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RESUMO 

 

A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas regulares 

impõe novos desafios aos sistemas de ensino. Assim, o tema deste trabalho trata da 

inclusão pela escola: uma realidade a ser conquista na Escola Municipal José Eduardo 

Vieira Raduan, no município de Carinhanha – Bahia. O objetivo foi analisar como 

professores do ensino fundamental I e II da referida escola compreendem a inclusão 

escolar e a implementam dia a dia em suas práticas pedagógicas, buscando ainda 

evidenciar as fragilidades e os potenciais desse processo. O trabalho teve na 

Fundamentação Teórica uma breve revisão sobre Educação Inclusiva e Inclusão, sua 

evolução história e a formação do professor. Foi utilizada a abordagem qualitativa para 

orientação do desenvolvimento das análises empreendidas. Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com cinco professoras que atendem alunos com necessidades 

educacionais especiais. A partir das falas, três categorias de análise foram construídas: 

conceito de inclusão e educação inclusiva para os professores; estratégias de ensino-

aprendizagem voltadas à inclusão dos alunos deficientes; fragilidades e potencialidades 

do processo inclusivo. Os resultados indicam que os professores ainda não se sentem 

preparados para enfrentar os desafios da inclusão e solicitam medidas para capacitação 

profissional, acreditam que a inclusão é importante e necessária. Apesar dos desafios, os 

professores tentam implementar a inclusão a partir de estratégias adaptadas para os 

alunos, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. Como conclusão, a inclusão 

deve ser agenda das ações humanas, no sentido de fazer avançar as alternativas e 

propostas que amenizem as dificuldades enfrentadas pela escola. É através de políticas 

públicas, das interações, da dedicação do professor, do trabalho em equipe, da 

necessidade de vencer e a vontade de ajudar o aluno com necessidades especiais que nos 

impulsiona a repensar as atitudes em relação à inclusão. 

 

Palavras-Chave: Inclusão escolar – deficiência – formação docente. 
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1. APRESENTAÇÃO  

 

Nas últimas décadas, os educadores vêm se deparando com o novo desafio no 

processo educacional: a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no 

ensino regular. Nesse sentido, percebem-se as dificuldades, pois esse processo 

educacional sempre esteve na responsabilidade da educação especial.  

Em minhas experiências na docência no Ensino Fundamental, tenho observado 

professores com diferentes posturas no que diz respeito à educação inclusiva. De um 

lado, estão aqueles que resistem ao processo de inclusão, muitas vezes, por medo do 

desconhecido, do diferente, do insucesso ou por acomodação. E, de outro lado, nos 

deparamos com aqueles que abraçam a causa, buscando novas possibilidades, errando, 

acertando, experimentando, tentando compreender quem é esse aluno conhecido como 

deficiente ou portador de necessidades educativas especiais (NEE).   

Diante das diferentes situações observadas no cotidiano escolar e também nas 

aulas, podemos nos perguntar: o que significa incluir alunos com deficiência na escola? 

Acredito que incluir é garantir que todos os alunos e alunas tenham acesso ao 

conhecimento historicamente acumulado, sistematizado, organizado e ampliado. E, ao 

mesmo tempo, deem sentido e significado às suas aprendizagens, valorizando as 

possibilidades das diferenças serem manifestadas e respeitadas, sem discriminação. 

A legislação brasileira prevê que todos os cursos de formação de professores, 

do magistério à licenciatura, devem capacitá-los para receber, em suas salas de aula, 

alunos com e sem necessidades educacionais especiais, dentre os quais os alunos com 

deficiências. Mas será que, no cenário atual, os professores estão realmente preparados 

para garantir, na prática, o direito dessas pessoas?  

O município de Carinhanha conta com alunos especiais inclusos em sala de 

aula, mas não é difícil perceber que compõe apenas a estatística, pois não há um 

desenvolvimento significativo para a vida do aluno, tanto dentro da escola como fora 

dela. É perceptível nas falas dos professores uma inquietação ao tomar ciência que na 

sala encontrará alunos especiais. 

É registrado com frequência resistências dos professores e direções, 

manifestadas através de questionamentos e queixas ou até mesmo com expectativas de 

soluções mágicas, de aplicação imediata, causando certa decepção e frustração. O 

problema se agrava quando o professor julga ser dependente de apoio ou assessoria de 

profissional da área da saúde para realizar seu trabalho. Nesse caso, a questão clínica se 
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sobressai e novamente o pedagógico fica esquecido, pois o aluno passa a ser visto como 

doente; parece que o professor esquece do seu papel.  

No entanto, a responsabilidade pela inclusão não recai apenas sobre o professor; 

há que considerar as condições do próprio professor, sua formação, assim como as 

condições da escola em receber esses alunos, que entram no contexto educacional, mas 

que continuam excluídos de todo o processo de ensino-aprendizagem e social, causando 

frustração e fracassos, dificultando assim a proposta de inclusão. 

Observa-se com frequência, a dificuldade dos professores, a partir de falas 

carregadas de preconceitos e estigmas, frustrações e medo: "não sou capaz disso", "não 

sei por onde começar", "é preciso ter uma equipe técnica na escola", "a direção não 

entende", "vai prejudicar os outros alunos", "não vou beneficiar o aluno com 

deficiência", "a criança com deficiência sofre rejeição dos outros alunos", "preciso de 

assessoramento em sala de aula, tanto para os com deficiência quanto para os de altas 

habilidades", ficamos angustiados e sem ação frente a esse aluno", "precisamos de 

pessoal qualificado que nos ajude a amenizar a angústia que temos ao trabalhar com 

eles", "o professor encontra-se perdido quanto à inclusão", "alunos e professores 

despreparados para aceitá-los", "imposto pelo MEC as escolas tem que recebê-los", 

"qual as metodologias mais rápidas, eficientes e adequadas ao nosso aluno? 

“Necessitamos treinamento específico", "não somos preparados para atuar em todas as 

áreas", "como alfabetizar o deficiente?” “Como realizar prova diferente para o aluno 

especial?" “Que atitude tomar com a criança hiperativa se os outros alunos não aceitam 

o diferente?". A partir desses fragmentos, o professor se encontra perdido diante do 

aluno com deficiência, sem saber como desempenhar suas atividades.   

Apesar dos avanços dos ideários e de projetos político-pedagógico, muitas 

instituições de ensino ainda não implementaram ações que favoreçam a formação de 

seus professores para trabalharem com a inclusão. Para tanto, é importante que eles 

compreendam o contexto sócio histórico da exclusão e o da proposta de inclusão. Além 

disso, que possuam o domínio básico de conhecimentos que os auxiliem a se 

aproximarem das pessoas com deficiência, no sentido de integrarem com elas, obtendo 

assim subsídios para atuarem pedagogicamente.  

