, embora não capacitado em instituições formadoras com 

especialização específica para inclusão, é possível desenvolver uma postura de professor 

consciente como aquele que compreende que a escola é um ambiente de multiplicidade, um 

local propício para a aceitação das diferenças e assim desenvolver novos conceitos e valores 

nos educandos sobre a inclusão.   

Ainda de acordo com Rodrigues e Lima-Rodrigues (2011), a autonomia do professor 

está nas escolhas de poder optar e adotar mudanças que realmente serão úteis para o seu 

trabalho, mesmo que tenha que sair das estratégias padronizadas e buscar novos caminhos que 

possam atender as necessidades especiais dos alunos. O professor poderá incluir no 

planejamento como serão avaliados os alunos com NEE? Que tipo de atividade poderá ser 

aplicada para o desenvolvimento das aprendizagens desses alunos?  Quais objetivos pretende-

se alcançar a partir de tais atividades?  

Dessa forma, educar em uma sala de aula heterogênea com eficiência requer uma 

abordagem bem diversificada, isso porque nem todos os alunos conseguem aprender da 

mesma forma.  

A escola é considerada um ambiente que promove desenvolvimento e construção do 

saber, isso porque se constrói a partir de conceitos historicamente acumulados pela sociedade 
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transformando-os em conhecimento científicos, para Kelman (2010, p. 42) “a escola na 

atualidade não tem se revelado um ambiente satisfatório ao desenvolvimento de valores 

exclusivamente positivos”, segundo a autora o respeito ao professor tem se deteriorado e as 

mesmas violências que ocorrem fora do muro da escola se repetem dentro dela. A sociedade 

não mais vê o professor como um mediador do saber.  

Em meio a essas mudanças negativas, o professor ainda se vê como aquele que dá 

aula, Kelman (2010) destaca que é importante saber que a missão do professor deve estar 

pautada no resgate dos valores, fazer com que o aluno entenda, pois “aprender é constituir 

significado e ensinar não é apenas dar aula” (KELMAN, 2010, p. 43).  

  Muitas vezes, o professor acredita que não está preparado o suficiente para essas 

mudanças, por isso, é preciso que o professor sempre reveja seus conceitos e práticas de 

ensino, dando preferência àquelas que mais promovem o desempenho dos alunos. De acordo 

com Schaffener e Buswel  (1991, p.81),  “o problema do uso de poucos métodos de ensino é 

que mesmo aqueles alunos que não constituem desafios especiais, naturalmente têm várias 

potencialidades, necessidades e estilos de aprendizagem”. Nas palavras de Schaffener e 

Buswel (1991), os professores de ensino regular se sentem desabilitados, além de terem o 

mesmo repertório de ensino ou mesmo a falta de uma especialização para ensinar os alunos 

com deficiência e eles são levados a acreditar que não têm habilidades ou capacitação para 

que o atendimento aos alunos com NEE se efetive com êxito. Nesse aspecto, os autores 

afirmam que “a educação especial desenvolveu-se em um sistema educacional separado, 

voltado para a satisfação das necessidades de alunos cujas habilidades estão fora das 

definições tradicionais”. Para Schaffener e Buswel (1991, p.82) foi assim que surgiu a divisão 

dos sistemas educacional: a ‘educação especial’ e a ‘educação regular’, nesse contexto, o mito 

de que os alunos deficientes aprendem de maneira tão distinta dos demais vem ganhando 

força.  

 Um ensino de qualidade não requer exclusão ou separação de conteúdos mais fáceis e 

difíceis e muitos professores acreditam que com os alunos com NEE inseridos na classe, é 

mais que suficiente ensinar o básico, pois serão promovidos de qualquer forma. Um professor 

comprometido com a profissão e com os alunos gera expectativa de aprendizagem em todos a 

partir de várias abordagens pedagógicas, reavalia suas práticas de ensino se elas promovem a 

aprendizagem de todos ou não, caso contrário, modifica-as quando necessário.  

  Nesse sentido, a Escola ao receber alunos com NEE precisa estar atenta aos objetivos 

da Educação Inclusiva, que não se resumem em uma mudança curricular ou o acesso desses 

alunos à escola, mas “trata-se de uma reforma bem mais profunda abrangendo os valores e as 
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práticas de todo o sistema educativo tal como ele é comumente conhecido”, afirma Rodrigues 

e Lima Rodrigues (2011, p.43). Com essa percepção, os autores consideram que o trabalho do 

professor enquanto profissional é de suma importância, embora não possamos deixar de citar 

as decisões políticas, os líderes da comunidade, os pais e os alunos, os quais são fundamentais 

para que haja uma efetiva mudança, contudo o papel do professor ainda é o mais relevante 

porque ele tem uma inquestionável autonomia e possibilidade de opção, incluindo outros 

aspectos necessários à mudança: 

Assim, quando se busca nas falas dos professores os processos de produção de 

sentidos acerca da experiência da inclusão, deve-se levar em conta que tal processo 

incorpora o fazer/pensar concreto dos professores em sua rede de relações; aponta, 
portanto, elementos muito significativos para uma análise do que simplesmente 

comparar o que deveria  ser a inclusão (...). ANJOS et al, (2009, p. 118).  

 Podemos inferir que o diálogo com a escola e vice-versa no que tange às melhorias 

para uma educação inclusiva são processos de produção de sentidos, o fazer/pensar 

compreende as mudanças na educação e isso pode ser feito no contexto da elaboração do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola com a inserção de ações voltadas às necessidades 

educacionais dos alunos, flexibilidade no currículo, adaptação estrutural da escola para os 

alunos com deficiências, elaboração de grupos para discussão de temas sobre inclusão, 

mobiliário adequado, dentre outros, dessa forma, a escola amplia a visão de inclusão e, não 

apenas se limita nos conceitos de inclusão.  

 Um dos fatores relevantes para uma escola inclusiva é a formação continuada dos 

professores que deve constar nos objetivos do PPP, sendo um dos aspectos em que a escola 

deve se preocupar, a aprendizagem permanente do professor e demais que atuam na escola. 

Neste documento, podem-se apresentar ações de formações e incluir aspectos que ligam ao 

estudo das necessidades específicas dos alunos carentes do AEE, pois esse estudo perpassa o 

cotidiano da escola e não se restringe aos professores de sala de recursos. Na própria escola 

também podem ser implementadas ações que garantam a formação das pessoas envolvidas, 

ações essas que podem se dá por meio de “palestras informativas e formações em nível de 

aperfeiçoamento e especialização para os professores que atuam ou atuarão no AEE” 

(ROPOLI, 2010, p. 28). 

 A formação continuada dos professores tem como objetivo o aperfeiçoamento do 

conhecimento e contribui para o desenvolvimento de toda a escola para renovação de novas 

práticas e abordagens pedagógicas. A Educação Especial contempla profissionais conscientes 

no modo de ver o outro, um ser aberto às novas aprendizagens. Adiante, veremos duas 
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abordagens que norteiam o ensino-aprendizagem dos estudantes em uma perspectiva 

inclusiva. 

 

 2.4 ABORDAGEM TEÓRICA QUE NORTEIA O ESTUDO 

 

 A escola é um dos ambientes mais propícios para a formação do caráter do ser 

humano, é nela que se aprende a conviver com tantas diferenças e ainda a respeitar o próximo, 

um lugar que podemos chamá-lo de ‘segunda família’. Essa participação ativa da escola gera 

melhores relações interpessoais, isso porque ao mesmo tempo em que o conhecimento 

sistematizado é adquirido, há uma contínua troca de ideias, culturas e valores. Sendo assim, a 

escola necessita ter um outro olhar para o aluno, não mais como um mero aprendiz, mas 

alguém que redimensiona o ensino em uma variedade de saberes a partir da cooperação e 

mediação do professor, tornando-o um sujeito ativo.  

 Esse princípio está retratado nas abordagens defendidas por Maciel e Raposo (2010) as 

quais afirmam que as abordagens que norteiam o ensino-aprendizagem são subdivididas em 

dois grupos: abordagens construtivistas e histórico-culturais, ambas contribuem para a 

compreensão da sociedade e da educação, e concebem que o sujeito já tem em si um 

conhecimento pré-estabelecido a partir das interações que tem com o meio:  

 (...) a abordagem histórico-cultural dá especial ênfase às origens sociais dos 

 processos cognitivos em geral e da linguagem em particular. [...] Enquanto  para o 

 construtivismo, a determinação é de origem mais psicogenética, uma vez que a 

 significação do contexto da atividade é dependente do estágio de 

 desenvolvimento do sujeito (MACIEL E RAPOSO, 2010. p.75). 

 Segundo os referidos autores, no discurso da psicologia do desenvolvimento existe uma 

mobilização em busca de uma abordagem teórica que se resume a partir dessas duas, tendo 

em vista uma nova perspectiva teórica: abordagem sociocultural-construtivista, sendo o 

sujeito ativo e co-participante de seu próprio desenvolvimento. Portanto, o professor em sala 

de aula necessita estar sempre atento a essas questões, porque isso permeia seu processo de 

construção do conhecimento e é a partir dessa análise que ele irá traçar seu trabalho 

pedagógico que será desenvolvido na sala de aula.  