No município de Carinhanha, há um descompasso na efetivação da inclusão dos 

alunos especiais, uma vez que a maioria dos professores são graduados há uma década 
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ou mais. Por isso, proponho analisar como professores do Ensino Fundamental I e II do 

município de Carinhanha compreendem a inclusão escolar e a implementam dia a dia 

em suas práticas pedagógicas, buscando ainda evidenciar as fragilidades e os potenciais 

desse processo. Explicitar as dificuldades desse processo ajudará a apontar ações que 

minimizem os descompassos da inclusão escolar no município.  

Para compreender a temática e subsidiar as análises empreendidas neste 

trabalho, vou utilizar os marcos legais, que regem a atual organização da educação 

especial e que demarcam seu lugar de modalidade de ensino inserida no contexto geral 

da educação, além dos autores que versam o tema, tais como Sassaki (1998), Bueno 

(1998) e Fernandes (2006). 

A metodologia que guiou este trabalho foi a abordagem qualitativa, uma vez que 

de acordo com Sampaio 2005 (apud MINAYO, 1994, p.20), tal perspectiva “trabalha 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. 

Portanto, o trabalho está assim organizado: A primeira parte apresenta a revisão 

da literatura sobre o conceito de Inclusão; a Evolução Histórica da Educação Especial e 

os desafios das políticas de formação docente na escola inclusiva, mostrando uma 

crítica à perspectiva que dissocia, na formação dos professores, a educação especial da 

educação geral. Em seguida, os objetivos são apresentados, bem como a descrição de 

como foi desenvolvida a metodologia para alcançá-los. Por fim, são apresentados os 

resultados e as considerações finais.   
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A escola desenvolve papel estruturante na vida e formação de cada indivíduo. Nesse 

contexto, são dados os primeiros passos de aperfeiçoamento educacional formal, fundamental 

para a inserção social. Por ocupar um lugar tão privilegiado no desenvolvimento humano, é 

por meio da escola que as pessoas com deficiência devem ser inseridas na 

comunidade/sociedade. Essa inserção também produz ganhos significativos àqueles que 

participam da comunidade escolar, pois eles podem desenvolver, retroativamente, atitudes 

positivas face ao aluno deficiente e ao processo inclusivo. 

 O indivíduo com direitos educativos especiais almeja uma Educação que o favoreça e 

que o leve ao desenvolvimento de suas habilidades. É esperado da Educação que ela 

possibilite a esse indivíduo construir e aplicar seus conhecimentos no dia a dia.  

 Nas décadas de 80 e 90, houve uma proposta inovadora em relação à inclusão social. 

Essa nova concepção propôs que os sistemas educacionais passassem a ser responsáveis pela 

promoção de uma educação de qualidade, adaptada às necessidades dos deficientes, como 

afirma Sassaki (1998); 

[...] esse paradigma é o da inclusão social – as escolas (tanto comuns como 

especial) precisam ser reestruturadas para acolherem todo espectro da 

diversidade humana representado pelo alunado em potencial, ou seja, 

pessoas com deficiências físicas, mentais, sensoriais ou múltiplas e com 

qualquer grau de severidade dessas deficiências, pessoas sem deficiências e 

pessoas com outras características atípicas, etc. É o sistema educacional 

adaptando-se às necessidades de seus alunos (escolas inclusivas), mais do 

que os alunos adaptando-se ao sistema educacional (escolas integradas) 

(SASSAKI, 1998, p.09-17).  

 

 

2.1 - O que é inclusão? Revisitando o conceito 

 

A Inclusão tem sido um tema amplamente discutido. Porém, para se abordar este 

assunto é importantíssimo esclarecer de antemão os conceitos que estão inseridos neste 

contexto, como: quais são esses alunos com necessidades educacionais especiais e o que 

significa inclusão escolar. Alunos com necessidades educacionais especiais seriam, conforme 

a Resolução CNE/CEB N°2 de 11 de setembro de 2001 estabelece em seu artigo 5º, aqueles 

que apresentam durante o processo educacional: 
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I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades 

curriculares 

[...] 

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.  

(BRASIL, 2001, p. 70) 

 

A tarefa de definir inclusão escolar não é das mais simples. Segundo o Dicionário 

HOUAISS (2001), uma das definições de incluir é envolver. Esta palavra se encaixa bem no 

contexto escolar visto que envolver significa comprometer-se, tomar parte em algo. Portanto, 

para que haja inclusão escolar, é necessário comprometimento por parte de todos os 

envolvidos, ou seja, alunos, professores, pais, comunidade, diretor, enfim, todos que 

participam da vida escolar direta ou indiretamente. 

Segundo Baptista (2003), a inclusão escolar seria a transformação da escola para 

receber o aluno, ou seja, a escola deve se adaptar as necessidades do aluno e não o contrário. 

O autor fala que esta transformação deve ser profunda e envolver toda a organização do 

ensino, desde o projeto pedagógico até a formação continuada de técnicos e professores que 

atuem nas escolas, deixando claro que esta transformação refere-se de fato a uma educação de 

qualidade. 

Ferreira (2005, p. 65) argumenta que: a inclusão escolar é justamente garantir o acesso 

e a permanência do aluno na escola, seguida “do mais pleno desenvolvimento escolar de todos 

os alunos, em um espaço de relações educacionais que valorize a diversidade como riqueza 

humana e cultural”. 

 A Inclusão visa garantir lugar de direito, lugar social de pessoas ou grupos que se 

encontram à margem da sociedade. O conceito de inclusão é contingencial e vem decorrendo 

de normas e expectativas sociais, bem como de condições econômicas, materiais e, sobretudo, 

parte dos valores éticos, de acordo com cada grupo a que o sujeito pertença. 

Para Mantoan (2003), a inclusão prevê uma mudança radical no processo educacional 

na perspectiva em que se deve suprimir a subdivisão dos sistemas escolares em modalidades 

de ensino especial e regular, caminhando para a construção de um sistema único de ensino. 

No trecho dedicado à educação, a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988a) é ainda 

mais enfática:  
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A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, determinando a seguir os deveres específicos do 

Estado: ensino fundamental, obrigatório, gratuito, inclusive para os que a ele 

não tiveram acesso na idade própria; atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 

oferta de ensino noturno regular, adequando às condições do educando; 

atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde (p. 137-138). 

 Embora seja obrigação da escola inserir os alunos com deficiência, o que demanda 

mudanças cotidianas no âmbito escolar e na prática pedagógica, muitos professores 

continuam a encarar essa condição como desafio e os alunos como uma massa uniforme que 

possuem dificuldades para apropriação dos conteúdos curriculares e extracurriculares. 

Segundo o Marco fundamental da evolução jurídico institucional do País, a Carta 

Magna (BRASIL, 1988a) institui no Artigo 227 o [...]  

Dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (p.148).  

  

Prevista em Lei como obrigação há mais de 25 anos, a inclusão ainda provoca 

inquietações básicas na escola. Observa-se que a educação inclusiva foi praticada nesses 

últimos anos, desvinculada do contexto pedagógico, da realidade dos professores, justificando 

os sentimentos de insegurança que acometem esses profissionais ao se depararem com alunos 

especiais em suas turmas.  

O papel do professor é de suma importância, uma vez que sua ação maior é mediar a 

aprendizagem e o desenvolvimento de seus alunos. Considerando que a aprendizagem deve 

ser contextualizada socialmente, que seus processos se alteram ao longo da vida, o professor 

promove a formação de culturas inclusivas no contexto educacional constantemente a partir 

de suas práticas.  

A escola tem a função de transformar realidades, (re)construir vidas, formar pessoas 

críticas e cidadãos comprometidos, que apontem alternativas e mudanças nos campos sociais, 

além de ser a precursora na denúncia de fatos/fatores que acentuam a exclusão. No entanto, 
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para que o professor realize seu trabalho com qualidade e a escola atinja seu potencial é 

necessária preparação, caso contrário, incluir continuará reduzido à ação de colocar o aluno 

em sala de aula.  

O processo da inclusão não refere-se apenas aos portadores de alguma deficiência 

aparentemente visível, mas também àqueles com dificuldades de aprendizagem. Ou seja, 

incluir não abrange somente aqueles portadores de deficiência, mas também aqueles cujas 

suas necessidades especiais sendo ela cognitivas, sociais ou culturais e outras, são vistas como 

barreiras para o acesso à educação. Contudo, o importante não é apenas perceber e, sim, fazer 

algo para mudar essa realidade que, por vários motivos, seja ele social, cultural ou político, 

acaba colaborando para a permanência do problema do fracasso escolar. 

 

2.2 A evolução histórica da educação especial  
 

 

 No Século V, período da Queda do Império Romano do Ocidente, apenas as pessoas 

nobres detinham o poder social, político e econômico. Eram valorizadas apenas algumas 

pessoas, em especial, quem tinha corpo perfeito e forte para as guerras, quem apresentava 

beleza física e capacidade retórica para proferir discursos filosóficos, entre outras habilidades 

exaltadas na época. As pessoas que nasciam com deficiências como, por exemplo, a falta ou 

deformação de membros ou capacidade de falar ou enxergar, eram abandonadas e até mesmo 

exterminadas por não terem valor social.  

 Na Idade Média, iniciaram-se questionamentos sobre a questão do extermínio devido a 

Igreja Católica e o advento do Cristianismo, mudando assim o cenário sociopolítico da 

sociedade. O reconhecimento de que todos os homens são criaturas de Deus alterou a 

percepção e o conceito sobre as pessoas com deficiência. As pessoas doentes, defeituosas ou 

mentalmente afetadas passaram a receber, pela primeira vez, atenção da sociedade, embora, 

ainda, de forma ambígua. Havia uma corrente que interpretava a deficiência das pessoas como 

castigo de Deus, pelos pecados cometidos. Eram considerados indivíduos demoníacos pelas 

situações que ocorriam: crises sofridas de epilepsia ou as atitudes psicóticas que 

manifestavam eram compreendidas como atos de feitiçaria ou possessões do diabo. Para a 

salvação dessas pessoas seria necessário um objeto de punição divina para expiação dos 

pecados, por meio da perseguição ou por sacrifício (FERNANDES, 2006). 

 Inicia-se no século XVI o período da segregação das pessoas com deficiências em 

instituições, que tinha como objetivo enclausurar as pessoas que não se encaixavam nos 
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padrões da normalidade, como leprosos, paralíticos, doentes venéreos, doentes mentais e toda 

sorte de desajustados. Nesse período, a Igreja dividiu com a medicina o tratamento dos 

denominados anormais (FERNANDES, 2006). 

 Com a Revolução Burguesa, a Igreja Católica perdeu o poder absoluto e as ciências da 

natureza ganhou status científico, fornecendo teses e explicações sobre a origem das 

deficiências como causas naturais e não mais por fatores espirituais. A primeira explicação 

científica referente à deficiência foi a herança genética, que davam origem aos distúrbios 

físicos e intelectuais (FERNANDES, 2006). 

 Segundo Fernandes (2005), apud Bianchetti (1998), a partir do século XVI poucas 

foram as mudanças nas concepções de atendimento às pessoas com deficiência. Nos séculos 

XVIII a XIX foram criadas centenas de instituições na Europa que funcionavam como asilos 

para alimentar e abrigar os internos. As escolas ofereciam instrução básica na escrita, leitura e 

cálculos. Nessas instituições, também eram oferecidas oficinas de produção, pois as pessoas 

com deficiências constituíam-se mão obra barata no processo inicial de industrialização. 

Criadas as primeiras instituições especializadas com objetivos e práticas fundamentadas ao 

contexto europeu, com forte apelo assistencial.  

Somente no século XX, iniciou-se a mudança de concepção do atendimento às pessoas 

com deficiência. Por meio de estudos experimentais, entre 1800 e 1900, com a contribuição 

da Psicologia, o conceito evolui-se para Deficiência Mental, uma vez como condição 

permanente que afeta o desenvolvimento intelectual do indivíduo, diferente de doença mental, 

na qual a cognição está preservada, mas há ainda a presença de distúrbios de ordem 

psiquiátrica, que interferem nos aspectos de comportamento social dos sujeitos 

(FERNANDES, 2006). 

 Entre as décadas de 1940 e 1950 houveram mudanças no modelo de atendimento 

prestados, após a Segunda Guerra Mundial. A insatisfação geral da população trouxe uma 

mobilização de diferentes grupos que repudiavam a exclusão ou marginalização de pessoas, 

seja por viverem em situação de pobreza extrema, pela cor, pela pele, pela raça, pelas 

diferenças físicas e intelectuais significativas, pela fé que propunham, pela opção sexual, etc. 

Esses grupos levantavam bandeiras pelos direitos pleno de cidadania. 

 Nesse sentido, retomaram os ideais da Revolução Francesa (1789), que buscavam o 

reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade e da fraternidade entre os 

homens. Em 1948 foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento 

este que passa a inspiras as políticas públicas e instrumentos jurídicos da grande maioria dos 

países. 
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 A partir de então, vários textos foram voltados à defesa dos direitos fundamentais dos 

cidadãos e elaborados, tornando-se norteadores na tomada de decisões nos países-membros da 

ONU (Organização das Nações Unidas). A proposta era assegurar que nenhum tipo de 

natureza discriminatória ocorresse contra as minorias sociais. Nesse patamar é que a luta pela 

inclusão das pessoas com deficiência é fortalecida no mundo todo, deixando-se para trás as 

histórias de séculos de descasos e discriminações em relação às suas necessidades 

diferenciadas (FERNANDES, 2006). 