 Quanto ao processo de conhecimento do aluno, o professor passa a ser um mediador do 

conhecimento, um sujeito mais experiente, Maciel e Raposo (2010). A partir desse ponto 

inicial, “devemos considerar as experiências sociais acumuladas de cada aluno e seu contexto 

social, de modo a construir a partir daí, um ambiente escolar acolhedor em que o aluno se 
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sinta parte do todo e esteja totalmente aberto a novas aprendizagens” (BULGRAEN, 2010, 

p.33).   

2.5 NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS: QUE ALUNOS? QUE 
NECESSIDADES? 

 

 Todos nós temos nossas diferenças individuais, no entanto, não justifica que haja  

necessidade de separar grupos de pessoas como “deficientes e normais,” ou seja, separá-los na 

escola ou outros ambientes. Quando fazemos segregação individual, para Melli (apud 

Manton, 2001, p.17) “nada mais é que do que uma desculpa nossa para manter essas pessoas 

longe de nossos olhos”. De acordo com a autora, é preciso repensar uma Escola Inclusiva 

como aquela que sempre está de ‘portas abertas’ para receber os alunos, sejam quais forem as 

diferenças, cor, comportamento, superdotação, diferenças étnicas, linguísticas, culturais ou 

sociais. 

 De acordo com Melli (apud Monton, 2001), a discriminação e o preconceito estão 

presentes na cultura brasileira quando o assunto é inclusão. A autora argumenta que os pais de 

alunos normais questionam se a presença de um aluno com algum tipo de deficiência não 

poderá atrapalhar o desenvolvimento de seus filhos, ou mesmo o desenvolvimento da classe. 

Em contrapartida, os pais de alunos com NEE se sentem inseguros, pois acreditam que o 

ensino não seja de qualidade, e alegam que o ensino já é deficitário para os demais. No 

entanto, autora pontua que as crianças têm mais facilidade em promover comportamentos 

sociais como aceitação pelo outro, respeito, construção de valores, quando têm convívio com 

outras crianças com deficiências.  

 Nas escolas, é preciso ressaltar uma Educação Inclusiva de qualidade, para tanto a 

Resolução nº2/2001 – CNE, parágrafo único, garante que os “sistemas de ensino devem 

constituir e fazer funcionar um setor responsável pela educação especial”. Um espaço físico 

onde alunos com e sem deficiência aprendam juntos, compartilhem suas experiências, uma 

escola das transformações a partir das relações com o outro. 

  Contudo, as escolas deveriam estar prontas para receber os alunos com NEE. 

Infelizmente os alunos chegam até a escola e têm que se adaptar à escola, o que traz 

indignação e frustação para os pais dos alunos de tal modo que muitos pais preferem 

matricular seus filhos nas instituições próprias para crianças com deficiência, substituindo 

assim a classe comum. Em uma escola de ensino regular, o atendimento educacional 

especializado aos alunos da educação especial é prioritariamente na sala de recursos 
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multifuncionais na própria escola ou em outra escola de ensino regular no turno inverso. No 

entanto, é comum presenciar (local de trabalho) fatos em que alunos não são matriculados no 

turno inverso, esses alunos acabam sendo retirados da sala de aula pelos professores de AEE 

para sala de recurso, para trabalhar com eles alguma atividade pendente, deixada pelos 

professores. Mas, quem são esses alunos que carecem do atendimento educacional 

especializado (AEE)? E os alunos com necessidade educacional especial (NEE)? Segundo a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008):  

  (...) a educação especial passa a integrar a proposta pedagógica da escola regular, 

 promovendo o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com 

 deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 
 habilidades/superdotação (BRASIL, 2008).  

 Nessas condições específicas, o atendimento educacional especializado compreende 

melhor as particularidades de cada aluno com deficiência, com o objetivo de garantir que elas 

sejam reconhecidas e atendidas, afirma Fávero at al, (2007).   

 No que se refere aos alunos com necessidades educacionais especiais, a Resolução 

02/2001 - CNE, art. 5º, abrange todos os alunos com qualquer necessidade que impeça seu 

modo de aprender, são aqueles que durante o processo educacional, apresentarem: I – 

dificuldades de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o 

acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: 

 

 a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; 

 b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; 

 II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, 

 demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; 

 III – altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve 

 a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. RESOLUÇÃO n. 

 2 de  11de  Setembro de 2001, apud Saberes e Práticas da inclusão. 

 

 

 Devemos entender que os alunos com dificuldades de aprendizagem advindas de 

transtornos funcionais bem como suas subdivisões não são público alvo do AEE, embora se 

enquadrem no grupo de alunos com NEE.  

 Segundo a Secretaria de Educação Especial, (BRASIL, 2006) no processo educacional 

a escola depara-se com uma gama de alunos em desenvolvimento das aprendizagens, existem 

alunos em quem não há presença de nenhuma deficiência física, porém, podem apresentar 

transtornos de aprendizagem. Por outro lado, pode haver alunos com deficiência física 

aparente, mas com bom desempenho na vida escolar. No entanto vale ressaltar que os dois 
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grupos de alunos precisam ser vistos como alunos com necessidades educacionais especiais. 

Portanto, segundo o Currículo em Movimento da Educação Especial da Educação Básica a 

terminologia NEE está agregada aos alunos com “dificuldades de aprendizagem, no modo 

particular de estar no mundo, de vivenciar e de responder a desafios apontados no cotidiano 

escolar, e não essencialmente vinculados a deficiências ou altas capacidades” (SEDF, S/D, 

p.9).  

 Neste aspecto, a nossa linha de pesquisa do presente estudo, busca analisar somente os 

alunos com necessidades educacionais especiais advindas de deficiência, altas 

habilidades/superdotação e transtorno geral do desenvolvimento.  Contudo, o presente estudo 

mostrou que a escola/campo de pesquisa faz o atendimento especializado de alunos com NEE 

não advindas de deficiência, alunos com transtorno de aprendizagem, por exemplo, e ainda 

atende alunos sem laudo médico devido às necessidades educacionais visíveis, que os 

caracterizam como público alvo da educação especial, e que de fato carecem do AEE.   

2.6 AS ATITUDES DO PROFESSOR E OS RESULTADOS PARA UMA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: FORMAÇÃO CONTINUADA. 

 

 Quando o assunto é Inclusão fica fácil lidar com esse tema, pois o verbo incluir já tem 

em si sua essência como ‘ato de ou efeito de incluir-se’ segundo o dicionário HOUAISS 

(2004), mas para Sant’Ana (2005) a discussão agora tem sido outra, “a ausência  de formação 

especializada dos educadores para trabalhar com essa clientela”, e salienta que “ isso 

certamente se constitui em um sério problema na implantação de políticas desse tipo”, 

(SANT’ ANA ,2005, p.228). 

 Para Perronoud (2000), a formação contínua quando não é obrigatória faz com que 

muitos professores escapem completamente e vivam de suas experiências pessoais e de 

conhecimentos de sua formação inicial. Os professores necessitam receber orientações sobre a 

Educação Especial, mas também precisam tomar uma postura de profissional consciente, que 

busca sua formação continuada para melhor atender os alunos com necessidades educacionais 

especiais, salienta Sant’ana, (2005): 

 

 Na medida em que a orientação inclusiva implica um ensino adaptado às diferenças 

 e às  necessidades individuais, os educadores precisam estar habilitados para atuar 

 de forma competente junto aos alunos inseridos, nos vários  níveis de ensino. 

 (SANT’ANA, 2005, p.228.) 
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Educação inclusiva não é apenas a oferta para os alunos com NEE, está muito além, 

pois é necessário assegurar a esses alunos a entrada no processo de ensino-aprendizagem. Um 

fator considerável para que esse tipo de inclusão ocorra, é a preparação dos professores, a 

começar pela formação inicial e continuada desses profissionais. Os autores Reis at al (2010) 

salientam que tais iniciativas precisam ser “por vontade própria ou por incentivo da instituição 

que trabalha” (Reis at al, 2010,p.112). Quanto à participação da instituição/escola nesse 

processo, ela precisa contribuir na elaboração de projetos específicos e diretrizes que 

direcione professores e equipes pedagógicas que lidam com os desafios da inclusão dos 

alunos com NEE para a formação continuada. 

Queremos retratar aqui algumas mudanças que ocorreram há dez anos no que refere 

formação inicial dos professores. Pelo Decreto 5.626/05 em seu Art. 9º, a partir de sua 

publicação, as instituições que oferecem cursos de formação para o magistério na modalidade 

normal e as instituições de educação superior que oferecem cursos de fonoaudiologia e 

formação de professores tiveram que incluir Libras (Língua Brasileira de Sinais) como 

disciplina curricular. Atualmente, em todos os cursos de formação de professores já 

introduziram Libras na grade curricular. De acordo com a Lei nº 10.436/02 a Língua 

Brasileira de Sinais – Libras, “é um meio legal de comunicação e expressão”, (BRASIL, 

2008). Contudo, da forma como foi implementado, o ensino proporciona aos futuros 

professores uma introdução no que tange ‘aprendizagem de Libras’, pois nas instituições de 

ensino superior de educação para a formação de professores a carga horária não é suficiente 

para aprender a língua de sinais, assim, posteriormente em sala de aula, a comunicação com 

os alunos surdos fica prejudicada, além disso, os cursos em si não contemplam outras 

necessidades das demais crianças com NEE nem da Educação Especial.  

Nesse aspecto, o professor quando começa sua carreira de magistério tem que ter em 

mente que ele necessita repensar em diversidade na escola. Drago e Rodrigues, (2008) 

defendem que o tema diversidade é representado por vários trabalhos que os professores 

necessitam estar ancoradas e atitudes como acompanhar o aluno com atividades 

personalizadas durante o ano letivo, atividades curriculares e extracurriculares organizadas 

com o foco na heterogeneidade e ainda a organizar grupos de estudo (formação continuada) 

com professores, entre outros precisam ser desenvolvidas. Perronoud (2000) também defende 

que o professor precisa ser capaz de analisar e explicitar suas práticas, desse modo tirará 

melhor proveito de sua formação continuada e que não basta apenas ter o domínio do ‘ofício 

de formado’, pois formar não se restringe a fazer cursos, mas aprender, “mudar a partir de 

procedimentos pessoais e coletivos de auto formação”, (PERRONOUD,2000, p.160). 
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Em uma escola inclusiva, são inúmeros procedimentos coletivos que podem ser 

adotados por parte do corpo docente para proporcionar qualidade de ensino às crianças com 

NEE, e crianças da Educação Especial, como as discussões de temas relevantes, elaboração de 

projetos, seminários, oficinas, entre outras. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar a qualificação dos professores a partir da formação continuada no que tange 

as peculiaridades dos alunos da Educação Especial.  

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Investigar como os professores de ensino regular têm amenizado suas dificuldades em 

relação às crianças com NEE. 

Analisar as metodologias usadas pelos professores para desenvolver uma Educação 

Inclusiva efetiva em suas aulas e na própria escola.  

Investigar a formação continuada dos professores e que suporte eles tiveram na 

formação, bem como o que eles têm feito nos últimos cinco anos em favor da Inclusão.  

Analisar as práticas abordadas pelos professores de alunos com NEE em benefício do 

processo educacional dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Pesquisar o PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola, com foco na flexibilidade do 

currículo em prol dos alunos com necessidade educacionais especiais. 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA METODOLOGIA 

 

 A metodologia adotada por este estudo empírico é a pesquisa qualitativa, que de 

acordo com Coelho (2010, p.66) em uma pesquisa qualitativa  “o valor de uma informação 

está relacionado a um processo construtivo-interpretativo em que se configuram os 

significados e sentidos para os fins do que se pretende conhecer”. Nesse sentido, buscamos a 

partir da teoria, uma construção sistemática e o confronto com a multiplicidade de ideias que 

foram surgindo ao longo da pesquisa, sendo assim, a pesquisa qualitativa nos trouxe melhor 

aproximação dos sujeitos, pois “o curso da produção de informações no trabalho de campo da 

investigação qualitativa é simultaneamente um processo de produção de ideias” (MACIEL E 
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RAPOSO, 2010, p. 82) e as informações adquiridas trouxeram um sentido a nossa 

investigação.  

 Participaram deste estudo três professoras atuantes do ensino fundamental da rede 

estadual de ensino no munícipio de Unaí- MG, sendo duas delas do AEE, e outra, professora 

de sala regular 5º ano do ensino fundamental. 

 Inicialmente, nos deslocamos até a escola, nosso campo de pesquisa, nos apresentamos 

à direção, bem como o propósito da visita. Após a assinatura da carta de Aceite da direção 

escolar e o Termo de Consentimento Livre pelas professoras, visitamos a sala de recursos em 

que os professores de AEE trabalham com os alunos e, posteriormente, solicitamos à 

professora a nos mostrar as pastas dos alunos atendidos na respectiva sala. Após análise das 

pastas, marcamos uma entrevista com as referidas professoras, para assim buscar melhores 

informações com intuito de atingir nossos objetivos. Em outro momento, observamos a 

estrutura da escola e os espaços que a compõem, também analisamos o PPP da escola e o 

projeto exclusivo do AEE. 

  

4.2- CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 A instituição campo de pesquisa deste trabalho acadêmico foi uma Escola Pública 

Inclusiva em Unaí-MG, que atende aos seguintes segmentos: Ensino Fundamental: Ciclo da 

alfabetização (1º ano ao 3º ano), Ciclo complementar (4º e 5º ano), Seriação (6º ao 9º ano). A 

escola tem uma quantidade 60 (sessenta) alunos incluídos, sendo que 19 (dezenove) alunos 

têm laudo médico e 41 (quarenta e um) alunos não têm. E ainda, dois desse total de aluno são 

de outra escola. Os alunos estão incluídos em praticamente todas as turmas, isto é, desde o 1º 

ano ao 9º ano, com exceção do 2º ano que não tem nenhum.   

A escola conta com uma equipe pedagógica composta de 01 (um) diretor, 02 (dois) 

vice-diretores, 02 (dois) supervisores, 01 (um) orientador, e 20 (vinte) professores que atuam 

do 1º ao 5º ano. Como parte ainda do corpo docente, 05 professores de apoio para as crianças 

com deficiência severa.  

 A estrutura da escola é considerável, é um prédio de dois pisos e, embora seja 

inclusiva, não há rampa de acesso ao segundo andar, apenas escada. Ainda conta com quadra 

poliesportiva coberta, uma sala de informática, uma biblioteca, uma videoteca, uma sala de 

professores, vinte salas de ensino regular, uma sala de AEE, uma sala de diretor, uma 

secretaria, sala de supervisor, refeitório e cozinha amplos. 
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4.3- PARTICIPANTES  

 

 Informaremos sobre as professoras da Educação Especial e a professora de sala regular 

que atua na série inicial do ensino fundamental (5º ano), as quais foram os sujeitos de estudo 

da presente pesquisa, vale ressaltar que esses dados são decorrentes da nossa entrevista 

semiestruturada.  

Tabela 0-1 Dados básicos dos entrevistados 

Professor 

 

Sexo Idade Formação Tempo de  

Magistério 

Tempo de 

Trabalho na  

Escola atual 

Cargo que 

ocupa 

atualmente 

Atuaçã

o em 

outros 

cargos 

na 

Escola 

*X1 F 44 Pedagogia e 

Pós-

Graduada em 

Educação 

Especial  

22 Onze anos Professora 

de AEE 

ATB
** 

*X2 F 29 Pedagogia e 

Pós-

Graduada em 

Educação 

Especial 

05 Três anos Professora 

de AEE 

Profes 

sora de 

apoio 

* X3 F  Normal 

superior/Espe

cialização em 

Psicopedago 

gia 

22 Dez anos Professora 

da sala 

regular de 

ensino 

fundamental 

Nenhu

ma 

* símbolos que substituem os nomes das professoras. 

**
ATB: Assistente Técnico Básico  
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 Abaixo consta a listagem exclusivamente dos alunos atendidos na sala de AEE, essas 

informações foram colhidas através de uma visita na sala de AEE que durou três horas, na 

qual foram analisadas as pastas das crianças, com as seguintes informações: Nome, tipo de 

deficiência, sexo, idade, série, laudo médico, nivelamento das habilidades.  Com o auxílio da 

professora da sala de AEE, obtivemos informações na listagem de alunos as quais não 

constavam na pasta, tais como, se o aluno estuda ou não na mesma escola e, então, separamos 

em um quadro os alunos que, embora atendidos na sala de AEE, não têm laudo médico e 

outro quadro com alunos com laudos médicos atendidos pela professora de AEE. 

Tabela 0-2 Dados dos alunos do AEE sem laudo médico 

ALUNOS SEM LAUDO MÉDICO SEXO IDADE SÉRIE ESTUDA NA 

MESMA ESCOLA 

BAIXA APRENDIZAGEM, MAU 

COMPORTAMENTO.
* 

M 12 6ª ANO SIM 

NIVEL INTELECTUAL BAIXO M 12 3ªANO SIM 

DEFICIÊNCIA FÍSICA M 12 6ª ANO SIM 

DIFICULDADE AUDTIVA M 11 6ºANO SIM 

* Termos usado pela professora do AEE  

Tabela 0-3 Dados dos alunos do AEE com laudo médico 

LAUDO MÉDICO  

DEFICIÊNCIA 

SEXO IDADE  ALUNOS 

ATENDIDOS 

 PELA APAE 

SÉRIE ESTUDA 

NA 

MESMA 
ESCOLA 

SINDROME DE DOWN E ADNPM* F 6 SIM 1ª ano NÃO 

TRANSTORNO DE DÉFICT DE 

ATENÇAO  

F 11 NÃO 3ª ano SIM 

PARALISIA CEREBRAL 

DISCINÉTICA 

M 10 SIM 4º ano SIM 

POLINEUROPATIA PERIFÉRICA 
SENSITIVO-MOTORA 

M 11 NÃO 6ª ano SIM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
MODERADA/SINDROME DE WEST 

M 10 SIM 3 ª ano SIM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL M 12 NÃO 3ª ano SIM 

TRANSTORNO EXPRESSIVO DE 

LINGUAGEM/DEFICIÊNCIA  

M 

 

6 

 

 NÃO 

 

1ª ano 

 

NÃO 
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AUDITIVA LEVE A SEVERA 

BILATERAL  

M 11 SIM 5 ano SIM 

 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL F 11 NÃO 6º ano SIM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL F 15 NÃO 8ºano SIM 

DÉFICIT COGNITIVO E 

INTELECTUAL 

F 11 SIM 3ºano SIM 

DÉFICIT COGNITIVO (ATENÇÃO, 

MEMÓRIA,CONCENTRAÇÃO) 

M 14 NÃO 9ºano SIM 

DEFICIÊNCIA VISUAL 
(ESTRABISMO COM  NISTAGNO 

M 15 NÃO 9ºano SIM 

TEAF**/TGD*** F 6 SIM 1ºano SIM 

DEFICIÊNCIA VISUAL ACENTUADA M 14 NÃO 7ºano SIM 

DIFICULDADE NA LINGUAGEM 
ORAL, DÉFICIT COGNITIVO 

M 7 NÃO 2ºano SIM 

* ADNPM- ATRASO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR 

** TEAF- TRANSTORNO ESPECÍFICO DA FALA 

*** TGD – TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO 

 

 

4.4 - MATERIAIS 

 Os materiais utilizados foram: um aparelho celular para gravação da entrevista 

semiestruturada, folhas A4, canetas e computador para registrar os dados. 