 Na década de 1960, a concepção de Educação Especial teve seu embrião formado. 

Diante disso, na Dinamarca, as pessoas com deficiência ganharam força no mundo todo 

através de suas reivindicações, juntamente com movimento de pais e amigos, buscando o 

direito de acesso à educação ofertada nas escolas regulares com as demais crianças, jovens e 

adolescentes. Na década de 1980, o movimento pró Educação Especial é expandido para o 

continente americano, ganhando força nos Estados Unidos. Chegou o Brasil com a 

denominação de Integração. 

 Para Mantoan (1998), na educação, o processo de Integração refere-se à inserção 

escolar de alunos com deficiência, o que compreende um continum que envolve um leque de 

possibilidades que vão desde as classes comuns até locais específicos, como classes e escolas 

especiais. O processo de integração resulta em uma separação de dois contextos de educação:  

regular e especial, onde as práticas desenvolvidas no segundo tinham como objetivo fazer o 

aluno ingressar no sistema regular de ensino. 

 A principal crítica feita em relação ao processo de integração é a que as diferenças das 

pessoas com deficiências não são consideradas, buscando-se uma normalidade, ou seja, a 

tentativa de fazê-las parecer o mais possível do padrão imposto de normalidade imposto pela 

sociedade. Na década de 1990, o movimento de inclusão ambienta-se com o objetivo de 

alcançar todas as crianças, apoiando-se em princípios de Igualdade e Equiparação de 

oportunidades na educação (FERNANDES, 2006). 

 Aliada aos direitos à aprendizagem, a participação de todos e a diversidade são 

enfatizadas como um valor educativo essencial para a transformação das escolas. Esses 

princípios foram ganhando forças e motivados pelas inúmeras realizações de reuniões 

envolvendo organizações internacionais como a Unicef e a Unesco. Dentre elas, destaca-se a 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais realizada em Salamanca, na 

Espanha, em 1994, resultando na conhecida Declaração de Salamanca. 

Segundo a Declaração de Salamanca, para promover uma Educação Inclusiva, os 

sistemas educacionais devem assumir que “as diferenças humanas são normais e que a 
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aprendizagem deve se adaptar às necessidades das crianças ao invés de se adaptar a criança a 

assunções preconcebidas a respeito do ritmo e da natureza do processo de aprendizagem” 

(BRASIL, 1994). Quanto às ideias da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 

Crianças, fruto da Assembleia Geral de 1989, tem os seguintes postulados:  

• O direito da criança aos cuidados especiais, depois como antes do 

nascimento, em razão da imaturidade física e mental;  

•  A proteção e assistência à família, enquanto ambiente natural e 

fundamental para o crescimento e bem-estar da criança;  

•  O direito da criança de crescer no ambiente familiar, necessário ao 

pleno e harmonioso desenvolvimento de suas potencialidades; 

•  A proteção especial em todos os países, às crianças que vivem sob 

condições particularmente difíceis (PONTES, 2002, p.21). 

 

Diante disso, temáticas como gestão participativa da escola, formação inicial e 

continuada dos educadores, diversidade e educação, necessidades educacionais especiais, 

dentre outros temas, passaram a integrar as agendas dos governantes e a direcionar o debate 

acerca da inclusão. Foi estabelecido um Plano de Ação para o cumprimento da proposta da 

ONU no decorrer de dez anos, pelos países signatários, com o objetivo de impulsionar 

mudanças estruturais nos modos de conceber e de praticar a educação, estendendo seus 

domínios além dos muros das escolas, com a integração de outros segmentos como a  mídia, a 

saúde, o transporte e o lazer. 

A concepção de inclusão requer mudanças significativas nas atitudes e práticas 

relacionadas a grupos excluídos, dentre eles, as pessoas com deficiência. Para isso, seriam 

necessárias mudanças estruturais que envolvam a remoção de barreiras físicas e materiais, 

concepções de ensino-aprendizagem, currículo, a organização de suportes humanos e 

instrumentais, formação para educadores, etc.,visando a efetiva inclusão, com  igualdade de 

oportunidades a todos os seres humanos, independentemente de sua condição. 

 

2.3 A formação do professor para a educação inclusiva 

 
 

E válido salientar que a formação de professores é um dos inúmeros aspectos que 

constituem a complexa problemática da exclusão presentes na escola. Muito se tem discutido, 

nesse sentido no decorrer das últimas décadas frente às inúmeras demandas sociais, que 

impõe a escola uma nova forma de organização e caminhos alternativos para o ensino e 

aprendizagem. A concepção de Educação Inclusiva pode ser considera atual e ainda provoca 
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angústias e impotências nos professores, que se sentem despreparados para lidar com os 

desafios impostos pelas necessidades dos alunos com deficiência. 

Geralmente, muito tem se discutido a respeito da formação dos professores para a 

educação inclusiva e há uma série de argumentos apontados como óbices para implementar e 

fazer avançar esse processo: 1- despreparo para lidar com os alunos com necessidades 

educacionais especiais; 2- desconhecimento de conteúdos e metodologias específicas; 3- 

insegurança no estabelecimento de interações cotidianas mais elementares: aproximação, 

comunicação, interação, etc; 4- ausência de critérios para avaliar o aproveitamento escolar 

desses alunos. 

Essa formação deve preparar o docente para a diversidade, para uma sociedade 

multicultural, capaz de ouvir, prestar atenção ao diferente e respeitá-lo, capaz de realizar 

novas interpretações sobre a realidade de forma crítica, construtiva e reflexiva. Assim, é 

importante a reconstrução do saber da escola, onde a formação do educador é um subsídio 

indispensável. Um professor preparado sente-se seguro para realizar seu trabalho com mais 

desenvoltura, passando a promover qualidade nos respectivos processos educativos diante de 

uma sala de aula heterogênea. 

O professor necessita de um redimensionamento em suas concepções e práticas, 

devido às atuais transformações sociais, políticas e econômicas às quais interferem nos rumos 

da educação. Por isso, é importante uma formação continuada para todo corpo docente e não 

apenas àqueles que trabalham com alunos com deficiência, pois a discussão sobre a Educação 

para Todos necessita de melhorias na qualidade do ensino, uma vez que se torna fundamental 

nesse processo a teoria/prática do professor, tornando-o um protagonista na construção de sua 

nova práxis e aprendizagem do aluno com necessidades educacionais especiais. 