 

4.5- INSTRUMENTOS DE CONSTRUÇÃO DE DADOS  

 

 Foi utilizado o seguinte instrumento para coleta de dados: roteiro para a entrevista 

semiestruturada, que de acordo com Fraser at al (2004) a entrevista na pesquisa qualitativa 

nos permite compreender melhor a realidade humana, entender que tipo de percepção as 

pessoas têm do mundo. Foi utilizado um questionário de identificação sociodemográfica 

(contendo informações sobre idade, sexo, formação acadêmica, tempo de magistério), um 

roteiro de questões orientadoras para entrevista semiestruturada com os profissionais, no qual 

focalizou-se as seguintes dimensões: práticas pedagógicas abordadas pelas professoras de 

AEE e professora de sala regular, formação continuada de ambas as partes, metodologias de 

ensino dos professores para os alunos da Educação Especial e o PPP da escola.  

 Nessa amplitude, o entrevistador ao utilizar “uma entrevista para fins de pesquisa 

favorece o acesso direto ou indireto às opiniões, às crenças, aos valores e aos significados que 
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as pessoas atribuem a si, aos outros e ao mundo circundante.” (FRASER at al, 2004, p.140). 

Portanto, a entrevista semiestruturada tem como características fundamentais questionamentos 

básicos que interessam à pesquisa, dessa forma amplia o campo de interrogativas à medida 

que recebem as respostas do entrevistado (FRASER at al, 2004). 

 

4.6- PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO DE DADOS 

 

 Falaremos sobre os critérios que utilizamos para escolha dos sujeitos para 

concretização dessa pesquisa, bem como a instituição. A escolha da escola foi pelo fato de ser 

uma escola modelo na cidade de Unaí, além disso, uma escola que tem melhor estrutura 

pedagógica para atender e receber outros alunos de outras escolas, professores mais 

qualificados para o AEE, maior quantidade de professores de Apoio em relação às outras 

escolas. Uma das professoras de AEE foi a primeira na cidade de Unaí a integrar-se na 

educação especial, isso nos motivou a escolhê-la como participante, a outra, no entanto, 

contava com apenas dois anos em sala de AEE. A terceira professora, como sujeito de nossa 

pesquisa, foi escolhida pelo fato de atuar no 5º ano do ensino fundamental que tinha um aluno 

surdo, dessa forma, foi relevante investigar sobre as abordagens pedagógicas da professora 

em relação ao aluno e a aprendizagem dele, bem como os desafios da professora. 

 Também queremos falar sobre a abordagem aos nossos sujeitos de pesquisa. Quanto à 

abordagem à direção escolar, apresentamos e falamos sobre nossos objetivos e se a escola 

poderia contribuir para a presente pesquisa. Em relação aos professores, também participantes 

da pesquisa, abordamos de maneira bem sutil, conversamos sobre os alunos, a escola, a 

profissão de professor, só depois solicitamos a participação direta na pesquisa. Vale lembrar 

que não tínhamos nenhum vínculo com os sujeitos da pesquisa. 

 Queremos relatar também quanto à utilização dos instrumentos, foi feita uma 

verificação na sala de AEE, foram analisados os dossiês dos alunos atendidos na sala de AEE 

com o objetivo de verificar qual o tipo de laudo médico que cada aluno tinha, ou se não tinha, 

bem como saber sobre o sexo, idade, série. Com os dados colhidos construímos um quadro, 

para melhor apresentação, no qual constam algumas características de cada um e observamos 

também um trabalho expositivo que eles tinham acabado de terminar em homenagem a 

chegada da primavera, tiramos uma foto dos trabalhos, e ainda, analisamos o projeto 

específico dos alunos do AEE,.  Posteriormente, em data e horas marcadas, foram realizadas 

as entrevistas por meio de um roteiro de entrevista semiestruturada. Em seguida, 

ouvimos as entrevistas já gravadas e as transcrevemos, dessa forma facilitou construir as 
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categorias e de acordo com as informações obtidas, confrontamos com a fundamentação 

teórica em relação aos nossos objetivos. Vale retratar que tivemos muitas dificuldades em 

conseguir fazer a entrevista na escola, houve falta de apoio por parte da supervisão, fato esse 

que marcamos uma entrevista na própria residência de uma das professoras a qual nos recebeu 

muito bem.  Também investigamos o PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola, buscando 

oportunidades de identificar elementos que pudessem contribuir com nossas indagações à 

respeito da Inclusão, (assim constatamos o projeto de inclusão, bem como objetivos e 

métodos). Foram necessários seis dias, aproximadamente, de visita na escola para coletar os 

dados. 

 

4.7- PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

  

Analisamos os resultados da seguinte forma: 

Primeiro, ouvimos as gravações realizadas com os professores, com foco em nossos 

objetivos, depois fizemos as transcrições das falas das professoras, em seguida fizemos os 

recortes dessas falas e confrontamos com nosso referencial teórico, mais outras referências 

pertinentes às questões abordadas. Algumas falas das professoras ‘parafraseamos’, para 

melhor compreensão do autor, outras transcrevemos na íntegra, vale ressaltar o uso constante 

do ‘abre parênteses, três pontinhos, fecha parênteses’, utilizadas nas transcrições dessas falas, 

são falas que saíam do foco, por isso preferimos ‘cortá-las’ sem prejuízo a nossa análise. 

Como resultado de nossa pesquisa, a partir das transcrições das falas das professoras, 

surgiram as categorias as quais nos proporcionaram melhor aproximação dos objetivos, bem 

como o PPP da escola, e as pastas dos alunos, as quais verificamos diretamente na escola e 

transcrevemos os dados.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

a) O Projeto Político Pedagógico 

 Discutiremos agora os dados colhidos a partir das entrevistas realizadas com as 

professora, bem como a verificação do PPP da escola. Ao verificar o PPP da escola, 

constatou-se que não há nenhuma proposta pedagógica no que tange aos alunos da Educação 

Especial, tampouco ações em relação à formação continuada de professores. Há apenas a 

menção sobre os deveres do professor em atualizar-se por meio da formação continuada, bem 

como sua importância para a escola. Adicionalmente, a supervisora não tinha em mãos o PPP 

para o ano corrente (2015), pois a escola estava fazendo alguns ‘ajustes’ no mesmo PPP do 

ano de 2014. Inferimos que a falta do PPP atualizado pode atrapalhar no processo educacional 

de todos os alunos, pois o projeto da escola é o documento principal pelo qual norteia que tipo 

de educação a escola estará oferecendo aos educandos. Não sabemos como a equipe 

pedagógica tem lidado com essas situações nos meses anteriores, sem o plano pronto.  

 No PPP consta no capítulo 09 (nove), p. 59 e 60 que diz sobre “Atendimento 

Educacional Especializado”, sobre os procedimentos adotados para a efetivação “do ensino 

especializado as pesquisas e estudos científicos, avaliação educacional por meio da equipe 

pedagógica” e “diagnóstico multidisciplinar”. A escola precisa de fazer um relatório com 

informações básicas dos alunos que necessitam do AEE, como justificação, tipo de 

deficiência, dados sociodemográficos da família, nível de aprendizado, após coletar essas 

informações a equipe pedagógica analisa para traçar o perfil do aluno, é mediante essas 

informações que é ofertado ao aluno o AEE na sala de recursos. Além disso, esclarece que a 

escola pode dar terminalidade específica do ensino fundamental (certificado de conclusão) ao 

aluno que comprovar grave deficiência mental ou múltipla conforme o artigo 16 e 24 da 

LDBEN. Portanto, o certificado de conclusão deve assegurar novas alternativas educacionais, 

como encaminhamento para o Projeto Aceleração para Vencer (PAV), ou Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), com idade mínima de 15 (quinze) anos.  

 Em relação aos profissionais, segundo o PPP da escola, todos são incentivados a 

aprimorar os estudos, como frequentar cursos específicos para melhor atender os alunos com 

necessidades especiais. 
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b) As entrevistas  

 As entrevistas foram analisadas por meio do diálogo entre as informações coletadas 

com o referencial teórico, base da pesquisa, e nossa interpretação. 

 A) DIFICULDADES ENFRENTADAS EM RELAÇÃO AO 

ENSINO/APRENDIZADO DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS:  

 Uma das professoras do AEE citou que a maior dificuldade é a falta de equipamentos 

e alguns recursos pedagógicos, isso porque a sala de recursos ainda não está adaptada de 

forma adequada que teria que ser e, ainda, comenta sobre o mobiliário da sala que também 

não é adequado: “nós não temos uma mesa redonda, que é o certo pra sala de recursos, mas 

hora nenhuma essa mesa vai nos atrapalhar a desenvolver atividades com o aluno, né, são 

barreiras” (X1,), e disse que, embora a escola solicite materiais, não é atendida. Nesse sentido, 

a professora relatou que para não prejudicar o ensino aprendizagem das crianças, as 

professoras de AEE fazem as adaptações necessárias de materiais, como a confecção de 

materiais a partir de pesquisa pela internet, e relatou que pelo menos, os computadores são de 

ótima qualidade, exclusivamente para a sala de recursos. Salas não equipadas com materiais 

pedagógicos são um dos grandes desafios do professor, embora seja garantido apoio 

individualizado a pessoas com deficiência conforme a Lei 7.611/2011 (art.5º, parágrafo 3ª) 

porém esse direito  das crianças nãos está sendo cumprido. A lei assegura que as crianças têm 

o direito de se desenvolver em ambientes como salas de recursos dotadas de tecnologias, 

jogos pedagógicos, materiais didáticos, dentre outros recursos de acordo com sua necessidade.  

Por outro lado, a professora tem tido autonomia e autogestão, o que nas palavras de 

Rodrigues e Lima-Rodrigues (2011) significa tomar decisões sobre as possibilidades de 

desenvolvimento de um trabalho que garanta um ensino de qualidade.  Já a professora X2 

relatou que a maior dificuldade tem sido a motivação dos alunos, motivação para buscar mais, 

aprender mais. Segundo ela, despertar essa motivação nos alunos tem sido um desafio. Uma 

vez que, a maior parte dos alunos atendidos por ela são alunos do 9º (nono) ano, “e não basta 

apenas mostrar ‘um joguinho’ que conseguirá desenvolver de maneira simples determinado 

trabalho”, relatou. 

 Em se tratando da professora X3, atuante na sala regular do 5º ano do ensino 

fundamental, ela relatou que tem um aluno surdo em sua turma e ressaltou que as dificuldades 

existem de fato, além das salas cheias, há  alunos que precisam de um ‘ensino’ especial, de 
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uma ‘dedicação diferente’, o que acaba por dificultar o trabalho do professor, afirma. Nesse 

contexto, sua maior dificuldade é não saber se comunicar por meio da Libras, pois não foi 

preparada para isso, ela tem como suporte a professora de apoio que se comunica muito bem 

com o aluno.   Na verdade, o contato direto entre a professora X3 com o aluno não é frequente.  

A professora X3 relatou também que, embora o trabalho da professora de apoio seja de 

intérprete, ela faz muito além, pois ensina o aluno: “em questão da Língua de sinais, a gente 

não tem esse curso, então é mais complicado pra tá trabalhando com ele, né, (...) ainda bem 

que tem a intérprete dele (...) eu mesmo quase não tenho nem contato direto com ele, fica 

mais por conta dela, ‘infelizmente’(X3)”.  Contudo, o aluno não teve um professor intérprete 

nos anos anteriores, ele foi promovido sem saber ler nem escrever, então existe muita 

“dependência”, assim o trabalho de ensinar fica por conta da interprete também.  

 Observamos que a formação da professora é insuficiente e como não sabe se 

comunicar por meio da Libras, o aluno não forma vínculo com a professora regente. A 

formação da professora não foi o suficiente para alcançar êxito na qualidade do 

ensino/aprendizagem do aluno. Nas palavras de Silva (2008) as universidades não 

capacitaram os atuais professores na perspectiva da inclusão, desse modo, é preciso que os 

professores busquem uma formação condizente com a realidade. Podemos concluir o que 

Sant’Ana (2005)  diz, é preocupante a ausência de formação dos profissionais para atender os 

alunos da Educação Especial.  

 B) PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ADOTADAS NO AEE: 

 As professoras X1 e X2 de AEE relataram que não se ensina a ler e a escrever aos 

alunos atendidos na sala de recursos, ou conteúdos acadêmicos, e sim outras práticas 

pedagógicas. Entretanto a Resolução nº 4 / 2009 nos diz que a principal função da sala de 

recursos é promover o acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade 

reduzida. 

 A professora X1 diz que uma das práticas é o uso constante do computador, um 

recurso tecnológico, até porque, segundo a professora “na sala de recurso, não se trabalha a 

parte acadêmica, a sala de recurso você vai trabalhar o aluno para ele melhorar e receber a 

parte acadêmica na sala regular” (X1,). Ao verificarmos a Política de 2008 pode se constatar 

que as referidas professoras eximem-se da responsabilidade da educação desses alunos, pois a 

educação deles deve se ocorrer no âmbito da educação especial. Além do mais, de acordo com 

a professora, o atendimento educacional depende muito da necessidade especial do aluno, se 

ele chega como um aluno antissocial trabalha-se a parte do ser sociável. X1 relatou a história 
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do aluno Marcos
 
com síndrome de West que chegou à escola e não queria se socializar com 

ninguém, tampouco cumprimentava os colegas e professores e que depois de uma intensidade 

de atividade voltada a esse aspecto, Marcos hoje é comunicativo. X1 finaliza dizendo: “são 

coisas que abordamos e precisamos trabalhar para que ele viva bem” (X1).  

 Observa-se, aqui, que a professora X1 aplicada métodos repetitivos, ela não relatou que 

tipo de atividades trabalha no computador com a criança e, ainda está mais atenta quanto aos 

comportamentos que ela considera inadequado em vez de preocupar-se com a aprendizagem. 

 A professora X2 prefere trabalhar atividades simples e introduzir o dia a dia do aluno, 

o assunto que eles gostam, dessa forma, acredita que eles se sentem mais motivados. As 

atividades são mais voltadas para a coordenação motora dos alunos e socialização, pois é o 

que eles necessitam desenvolver: “a maioria deles são muito introvertidos (...) não consegue 

se comunicar com facilidade, então nessa atividade motora que a gente tá ali trabalhando,(...) 

aonde a gente vai desenvolvendo a socialização”, (X2).   

 As professoras abordam práticas as quais não atingem os objetivos do AEE, pois o 

professor precisa ter habilidades para promover acessibilidade ao currículo, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (2013) a oferta de AEE é para complementar o ensino dos 

alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e suplementar o ensino dos 

alunos com altas habilidades ou superdotação. Nesse contexto, consideramos que tais práticas 

não promovem o ensino aos alunos, comportamento social não se trabalha de forma 

individualizada com um ou dois alunos, mas juntamente com os outros colegas.  

 E, ainda, relatou X2 que suas atividades são diferenciadas, mas de vez em quando, 

auxilia o aluno com atividades da sala regular, pois os professores, às vezes, trabalham com 

atividades semelhantes às da sala de AEE. Na verdade a professora parece que se admira de 

haver semelhança entre o trabalho da sala regular e sala de recursos. Observamos que o 

diálogo sobre métodos e práticas abordadas por ambas as partes não é frequente. A Política 

(2008) defende que o atendimento educacional especializado “deve estar articulado com a 

proposta pedagógica do ensino comum”, pode se constatar que existe uma distância entre os 

professores no que se refere proposta pedagógica.  

 Quanto à professora X3, ela informou que se tivesse necessidade de abordar alguma 

prática pedagógica em relação ao aluno surdo, abordaria o lúdico e o visual. Entretanto, não 

vê nenhuma possibilidade de realizar esse trabalho, pois acha muito complicado ensinar com 

a língua de sinais e, se sente leiga nessa área.  

(...) por ele ser surdo, ele vai muito pelo visual, então pra ele aprender, seria na 

maneira lúdica, porque ele conhece a língua de sinais, às vezes é labial, né, então ele 
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teria que entender o que a gente fala, mas pra mim passar pra ele que é mais 

complicado, porque eu não tenho facilidade com língua de sinais, com essa 

linguagem eu não tenho, eu sou leiga nisso, leiga mesmo, sabe (X3).   

 Diante disso, observamos que a professora compreende melhor as abordagens 

pedagógicas para ensinar seu aluno, ou seja, ela vislumbra o que poderia fazer com o aluno, 

entretanto se sente impotente por não falar a língua do aluno. O diálogo entre as professoras 

(intérprete e de sala regular) é constante, segundo a professora X3 ela repassa o conteúdo da 

turma para a professora intérprete e ela ensina o aluno da sua melhor maneira. Essas 

informações nos levam a pensar sobre a qualidade da inclusão que está sendo efetivada para o 

aluno, pois a formação da professora não contempla as habilidades necessárias para a tarefa 

pedagógica que está em suas mãos. Nesse contexto, Perronoud (2000) ressalta que, quando a 

formação contínua não é obrigatória, o professor não busca qualificar-se em cursos diversos, 

mas preferem continuar com suas práticas adquiridas na formação inicial e experiências 

vividas.  Entretanto, de acordo com Sant’ana (2005) o professor precisa ter uma postura 

consciente, buscar sua formação continuada para melhor atender os alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

  

 C) PRÁTICAS ADOTADAS COM ÊNFASE NO DESEMPENHO DOS ALUNOS:  

 A professora X1 começou relatando sobre a experiência vivida com um aluno com 

deficiência intelectual, na qual ela buscou jogos e atividades da internet como estímulo para o 

raciocínio e afirmou que não trabalha a mesma atividade com todos os alunos cada um tem a 

sua tarefa individual e porque cada atividade irá depender do tipo de ‘deficiência’ do aluno:  

(...) nós buscamos jogos, atividades na internet, é o nosso suporte principal para ser 

sincera, porque nós não paramos,(...) porque eu não desenvolvo uma atividade com 

todos os alunos, uma atividade única, (...) porque depende da deficiência do aluno. 