Historicamente, a formação de professores para a educação inclusiva acompanhou os 

paradigmas de atendimentos adotados na área, desde configurações de estudo da pedagogia 

denominada inicialmente, de pedagogia curativa, passando pela corretiva, até chegar a 

denominação atual de Ensino ou Educação Especial. 

 No final da década de 1960 e início a de 1970, a formação de professores da educação 

inclusiva passou a exigir nível superior por meio de reformas ocorridas. A justificativa se 

baseava na concepção de que o professor deveria ter uma maior especialização. Sendo assim, 

as modificações ocorreriam com a promulgação da LDB (Lei nº 9.394/96), que aponta em seu 

inciso II, do artigo 59, a necessidade de “professores com especialização adequada em nível 

médio ou superior, para atendimento especializado”. 

Durante muito tempo, a formação do professor partiu de uma concepção 
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assistencialista, regida por um modelo clínico terapêutico baseado na reabilitação dos alunos, 

pois o processo de formação assenta-se em conteúdos voltados à conceituação e à etiologia 

das deficiências, dos métodos e das técnicas específicas que objetivavam “tratar” ou 

“recuperar” aspectos da fisiologia dos alunos para aproximação dos padrões de normalidade. 

A política de formação de professores voltou à assumir novas concepções como 

mostra a LDB 9.394/96, tendo em vista a indicação de um “novo” profissional para atender às 

demandas da inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais, instituindo-

se a diferenciação de duas categorias: professores Capacitados e professores Especializados. 

Assim, a LDB (1996) apresenta em suas diretrizes legais: 

São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com 

alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, aqueles que 

comprovem que, em sua formação, de nível médio ou superior, foram 

incluídos conteúdo ou disciplinas sobre educação especial e desenvolvidas 

competências para: 
I- Perceber as necessidades educacionais especiais; 
II- Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de 

conhecimento; 
III- Avaliar continuadamente a eficácia do processo educativo; 
IV- Atuar em equipe, inclusive com professores especializados em 

educação especial. 
São considerados professores especializados em educação especial aqueles 

que desenvolvem competências para identificar as necessidades educacionais 

especiais, que saiba definir e implementar respostas educativas à essas 

necessidades, apoiar professores de classes comuns, atuando no processo de 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, desenvolvendo métodos e 

estratégias de flexibilização, adaptação curricular e práticas pedagógicas 

alternativas, entre outras, e que possam comprovar: 

a) Formação de cursos de Licenciatura em educação especial ou 

em uma de suas áreas, preferencialmente de modo concomitante 

e associado à licenciatura para educação infantil ou para os anos 

iniciais do ensino fundamental; 
b) Complementação de estudos ou pós-graduação em áreas 

específicas da educação especial, posterior à licenciatura nas 

diferentes áreas do conhecimento, para atuação nos anos finais 

do ensino fundamental e no ensino médio. 
 

Observa-se que a Legislação Nacional coloca como diretriz dois contextos de 

formação: o do professor Generalista, que contempla em sua formação conteúdos gerais sobre 

a educação especial, e o professor Especialista, que tem a responsabilidade de não apenas 

identificar necessidades educacionais especiais como também oferecer subsídios pedagógicos 

mais adequados para dar respostas a elas. 

É notório que a oportunidade aparece quando se abre os olhos para uma reflexão e 

ajustamento no que se refere ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem dos alunos com 

necessidades educacionais especiais trabalhando a sua qualificação para garantir aos mesmos 
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um conhecimento na convivência social através de uma educação de qualidade para todos. No 

entanto, Brasil, (1986) afirma: 

Art. 1º A Educação especial é parte integrante da Educação e visa 

proporcionar, através de atendimento educacional especializado, o 

desenvolvimento pleno das potencialidades do educando com necessidades 

especiais, como fator de auto realização, qualificação para o trabalho e 

integração social. (BRASIL, 1986, p. 7) 

 

Essa educação impõe ao professor do ensino regular um conhecimento diferenciado 

para o atendimento das necessidades de um aluno que possui singularidades em seu processo 

de aprendizagem. No entanto, não significa que o conjunto de conhecimentos seja os 

tradicionalmente oferecidos na formação do professor da educação especial que tinha como 

concepção o enfoque clínico terapêutico de atendimento. 

Portanto, é necessário que os processos de formação docente sofram uma análise 

crítica de seus pressupostos e fundamentos de modo a não acentuar as desigualdades e 

promover o amplo processo de exclusão que atinge, sobretudo, os filhos das camadas sociais 

mais desfavorecidas economicamente. A formação docente como parte de um projeto 

pedagógico também exige trabalho em equipe, conforme ressalta Marchesi, (2004): 

A qualidade de um projeto educacional está relacionada com outras duas 

variáveis: a existência de uma equipe docente coordenada e as atitudes 

positivas dos professores. Em grande medida, as duas dimensões estão 

estreitamente relacionadas: as atitudes positivas facilitam a cooperação entre 

os professores para trabalharem em um projeto comum [...]. Contudo, nem 

sempre é isso que ocorre. Uma boa cooperação exige atitudes positivas, mas 

também uma direção eficaz, que reúna esforços e ajude a resolver problemas 

(MARCHESI, 2004, p. 36). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

Analisar como professores do ensino fundamental I e II da Escola M.J.E.V.R, do município de 

Carinhanha compreendem a inclusão escolar e a implementam dia a dia em suas práticas 

pedagógicas, buscando ainda evidenciar as fragilidades e os potenciais desse processo. 

 

3.2 Específicos 

- Identificar a percepção dos professores do ensino fundamental I e II da Escola M.J.E.V.R , 

do município de Carinhanha sobre a temática inclusão; 

- Verificar que recursos e ações esses professores utilizam para favorecer a inclusão no 

contexto escolar; 

- Identificar as fragilidades ou dificuldades dos professores, assim como os potenciais face à 

inclusão no contexto escolar da Escola M.J.E.V.R , do município de Carinhanha. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Fundamentação Teórica da Metodologia 

 

Para analisar o contexto da inclusão escolar e as práticas pedagógicas que sinalizam 

como se faz a inclusão dia a dia, este trabalho se pautou na abordagem qualitativa. Segundo 

Sampaio (apud MINAYO, 1994, p.63), a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis”. 

A abordagem qualitativa valoriza o uso de instrumento que busca apreender a 

realidade a partir dos significados construídos por pessoas em contextos reais. Nesse sentido, 

essa abordagem lança luz sobre o fenômeno aqui pesquisado, buscando evidenciar o como, 

onde, com quem, quando e de que maneira a inclusão é implementa na escola.  