A sala de recurso, (...) você nunca chega aqui e nós estamos escrevendo com o 

aluno, porque, é recurso, recurso pedagógico, e o melhor recurso é o tecnológico, eu 

acho assim, (...) nem tanto para o professor mas para o aluno, (X1). 

 

 Além disso, a professora X1 desenvolve trabalhos que envolvem a autoestima, 

autoconfiança e equilíbrio emocional. Isso, porque de acordo com a professora, é uma 

preparação para o aluno receber o ensino na sala regular comum. Ela relata sobre a 

experiência de Marcos que também tinha tics
 
e com frequência fazia xixi na roupa quando ele 

estava contrariado, então a professora precisou melhorar essa postura do aluno, nesse sentido, 

trabalhou alguns métodos para esse momento.  No entanto, mais uma vez pondera que o 

melhor recurso é o recurso tecnológico, o computador.  
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 A professora não detalhou que métodos eram esses, mesmo com a nossa insistência, 

sobressai desse fato a ênfase da professora no comportamento do aluno, por outro lado, ela 

focaliza muito o uso frequente do computador, embora ele seja um recurso pedagógico e 

atraente para os alunos, a sala de recursos contém outros materiais pedagógicos que 

contribuem para o desenvolvimento do aluno. Observamos neste contexto, situações que nos 

remetem à ideia da falta de autogestão e do planejamento defendida por Rodrigues e Lima-

Rodrigues (2011) nas atividades, o que implica a ausência de várias possibilidades de 

desenvolver o seu trabalho.  

 Já a professora X2 acentua que cada aluno tem suas particularidades e um 

desenvolvimento diferente. Relatou o caso de uma aluna com deficiência intelectual que tem 

muita dificuldade de ‘noção’, ou seja, a aluna não tem noção da importância dos estudos na 

escola, dando a entender que o aluno não sabe situar no contexto escolar:  

(...) um aluno é... por exemplo, tem uma aluna com deficiência intelectual, e ela tem 

muita dificuldade de noção, cê, trabalho o lúdico com ela, (...) não de forma ficar ali 

escrevendo com ela, mas de forma diferenciada, cada aula a uma proposta diferente, 

né, e aí a gente percebe quando há o desenvolvimento dela, pra tá mais aberta à 

criação, até na caligrafia das palavras a gente percebe, (X2).  

 

 O que a fala da professora deixa entrever é que atividades trabalhadas para alcançar a 

necessidade da aluna resultaram em melhor desempenho da criatividade e na caligrafia, 

revelando que parece ser o objetivo dela nas atividades planejadas, embora a professora não 

soubesse descrever as atividades que desenvolveu. 

 Isso demonstra o que abordamos no nosso referencial teórico, que os professores na 

educação inclusiva se deparam com muitas dificuldades sobre as estratégias de ensino mais 

adequadas aos alunos com NEE. Lembramos que Drago e Rodrigues (2008) aconselham que 

o professor deve agir de forma planejada e personalizada ao elaborar atividades para os alunos 

com deficiência. 

 A professora de ensino regular, X3, nos informou que não adota nenhuma metodologia 

diferenciada para o aluno, tampouco as atividades, as avaliações e a maneira de avaliar, até 

porque, segundo ela o curso que ela fez foi sobre a Inclusão, abordou o ‘geral’ e não houve 

um curso específico para determinado tipo de deficiência, e acentua que já observou que todos 

os colegas de profissão também têm o mesmo problema. 

 Essa postura da professora como ela própria diz, comum entre seus colegas contraria 

os princípios de uma educação inclusiva. Kafrouni e Pan (2001) nos instigam a questionar 

como a professora encara a sua prática, como concebe seus alunos que função julgar 
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desempenhar. Percebemos que a professora ressalta que sua formação foi precária, deficitária, 

pois seu aprendizado no curso foi apenas o ‘geral’. Parece que ela ainda não tem autogestão 

necessária para enfrentar o desafio e despreparo para transformar sua prática e torná-la 

realmente inclusiva.  

 D) EDUCAÇÃO INCLUSIVA: FORMAÇÃO CONTINUADA E 

APERFEIÇOAMENTO NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. 

 De acordo com as três professoras entrevistadas, a escola em si não cobra nenhum 

curso por parte do professor, apenas incentiva a buscar conhecimento e aprendizado para 

melhor atender todos os alunos, nesse sentido, encaminha aos professores do AEE a cursos 

que são ofertados pelo MEC, de acordo com a necessidade da escola conforme o número de 

alunos e sua deficiência.  Porém, segundo a professora X1, existe uma maneira de seleção feita 

pela Secretaria Regional de Ensino (SRE/ Unaí) e Superintendência Regional de Ensino do 

Estado de Minas Gerais (SEEMG), para atuação do AEE, é dever ter um curso ou pós-

graduação de Educação Especial e, ainda, possuir maior carga de tempo de serviço como 

professor de AEE, esses são os critérios básicos para a designação. 

 A professora X1 explanou que ao serem implantadas as salas de recursos nas escolas 

da cidade de Unaí, ela recebeu o convite pela direção escolar para atuar na sala de recursos, 

sem nenhum conhecimento a respeito de AEE, ela começou a fazer pequenas leituras no que 

tange a Educação Especial, desde resolução a artigos. Quando perguntamos se ela fez algum 

curso, bem como sua duração, nos relatou que fez vários cursos ao longo de sua carreira 

diretamente com Educação Especial. Já no primeiro ano de 2010, foi quando ela saiu da sala 

regular para sala de recursos do ensino especial, ela estudava supervisão, porém ela optou por 

trocar o seu curso por uma Pós-Graduação em educação especial. Desde 2010, segundo ela, 

não parou mais de estudar, fez um curso de Libras oferecido pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) na cidade de Montes Claros, no Estado de Minas Gerais, que não teve custo 

algum, com uma duração de trezentas e sessenta horas. Os demais cursos, ela relata que foi 

preciso desembolsar valores, pois não foram gratuitos, além da carga horária menor, eram  

aproximadamente de 60 (sessenta horas) e feitos à distância pela internet, entre eles estão: 

 

(...) um curso focado para a sala de recurso, o Atendimento Educacional 

Especializado, nesses anos, eu fiz Libras, é...locomoção. É...   Libras junto com 

Locomoção, Braile junto com Locomoção, fiz Libras para sala de  recurso, fiz, 
é...também, Tecnologia Assistiva e Alternativa (...) estou fazendo  uma agora, é... 

Deficiências múltiplas, então assim, Graças a Deus, em quatro anos  se for  olhar o 
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histórico de quantos cursos a (...) na área de educação especial, eu  posso te 

afirmar que eu tenho mais de dez cursos além da pós-graduação. (...) (X1). 

 

 Percebe-se que a professora procurou melhorar sua formação para atuar na sala de 

recursos, ela tem uma variedade de certificados de cursos voltados à qualificação para 

Inclusão, e ainda, pagou cursos do bolso os quais o Estado não oferece.  Perronoud (2000) 

ressalta que administrar sua formação contínua é uma das dez competências do professor, a 

professora X1 representa positivamente essa questão.  

 A professora X2 nos relatou que no ano anterior fez o curso ‘cegueira e baixa visão’ 

que segundo ela, foi muito enriquecedor, embora fosse um curso rápido. O curso não abordou 

somente a parte teórica, mas teve muitas experiências: “Teve um momento que a gente fez, 

é... passamos momentos com a venda nos olhos e saímos na rua, almoçamos com venda nos 

olhos (...)” (X2). O curso foi oferecido pelo MEC, sem nenhum custo à professora. Outro 

curso pago pela professora foi Tecnologia Assistiva e Alternativa, com 80 horas, 

aproximadamente, e presencial.  

 Quanto à professora de ensino regular, nos últimos cinco anos não fez nenhum curso 

voltado à área de inclusão, mas no ano de 2008 realizou o curso de Educação Inclusiva (sem 

custo). O curso apenas abordou a parte teórica, ou seja, os conceitos de Inclusão e deficiência. 

Ademais, foi oferecido pela Secretaria de Municipal de Educação (SEMED) da cidade de 

Unaí, local do curso, o qual teve duração de 01 (um) ano, sendo realizado uma vez na semana 

no período noturno. Sobre o suporte do curso ela diz: “Eu, inclusive achei uma propaganda 

enganosa da Educação Inclusiva, eu achava que tinha que ter a prática, e não teve”. (...) Só 

passou pra gente o que é uma Educação Inclusiva, e pra gente estar a par”(X3,). 

 Ao indagarmos se tais cursos têm ajudado em suas práticas pedagógicas no dia a dia, a 

professora X1 afirmou que tem ajudado muito, principalmente com os colegas de profissão, 

sempre conversa com os professores de sala regular como é necessário fazer para que o aluno 

não fique prejudicado no ensino/ aprendizagem, bem como a maneira de avaliar, que se 

diferencia dos demais, os alunos da educação especial e todos aqueles com necessidades 

educacionais especiais. Quanto à professora X2 relatou que tem aproveitado muito, 

principalmente a Tecnologia Assistiva, pois está presente em tudo que faz, a Tecnologia 

Assistiva auxilia a forma de comunicação, ressalta. De acordo com a professora X2, ela tem 

utilizado os meio tecnológicos para facilitar em sua prática pedagógica. A professora de 

ensino regular, X3, relatou que ajudou sobre como identificar um aluno com necessidade 

educacional com base nas necessidades ou deficiências de cada um. 
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 Outro aspecto importante foi ao indagar às professoras se elas acham que todos os 

professores de sala regular deveriam fazer cursos na área da educação especial. Nesse quesito, 

todas as professoras entrevistadas responderam positivamente. A professora X1 abordou sobre 

a facilidade de estudar, como nos cursos onlines, porque a internet ajuda muito e a professora 

que quer realmente aprender deve buscar, salienta. Nessa questão, a professora pondera que 

todo professor que tenha um “aluno especial” deve pelo menos estudar sobre qual o tipo de 

deficiência daquele aluno, para dessa forma ensiná-lo melhor, e relata sobre suas 

experiências: “(...) às vezes o aluno chega aqui pra nós com a autoestima tão baixa, que não é 

culpa do professor de sala regular, é porque ele não está preparado, às vezes ele (professor) 

quer cobrar uma coisa que ele acha que é correto cobrar daquele aluno” (X1).  

 Já a professora X2 acredita que os professores têm uma visão equivocada da sala de 

recursos, pois veem como uma sala de ‘reforço’, por isso vê uma grande necessidade dos 

professores fazerem um curso sobre Educação Especial. Quanto à professora X3 assegura que 

ajudaria muito se todos fizessem um curso, dessa forma ficaria mais fácil a colaboração mútua 

entre os professores para o ensino de qualidade aos alunos da Educação Especial, no entanto a 

Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais (SRE/MG) ainda não ofereceu nenhum 

curso para os professores de ensino regular referente à educação inclusiva.   

 Outro aspecto questionado aos professores foi se havia algum curso que eles achassem 

que faltaria em sua formação, a professora X1 considera um mestrado em Educação Especial 

indispensável na sua carreira, quanto à professora X3, da sala regular, sente muita necessidade 

de fazer o curso de Libras para assim atender melhor seu aluno surdo, no entanto, ela justifica 

que é muito difícil, pois a professora intérprete estuda há dez anos. Nesse contexto, ela se 

sente desanimada para estudar. Porém, relatou que pretende fazer o curso Braille, no entanto 

ela perdeu a oportunidade, pois foi oferecido pela SEMED a sua colega de profissão de sala 

de recursos, mas ela não foi informada. E ainda, ressaltou que tanto a SEMED como a 

SRE/MG ultimamente não têm oferecido cursos no que tange Educação Especial. 

 Observarmos nos relatos da professora X3 uma preocupação com sua formação, ela 

considera imprescindível a qualificação do professor para melhor atender os alunos da 

Educação Especial, segundo Perronoud (2000) é por meio da formação contínua que o 

professor se atualiza e desenvolve outras competências. Contudo, ela não vê iniciativas por 

parte das duas secretarias de educação (SEMED, SRE/MG) para promover cursos de Inclusão 

aos professores de ensino regular.  

 De acordo com o Guia de Orientação da Educação Especial na rede estadual de ensino 

de Minas Gerais (SEEMG 2014) para a efetivação da inclusão considera importante: a 
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formação dos professores para o ensino da diversidade e o desenvolvimento de trabalho em 

equipe. Portanto, afirma que a educação especial requer investimentos na formação dos 

professores, para educar os alunos público alvo do AEE, indiferente se for professor do AEE 

ou professor de sala regular. Já para os professores que estão atuando, a importância da 

formação continuada compreendem vários aspectos: reconhecer as necessidades educacionais 

dos alunos; ampliar a visão do professor no que tange as práticas abordadas para o ensino 

inclusivo; avaliação contínua da eficácia do processo educacional e a colaboração com os 

especialistas da educação especial. 

 G) RELAÇÃO ESCOLA E CONCRETIZAÇÃO DO PROCESSO EDUCACIONAL 

DOS ALUNOS COM NEE 

 As professoras entrevistadas acreditam que a escola em que trabalham é inclusiva 

desde a direção aos pais dos alunos, porque os profissionais abraçam a causa, inclusive 

recebendo alunos de outras escolas para o AEE, além de atender alguns alunos sem laudo 

médico. A professora X2 relatou que há um acompanhamento dos alunos do AEE nas salas de 

ensino regular e que frequentemente o professor de ensino regular está inserindo os alunos em 

todas as atividades como projetos entre outros. A escola sempre faz as adaptações necessárias 

quando o aluno quer participar de alguma atividade se a sua deficiência apresentar 

impedimento. Outro fator importante relatado pela professora foi a respeito da estrutura da 

escola que precisava ter algumas adaptações, como a rampa para o acesso da criança 

cadeirante à sala de recursos. A pedido dela, a escola fez as adaptações necessárias no 

banheiro e assentou um corrimão. 

 A professora de ensino regular, X3 narrou que a escola vê e trata os alunos da 

Educação Especial como todos os demais, em todos os eventos escolares sempre há a 

participação dos alunos. Para os alunos com necessidades educacionais especiais a escola 

‘aproveita’ muito os estagiários para eles trabalharem com o aluno aulas de reforço e outras 

atividades.  Contudo, a professora relatou um fato contrário a sua fala:  

 

Nós tínhamos um aluno e deu muito trabalho para nós, (...) e ele aprontava, chamava 

pai e mãe nada resolvia e ele fazia muito bullying, não era aluno especial, era 
normal, muito esperto, (...) a diretora chamava a atenção dele, conversava, aí por 

fim, cansaram né, deu transferência, porque chega num ponto que não dá mais pra 

suportar (...) (X3). 

 



45 

 Ao analisarmos essas informações podemos entrever que o processo de inclusão não 

se concretizou, dessa forma podemos considerar que a escola adotou práticas excludentes. 

Nas palavras de Drago e Rodrigues (2008) o termo ‘Inclusão’ é muito mais que estudos e 

pesquisas a respeito de alunos com deficiências ou com necessidades educacionais especiais, 

não basta inserir o aluno na escola. Inclusão é um aspecto que envolve o fazer/pensar concreto 

dos professores na construção de elementos significativos para análise do que apenas fazer 

comparações sobre a inclusão (ANJOS et al, 2009). 

 H) ELABORAÇÃO DO (PPP) DA ESCOLA: INSERÇÃO DE PROJETOS 

REFERENTE À INCLUSÃO: 

 Segundo as professoras X1 e X2, a sala de recursos tem um projeto exclusivo da 

educação especial e que no PPP da escola apenas discorre sobre artigos que a escola é uma 

escola inclusiva, além de citar alguns artigos sobre o assunto e afirmar que todo projeto 

desenvolvido pela escola há a participação dos alunos da educação especial: “Num TEM um 

projeto lá, mas o PPP abre um parêntese para que a criança, é...seja abraçada e participe” (X2). 

Indagamos a professora X2, se acha necessário inserir no PPP um projeto de ação voltado aos 

alunos da Educação Especial, ela acredita que sim, mais não necessariamente no PPP, pois os 

professores já trabalham  bem essa parte e acentuou que existe a sala de recursos que é 

responsável por movimentar a Educação Especial na escola.  Nesse sentido, a participação dos 

professores na elaboração do PPP para um plano de ações voltado para a formação dos 

professores em um contexto inclusivo, mesmo que seja na instituição de ensino, resultaria 

melhor aproveitamento das competências desenvolvidas em sala de aula. Veremos adiante 

algumas descrições da professora X1 sobre os projetos em que os alunos do AEE também 

participam:  

 (...) A sala de recursos, geralmente trabalhamos muito com projeto, (...). Teve um 

 ano que fizemos a abertura da Cantata (...) a comunidade estava presente e mostrou 

 que aqueles alunos com deficiência podia fazer bonito quanto os outros (...) é, nas 

 olímpiadas internas (...) o primeiro pontapé na bola foi do (nome do aluno) que é 

 deficiente cadeirante (...) e, isso aí é um marco (...) para família é muito. Aquele 

 trabalho ali fora, também foi um projeto, trabalho de formiguinha, outro que foi um 
 marco, uma tarde fotográfica deles foi reescrever um livro (...) o que muitos não 

 imaginavam escrever um livro, (X1). 

 

 A elaboração do projeto pedagógico da escola não consta projeto referente aos alunos 

do AEE, conforme o que as professoras relataram, até mesmo investigamos de fato, e 

constatamos com a fala delas. Com isso, chegamos à uma conclusão parecida com as dos 

autores Kafrouni e Pan (2001) citados no início do nosso trabalho, também encontramos uma 
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falha na maneira de pensar e agir dos professores em relação ao projeto da escola, tampouco 

existem diretrizes definidas para o atendimento educacional dos alunos, conforme as palavras 

da professora X
2 

 não há necessidade de definir um projeto referente aos alunos do AEE  no 

PPP da escola, ela acredita que os professores já fazem isso muito bem, além disso, a sala de 

recursos ‘movimenta’ a escola. 