Outra característica dessa abordagem é valorizar a relação entre o pesquisador e o 

pesquisado, sobretudo, no uso do instrumento entrevista semiestruturada. Como o termo 

mesmo indica, o roteiro de perguntas é semiestruturado, sofre alteração ao longo da interação, 

de modo a favorecer a emergência dos significados marcados socialmente. As questões são 

formuladas de forma flexível, ficando a sequência e minuciosidade por conta dos discursos 

dos sujeitos e da dinâmica que acontece naturalmente (BIASOLI-ALVES, 1998).  

Portanto, opta-se por esse instrumento porque há possibilidade de correções e 

esclarecimentos que tornam a entrevista semiestruturada mais eficaz na obtenção das 

informações desejadas. Na concepção de Godoy (1995), há uma crescente busca pelos 

métodos qualitativos de pesquisa, ocupando reconhecido lugar entre as várias possibilidades 

de se estudar os fenômenos humanos e suas intrincadas relações estabelecidas em diversos 

contextos sociais. 

4.2 Contexto da Pesquisa 

 

O trabalho foi desenvolvido numa escola do interior do município de Carinhanha, 

denominada aqui de E.M.J.E.V.R. É uma escola de grande porte, atende o Ensino 

Fundamental I e II. Ainda atende 3 turmas do Ensino Médio e 1 turma de 3º ano presencial. O 
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corpo de pessoal é composto de 463 alunos; 36 funcionários entre professores, coordenadora, 

diretora e vice-diretor; pessoas de apoio, incluindo faxineira, porteiro e merendeiras. 

As escolas atendem inúmeros casos de alunos com deficiências (mental, intelectual, 

visual, entre outros). O número de alunos cresce a cada ano: Em 2013 eram 32 alunos, em 

2014, esse número aumentou para 44, fechando o ano de 2015 com 50 alunos com deficiência 

atendidos pela escola. 

A estrutura da escola contempla dez salas de aula, uma sala de recursos 

multifuncionais, um laboratório de informática e uma cozinha equipada. Em particular, neste 

espaço, são desenvolvidas atividades voltadas ao público com deficiência e mesmo sem 

preparação adequada, os profissionais tentam incluir os alunos com deficiência nas atividades. 

4.3 Participantes 

        A pesquisa contou com professores que trabalham com alunos do Ensino Fundamental I 

e II da escola pesquisada. São 5 professores, com idades variando entre 25 a 40 anos de idade, 

todos têm mais de 5 anos de experiência no âmbito do ensino fundamental. Dois deles têm 

especialização em pedagogia, 1 em letras, 1 em matemática. Os professores serão assim 

denominados: 

 

Quadro 1: Descrição dos participantes 

 

 Particip. Idade Formação Tempo de experiência 

Profª A 35 Pedagogo 15 anos 

Prof.ª B 42 Pedagogo  20 anos 

Profª C 36  Letras  12 anos 

Profª D 32 Matemática  03 anos 

Profª E 38 Matemática  18 anos 

 

4.4 Materiais 

Pedagógico: bloco de notas, artigos, monografia, Livros e material do Curso de 

Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar da Universidade 

de Brasília – UAB/UNB. 

Materiais de consumo: Papel A4 e caneta para elaboração e distribuição de 

questionário para os professores. 

Máquina de Xérox: para impressão de materiais da pesquisa. 
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Computador: para digitação e organização dos questionários e entrevistas dos 

professores. 

Gravador: para a utilização durante as entrevistas. 

 

4.5 Instrumentos de Construção de Dados  

 

Foi utilizado como instrumento da pesquisa um roteiro de entrevista semiestruturado, 

construído a partir de questões que provocavam a significação em torno do conceito de 

inclusão para os professores, sobre como eles compreendem esse processo e quais práticas 

que eles empreendem para que essa inclusão aconteça. O roteiro completo encontra-se no 

apêndice do trabalho. 

 

4.6 Procedimentos de Construção de Dados 

 

Inicialmente, foi realizado o contato com escola, ocasião na qual foi entregue a Carta 

de Apresentação. Após anuência da direção, o próximo passo foi o contato com os 

participantes da pesquisa. A eles foram entregues o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e explicado os objetivos do trabalho. Os professores assinaram o referido 

documento e foi marcada uma data para a realização das entrevistas. Estas ocorreram no 

contexto da escola, em sala de aula, com a presença apenas do pesquisador e do participante. 

As entrevistas duraram em torno de 45 minutos. 

 

4.7- Procedimentos de Análise de Dados 

 

A princípio foi feita uma leitura minuciosa das falas dos participantes, buscando 

identificar os aspectos positivos e significativos no discurso dos professores referente ao tema 

em questão. Foi feita uma análise para compreensão de como e porque os professores criavam 

ou utilizavam métodos ou estratégias pedagógicas diferenciadas com seus alunos. O olhar foi 

voltado para compreender o trabalho do docente em seu cotidiano, numa perspectiva de 

verificar as estratégias ou métodos pedagógicos utilizados para inserir o aluno com 

deficiência. Ainda foi importante verificar a reflexão do professor sobre a deficiência, a 

formação docente inicial e continuada dentro da educação inclusiva e a formação de rede na 

escola.  

A partir das falas dos participantes, três categorias emergiram: 1. conceito de inclusão 
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e educação inclusiva para os professores; 2. estratégias de ensino-aprendizagem voltadas à 

inclusão dos alunos deficientes; 3. Fragilidades e potencialidades do processo inclusivo. A 

análise buscou contrapor as falas dos participantes com o que está instituído teoricamente nas 

legislações vigentes para a inclusão social nas escolas e o referencial teórico do trabalho. 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Considerando a abordagem qualitativa, este trabalho buscou evidenciar como os 

profissionais de educação da E.M.J.E.V.R compreendem a inclusão escolar e como eles a 

implementam em suas práticas pedagógicas. A pesquisa teve como foco os professores do 

ensino regular que trabalham com alunos com necessidades especiais, alunos da rede 

municipal de ensino, escola localizada no interior do município. 

É importante contextualizar que para atender os alunos com deficiências (mental, 

intelectual, visual, entre outros), a escola utiliza como suporte a Sala de Recursos. Em alguns 

casos, considerados mais de difícil resolução, os alunos são encaminhados para a sede do 

município, no qual são recebidos no Núcleo de Atendimento da Educação Inclusiva de 

Carinhanha, que acolhem esses alunos com necessidades educacionais especiais, 

encaminhando-os aos especialistas psicopedagogos, psicólogos, entre outros profissionais. 

A seguir, serão apresentadas as categorias de análise, contemplando as falas dos 

participantes e a discussão com a literatura da área. 