 De acordo com a Resolução Nº 4/2009 – CNE, art. 10, perante a oferta do AEE, o 

projeto pedagógico da escola deve prever a organização de uma educação inclusiva, 

descrevendo tudo aquilo que promove um ensino de qualidade aos alunos do AEE, desde os 

espaços físicos ao especialista educacional. No entanto, ao verificar o PPP da escola, 

constatamos a falta de um projeto pedagógico que descrevesse como é feito o atendimento aos 

alunos do AEE, como as professoras do AEE afirmaram que a escola elabora outro projeto 

exclusivo do AEE, em virtude disso, verificamos e identificamos que o projeto consta as 

atividades que serão desenvolvidas com os alunos no decorrer do ano, em toda sua extensão 

são oficinas que exploram a criatividade dos alunos, desenhos, artesanatos, entre outros. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo apresentou dados que nos permitem afirmar que, de fato, existem 

dificuldades de ensinar e avaliar os alunos com necessidades educacionais especiais e alunos 

que carecem do atendimento educacional especial. No entanto o termo inclusão é 

compreendido de forma mais conceitual do que na prática.  Por outro lado, parece que os 

professores do AEE e da sala regular distinguem educação especial e educação regular como 

algo muito distante.  A dialógica não foi encontrada no que tange as melhorias do ensino 

desses alunos, como elaboração do projeto da escola de forma conjunta.  E ainda, as 

atividades e projetos do AEE se restringem aos professores do AEE e alunos os quais são 

atendidos na sala de recursos. 

 As professoras de AEE sempre estão em contínua formação, os cursos que frequentam 

são de acordo com a demanda de alunos da escola do ensino especializado. Os cursos que não 

são oferecidos pelo Estado, os professores se dispõem a pagar, demonstram muito interesse 

em qualificar-se na área da inclusão. Como diz Perrenoud (2000), administrar a formação 

contínua é uma das competências do professor, pois é por meio dela que se atualiza e 

desenvolve outras competências, e as professoras faz bem esse papel. 

Em outra vertente, a professora de sala regular compreende a necessidade da formação 

contínua para melhor atender os alunos do AEE, no entanto, não está preparada para ensinar 

alunos carentes do AEE, pois demandam mudanças de metodologias e práticas diferenciadas 

as quais ela não foi preparada para realizar.  Além da formação inicial frágil, sua formação 

contínua é precária, pois sua experiência no curso realizado por ela não foi o suficiente para 

que pudesse atingir os objetivos da Educação Especial. Porém, a professora tem expectativas 

de que as Secretarias de Educação ofereçam formação contínua para os professores da sala 

regular no que tange Inclusão, mas com melhor qualidade. 

 A partir dos dados obtidos, pôde-se perceber que Inclusão acontece a partir da reflexão 

das práticas adotadas pela escola, de que forma o aluno aprende? Quais situações de 

aprendizagem promove a educação dos alunos?  Para isso os professores e especialistas da 

educação especial necessitam manter uma rede de relações intrínsecas no sentido de 

transformar e maximizar um ambiente favorável para que todos os estudantes aprendam 

juntos.  Portanto, há uma necessidade de redefinir a formação do professor, não apenas que se 

restringe ao ‘oficio de formado’ como aponta Perronoud (2000), mas aprender a analisar suas 

práticas, rever seus conceitos, num sentido de autoformação.   
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8 APÊNDICES 

 

8.1 APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O PROFESSOR DE ENSINO 

REGULAR 

 

Início: 

Término:  

 

I QUESTÕES GERAIS SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO PROFESSOR E SUA 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Nome: 

Idade: 

Quantos anos no magistério: 

Formação: 

1. Há quanto tempo você trabalha no Ensino Fundamental?  

2. Há quanto tempo trabalha na escola?  

3. Qual é sua idade?  

4. Qual é sua formação?  

5. Como você vê sua formação profissional?  

6. Qual é o cargo que você ocupa atualmente? Já ocupou outros cargos na escola? Quais?  

7. Você poderia dizer um pouco sobre as dificuldades enfrentadas com os alunos com 

deficiência  no dia a dia em sala de aula em relação ao ensino/aprendizagem?   

8. A partir dessas dificuldades como tem sido sua prática pedagógica em sala de aula para que 

se efetive um ensino de qualidade para os alunos deficientes? 

9. Você utiliza uma metodologia específica com os alunos deficientes na sala de aula? As 

atividades são diferentes dos demais alunos?  Eles fazem em sala juntamente com os colegas? 

10. Você poderia dizer algumas práticas adotadas por você pelas quais o aluno deficiente teve 

um bom desempenho em relação ao ensino/aprendizagem? 
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11. Vamos falar um pouco de formação continuada, em sua prática pedagógica o que você 

tem feito nos últimos cinco anos para a sua qualificação no que tange alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais? O que mais a motivou qualificar-se na área da 

Inclusão?  Em sua opinião você acha que todo professor necessita fazer pelo menos um curso 

na área da Inclusão? Por quê?  

12. (Casos o professor tenha feito algum curso) Você fez algum curso solicitado pela escola? 

Você poderia explicar um pouco como foi feito o(s) curso(s) que você tem feito, se foi na 

modalidade à distância ou presencial, oferecidos pelo MEC, ou não, tempo médio de duração?  

(Se foram pagos ou não).  Você encontrou dificuldades para fazer os cursos, quais por 

exemplo. Tem algum curso que você sente falta na sua formação? Se sim, quais?    

13. Gostaria que você falasse sobre algum curso de especialização que você tenha feito nos 

últimos cinco anos e como você pode aproveita-los em sua prática pedagógica. 

14. Partindo do pressuposto que uma educação de qualidade não se faz somente com 

professores e alunos, mas sim com todos, como: diretores, vice-diretores, supervisores, 

coordenadores, orientadores, serviçais, você poderia dizer o que a escola tem feito para 

concretização do processo educacional dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais?  



53 

8.2 APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS PROFESSORES DO 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

Início:  

Término:  

 

 

Nome: 

Idade: 

Quantos anos no magistério: 

Formação: 

1. Há quanto tempo você trabalha no Ensino Fundamental?  

2. Há quanto tempo trabalha na escola?  

3. Qual é sua idade?  

4. Qual é sua formação?  

5. Como você vê sua formação profissional?  

6. Qual é o cargo que você ocupa atualmente? Já ocupou outros cargos na escola? Quais?  

8. Você poderia dizer um pouco sobre as dificuldades enfrentadas com os alunos deficientes 

no dia a dia em sala de aula de Atendimento Educacional Especializado (AEE)  em  relação  

ao ensino/aprendizagem?   

9. A partir dessas dificuldades como tem sido sua prática pedagógica em sala de aula para que 

se efetive um ensino de qualidade para os alunos deficientes? 

10.  Você poderia falar um pouco sobre sua prática pedagógica para atender os alunos 

deficientes no AEE? As atividades realizadas na sala de AEE são planejadas por você ou pelo 

professor regente?  

11.  Você poderia dizer algumas práticas adotadas por você pelas quais o aluno deficiente teve 

um bom desempenho em relação ao ensino/aprendizagem? 

12. Vamos falar um pouco de formação continuada, em sua prática pedagógica o que você 

tem feito nos últimos cinco anos para a sua qualificação no que tange alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais? O que mais a motivou qualificar-se na área da 
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Inclusão?  Em sua opinião você acha que todo professor necessita fazer pelo menos um curso 

na área da Inclusão? Por quê?  

 

13. (Casos o professor tenha feito algum curso) Você fez algum curso solicitado pela escola?  

(Se não ou sim) Você poderia explicar um pouco como foi feito  o(s) curso(s) que você tem 

feito, se foi na modalidade à distância ou presencial, oferecidos pelo MEC, ou não, tempo 

médio de duração ?  (Se foram pagos ou não).  Você encontrou dificuldades para fazer os 

cursos, quais por exemplo. Tem algum curso que você sente falta na sua formação? Se sim, 

quais?   

14. Partindo do pressuposto que uma educação de qualidade não se faz somente com 

professores e alunos, mas sim com todos, como: diretores, vice-diretores, supervisores, 

coordenadores, orientadores, serviçais, você poderia dizer o que a escola tem feito para 

concretização do processor educacional dos alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais?  

15. Você poderia dizer sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, se é inserido 

alguma proposta de ação a respeito da inclusão? Caso positivo, fale sobre algumas atividades 

ou projetos educativos realizados com todos os alunos deficientes e os demais.  Caso 

negativo, em sua opinião,  há necessidade de inserir  no PPP da escola algum projeto de ação 

ou atividades voltados para a inclusão? 
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8.3 APÊNDICE C- FOTO LOCAL DE PESQUISA 

 

Foto de um dos trabalhos realizado pelas professoras do AEE com os alunos do AEE  

Projeto Primavera  

 

 
 

 

 

 

. 
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9 ANEXOS 

9.1 ANEXO I - 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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9.2 ANEXO II – 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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9.3 ANEXO III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

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____________________________________. 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 ______________________________ (explicitar todas 

as técnicas de coleta de dados: gravações em vídeo das situações cotidianas e rotineiras da escola; 

entrevistas, observações, questionários etc.) 

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 __________(explicitar instrumentos de coleta de 

dados), 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 

_____________________ ou no endereço eletrônico _____________. 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: _________________________________________________ 

E-mail(opcional): ______________________________________________________________ 

 