 

Categoria 1: conceito de inclusão e educação inclusiva para os professores 

 

Em relação a essa categoria, pelos dados coletados na escola, percebe-se que a maioria 

dos professores dizem entender o que é Inclusão Escolar, conforme veremos a seguir. 

Segundo Sebba (1996) citado por Tilstone et al (2003), a inclusão é o processo através do qual 

a escola tenta dar resposta a todos os alunos enquanto indivíduos ao reconsiderar a 

organização dos seus currículos e meios para garantir o sucesso escolar. 

O processo inclusivo deve “levar em consideração características específicas de cada 

aluno respeitando as diferenças e incluindo a todos nas atividades propostas”, é o que diz a 

professora A. Na perspectiva de Tilstone et al (2003), a inclusão significa a oportunidade dos 

indivíduos com deficiência participarem cabalmente em todas as atividades educativas, 

laborais, de consumo, de diversão, comunitárias e domésticas que caracterizam a sociedade 

cotidiana. 

A professora A demonstra conhecer a legislação, afirmando em sua fala: “A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação estabelece em seu artigo 2 que a educação, dever da família e 

do estado tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ela continua: “A teoria defende que 
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todas as pessoas tenham igualdade de oportunidade de acesso e permanência na escola e que o 

desenvolvimento seja garantia da participação de todos nas atividades”. 

De acordo com a Professora B “a inclusão é definida como, condições que a escola 

proporciona para dar resposta aos alunos, independentemente, das deficiências, ou seja, 

processo através do qual a escola tenta dar resposta a todos os alunos enquanto indivíduos. 

Oportunidades de estarem juntos para aprender, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de 

aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para todos”. 

A professora C relata que necessitaria fazer uma pesquisa para definir com clareza o 

tema proposto. Segundo a professora D é uma proposta que torna a escola mais acessível, 

mais diversificada, garantindo a participação de todas as pessoas no âmbito escolar. A 

professora E relata que o processo inclusivo é uma possibilidade de aperfeiçoar a área da 

educação para beneficiar todos os alunos com necessidades educacionais especiais, que 

depende da disposição e disponibilidade das pessoas envolvidas no processo para enfrentarem 

as inovações e as dificuldades advindas das necessidades desses alunos. Segundo Freire: 

 

Ensinar é marcar um encontro com o outro e inclusão escolar provoca, 

basicamente, uma mudança de atitude diante do outro, esse que não é mais 

um indivíduo qualquer, com o qual topamos simplesmente na nossa 

existência e/ou com o qual convivemos um certo tempo de nossas vidas. Mas 

alguém que é essencial para nossa constituição como pessoa e como 

profissional e que nos mostra os nossos limites e nos faz ir além (FREIRE, 

1999, p. 69). 

 

Categoria 2: estratégias de ensino-aprendizagem voltadas à inclusão dos alunos 

deficientes 

O processo inclusivo demanda posturas diferenciadas e estratégias pedagógicas 

condizentes com o desenvolvimento dos alunos. Ao serem questionados sobre essas 

estratégias, os professores responderam: “Levando em conta que cada aluno possui 

habilidades e necessidades diferentes, é necessário pensar e planejar como trabalhar cada 

assunto, quais métodos e técnicas utilizadas em cada aula. Sendo assim, o planejamento 

ocorre de modo que contemple a participação, envolvimento e aprendizagem de todos” (Profª. 

A). Essa professora ainda diz que os planos de aula e a prática devem envolver todos os 

alunos, de acordo com as respectivas realidades. 

O destaque da professora B diz respeito ao currículo. Para ela, “todo currículo deve 

respeitar o nível de adaptação individual e o perfil do educando sem que ocorra erros de 
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inseri-los em tarefas difíceis para não ocasionar desinteresse dos educandos” (Profª B). A 

literatura indica que o currículo deve oferecer respostas educativas às necessidades especiais 

dos alunos, conforme Landivar (2002, apud Fernandes, 2006): 

 

Podemos definir as adaptações curriculares como modificações que são 

necessárias realizar em diversos elementos do currículo básico para adequar 

as diferentes situações, grupos e pessoas para as quais se aplica. As 

adaptações curriculares são intrínsecas ao novo conceito de currículo. De 

fato, um currículo inclusivo deve contar com adaptações para atender à 

diversidade das salas de aula, dos alunos.  

 

 Nessa direção, a professora C diz que: “adaptar as necessidades individuais dos meus 

alunos, sabendo que cada aluno é um ser com necessidades únicas. Por isso, cada aluno tem 

seu próprio plano anual e a sua adaptação curricular. Mas tem alguns casos que não é 

necessário”. A professora ainda diz: primeiro eu vejo o nível dos alunos, aí eu vejo onde está a 

principal dificuldade. Aí eu vou vendo o que eles estão necessitando mais, aí eu vou sempre 

trabalhando, a prática não é uma prática fixa e ela está sempre sendo mudada, sempre sendo 

questionada” (Profª C). 

Freitas (2008) diz que o professor precisa conhecer as características de seu aluno e ser 

orientado a refletir sobre as suas atitudes docentes, no sentido de incentivá-lo a transformar 

sua prática em benefício de todos: professor e aluno. 

Para a professora D, “Proponho condições de desenvolvimento integrado a uma 

inclusão social e educacional, enxergando os seres humanos e cidadãos com direito a uma 

educação que os ensine pelo menos o essencial. A professora E diz que: “Para o processo 

ensino aprendizagem desses alunos procuro trabalhar com o lúdico propondo trabalhos 

coletivos, atividades diferenciadas para que o aluno possa aprender de forma dinâmica”.  

Segundo o autor González (2007), se o profissional tiver competência para lidar de 

forma eficaz na preparação do projeto educativo, de realizar adaptações curriculares e de 

adequar nova metodologia, o processo de ensino e aprendizagem chegará a todos os alunos 

com NEE, sem dificuldades de assimilação e aplicabilidade. 

 

Categoria 3: Fragilidades e potencialidades do processo inclusivo 

 

Para a professora A: “a escola se preocupa em obter e manter apoio e colaboração da 

comunidade escolar e família para que o processo com inclusão social se fortaleça”. De 

acordo com a professora. D: “sem dúvida para que a inclusão seja apta em nossa sociedade é 
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necessário que cada um de nós cumpra com sua parcela de contribuição e demonstre que 

somos todos iguais na diferença valorizando assim a diversidade humana, mesmo não 

conseguindo uma pedagogia especifica; fazendo a diferença no aprendizado desses alunos”. 

Nesse sentido, Freitas (2006) descreve: 

 

A inclusão desafia, pois, a mudanças, estimula a flexibilidade das relações, a 

redistribuição dos recursos para um mais correto aproveitamento, o trabalho 

em equipe, a colaboração e a cooperação, o envolvimento de toda a escola, 

dos pais, da comunidade, dos diferentes serviços e dos seus profissionais do 

sistema educativo. (FREITAS, 2006, p. 38.). 

 

Uma fragilidade apontada pelos professores é a formação docente, conforme a fala da 

professora A: “é necessário que escola priorize o ensino dispondo de professores preparados 

para o atendimento especializado para os alunos com deficiência ao mesmo tempo em que 

cria um espaço de socialização e convivência assumido também a responsabilidade pela 

educação moral”. Outra professora afirmou: “Investir em cursos de aperfeiçoamento para os 

profissionais de educação será como ponto de partida para trabalhar com a inclusão desses 

alunos. Participar de programas e eventos ao qual a escola poderá ser inserida, pois desta 

forma estará aos poucos levando estes alunos a participar do meio social” (Profª D). 

A professora E apresentou em sua fala algumas ações favoráveis ao processo 

inclusivo: “Serviços de apoio especializados na escola regular; cumprimento do estado com 

seus deveres; currículo, métodos técnicas, recursos educativos e organização específica para 

atender às suas necessidades; professores com especialização adequada em nível médio ou 

superior, para atendimento especializado bem como professor do ensino regular capacitados 

para a integração desses educandos nas classes comuns e assim uma educação especial para o 

trabalho, visando a sua efetiva integração na vida e na sociedade”. 

Segundo o autor Freitas (2008), é importante que os professores e as escolas estejam 

cientes da viabilidade de transformação da sua prática para construir condições adequadas ao 

trabalho de inclusão de todos os alunos. Continua dizendo que a partir da formação, “o 

profissional pode entender que essas pessoas, com NEE, apresentam um ritmo e uma 

‘atipicidade’ de desenvolvimento e maturação, podendo não alcançar o mesmo tempo de 

desenvolvimento que as demais”. 

Um dos participantes destacou o trabalho em equipe como um potencial do processo 

inclusivo, além da postura de pesquisador por parte dos professores. Para ele, “o ponto de 

partida da prática reflexiva, situa-se do trabalho em equipe, possibilitando reflexões tidas 

como importante na área da inclusão.” Neste sentido o ensino pode ser planejado e realizado 
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no enredamento das semelhanças que o aluno e o professor estabelecem consigo, com outro, 

com o conhecimento e com o mundo que cerca. Envolvido nesse contexto relacional, o 

docente pode desenvolver atitudes de pesquisador ao deparar-se com uma situação 

diferenciada com novos desafios educacionais, é o que diz a professora B. 

De modo geral, percebe-se que os professores dessa instituição se preocupam com a 

situação de atendimento ao deficiente, são comprometidos e acreditam numa educação de 

qualidade para todos, no qual buscam fazer intervenções pedagógicas para seus alunos, 

trabalhando em sintonia com professores da Sala de Recursos e o NAEIC. 

Percebe-se que os professores procuram recursos e meios para garantir o ensino, a 

aprendizagem e a inclusão escolar, porém, nota-se que a maior parte desses educadores ainda 

não tem uma especialização na área de educação especial, o que seria importante para 

aprimorar o processo inclusivo na escola. 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inclusão tem por função oferecer lugar social ao excluídos, favorecendo o encontro 

das diferenças e das convivências humanas. Para que a inclusão seja uma realidade, é preciso 

lutar para a construção de uma sociedade que aprenda com as diversidades, onde todos se 

conscientizem de que a solidariedade e a cidadania são as formas mais profundas e humanas 

de acolher. Todos têm potenciais e precisam de oportunidades para expressá-los e 

desenvolver-se como sujeitos de direitos.   

Em outras palavras, as mudanças atitudinais da sociedade devem romper com os 

preconceitos e os estigmas que discriminam e excluem os “diferentes”, de forma a provocar 

novas representações sociais frente à diversidade. Dessa forma, ao invés de acentuarmos 

limitações e incapacidades, elas precisam valorizar as potencialidades de cada sujeito. Ao 

passar dos anos, percebe-se que as mudanças favoráveis à inclusão estão ocorrendo. A escola, 

nesse contexto, tem papel importantíssimo para contribuir com as discussões a partir de um 

posicionamento mais democrático. 

Pode-se observar que o desafio imposto pelo processo de inclusão desabilitou 

concepções e práticas arraigadas tanto na educação regular como na educação especial. Por 

um lado, professores do ensino regular se dizem despreparados para atuar com os alunos com 

necessidades educacionais especiais. Por outro lado, os professores especialistas dominam 

estratégias metodológicas específicas relacionada às práticas de reabilitação que não têm 

sustentação no contexto inclusivo. 

O encaminhamento de alunos para escolas especiais ou a manutenção de classes 

especiais deveriam constituir exceção a ser recomendada quando a educação na classe regular 

se mostra incapaz de responder às necessidades educacionais ou sociais do educando, e desde 

que tal incapacidade seja demonstrada de forma equivocada (BRASIL, 1994).  

Este trabalho buscou compreender a inclusão escolar e as implementações na prática 

do professor, buscando identificar as fragilidades e os potenciais face ao processo de inclusão. 

Os objetivos foram alcançados quando foi mostrado que os professores concebem a inclusão 

como uma possibilidade de aperfeiçoar a educação, tentando beneficiar todos os alunos com 

necessidades educacionais especiais. Percebemos que os professores utilizam estratégias para 

lidar com esses alunos, mas a implementação efetiva da inclusão é uma realidade ainda a ser 

conquistada na escola José Eduardo Vieira Raduan (BA). Espero que as discussões aqui 

colocadas possam contribuir com outros trabalhos desenvolvidos com essa temática.  
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APÊNDICE 

 

 

Roteiro de entrevista (professor) 

 

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. Com qual turma você costuma trabalhar? (Especificar a idade das crianças com as quais 

costuma trabalhar.) Você já trabalhou com outras turmas? Quais turmas? (Especificar as 

idades das crianças dessas turmas.)  

7. Como você vê a Inclusão Social na unidade escola? 

8. O que você acha que participa mais desse processo de inclusão: a escola, a família, os 

colegas, o quê? Em que ordem de importância você vê essa participação? Essa participação 

pode ser negativa ou positiva?  

9. O que é para você a Inclusão de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais? 

10. No seu percurso como professor, você teve alguma formação específica Educação 

Inclusiva ou Inclusão? (Em caso afirmativo, explorar quais, como contribuiu, e como o 

entrevistado a avalia).  
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ANEXOS 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

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

Polo: _____________________________________________________________ 

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

Instituição:_________________________________________________________ 

 

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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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - PROFESSOR 

 

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): ____________________________________________________ 

 

 


