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RESUMO
A temática sobre educação inclusiva tem sido muito difundida nas últimas décadas, visto que
a sua prática implica numa modificação que contesta as práticas tradicionais e
homogeneizantes, tanto na perspectiva organizacional e política quanto pedagógica. Assim,
este trabalho versa acerca da formação em educação inclusiva dos docentes que atuam com
ensino fundamental I, em uma escola regular da rede pública municipal de Campos dos
Goytacazes - RJ, a fim de identificar suas possíveis inquietações acerca do tema. Partiu-se de
um referencial teórico sobre a contextualização histórica e legal sobre a educação especial e a
inclusão, pensando ainda sobre as práticas que permeiam esse processo, utilizando-se, ainda,
das teorias do desenvolvimento humano, de acordo com Piaget, Wallon e Vygotsky, que
possibilitam ao docente uma melhor compreensão dos alunos e das etapas que precisam ser
estimuladas ou requerem mais atenção; utilizou-se, ainda, do referencial sobre a formação
docente em sua contextualização histórica e voltada para a inclusão. A escola campo foi
designada por se tratar de uma escola central e possuir um número significativo de alunos
com deficiência incluídos e também por possuir um histórico inclusivo. A pesquisa realizada
é de natureza qualitativa e os procedimentos utilizados para a coleta de dados foram
entrevistas semiestruturadas (com captação de áudio), levantamento bibliográfico e
documental compatível com a temática estudada. Os sujeitos deste estudo foram catorze
professoras que aceitaram participar de forma anônima. A pesquisa se deu no intuito de
permear as questões referentes ao processo de formação inicial e continuada, seus conceitos,
crenças e inquietações na perspectiva inclusiva. A análise dos dados se desenvolveu a partir
da análise de conteúdo de Bardin (2011), realizada após a categorização, tendo como
resultados as categorias finais com as percepções e crenças sobre a inclusão, entre a formação
e a prática inclusiva e os desafios da prática inclusiva. Nesse sentido, a inclusão pode ser
considerada uma mudança paradigmática que está em construção, e cabe a todos os
envolvidos nesse processo colaborar para sua efetivação, seja pelo poder público - através das
políticas públicas e sua aplicabilidade, seja pela participação da família e da escola, com todos
os que fazem parte dela - principalmente o docente que atua diretamente com o alunado.
Palavras-chave: formação docente; inclusão escolar; inquietações; práticas inclusivas.

ABSTRACT
The issue of inclusive education has been very widespread in the last decades, since its
practice implies a modification that challenges traditional and homogenizing practices, not
only from an organizational and political perspective, but also from a pedagogical view.
Therefore, this work deals with the training in inclusive education of teachers who work with
elementary school I, in a regular school of the municipal public network of Campos dos
Goytacazes, RJ and aims to identify their possible concerns about the theme. This paper was
based on a theoretical framework on the historical and legal contextualization on special
education and inclusion, thinking about the practices that permeate this process, using the
theories of human development according to Piaget, Wallon and Vygotsky that enables the
teacher to a better understanding of the students and the stages that need to be stimulated or
require more attention, it was also used the reference on teacher training in its historical
contextualization and the same one focused on inclusion. The field school was designated
since it is a central school and has a significant number of students with disabilities in it, and
also because it has a background of inclusion. The research carried out is of a qualitative
nature and the procedures used to collect data were semi-structured interviews (with audio
capture), and a bibliographic and documentary survey compatible with the subject studied.
The subjects participating in this study were fourteen teachers who accepted to take part in
this research anonymously. The research was carried out in order to permeate the matters
regarding the process of initial and continuous formation, its concepts, beliefs and concerns in
an inclusive perspective. The data analysis was developed from Bardin's (2011) content
analysis, after the categorization, resulting in the final categories with the perceptions and
beliefs about inclusion, between training and inclusive practice and the challenges of inclusive
practice. In this regard, inclusion can be considered a paradigmatic change that is under
construction and that it is up to all involved in this process to collaborate for its effectiveness,
be it by the public power through public policies and their applicability, or by the
participation of the family and the school with all those who are part of it, especially the
teacher who works directly with the students.
Key words: teacher formation; school inclusion; concerns; inclusive practices.
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, surgiram diversos movimentos nacionais e internacionais na
defesa de uma sociedade inclusiva, na tentativa de minimizar a discriminação, o preconceito e
a exclusão social, assim como tudo que impossibilitasse as pessoas com deficiência de terem
acesso aos seus direitos. Nesse contexto, diversas políticas públicas foram implantadas,
principalmente no âmbito educacional, tendo como marcos para a formalização da proposta
de inclusão escolar a Declaração Mundial de Educação Para Todos (1990) e a Declaração de
Salamanca (1994) que propõem o ensino de qualidade voltado para todos os indivíduos, assim
como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 1996, que aponta que a
escola deve garantir a todos os alunos o seu pleno desenvolvimento, promovendo o exercício
da cidadania e a qualificação para o trabalho, preferencialmente nas salas regulares de ensino.
Nesse sentido, utilizaremos os apontamentos de Bueno (1999, p. 1):
Desde a Declaração de Salamanca, em 1994, passou-se a considerar a
inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais em classes
regulares como forma mais avançada de democratização das oportunidades
educacionais, na medida em que se considerou que a maior parte desta
população não apresenta qualquer característica intrínseca que não permita
essa inclusão.

As considerações de Bueno (1999) acerca da Declaração de Salamanca e do início da
inclusão escolar nos remete a uma questão conceitual. No período em que foi desenvolvido
este estudo o termo adequado para se referir aos alunos, público alvo da educação especial,
era alunos com necessidades educativas especiais, assim como observaremos em outros
estudos no decorrer deste trabalho. Mas é preciso evidenciar que, a partir da Convenção
sobre os direitos das pessoas com deficiência - da ONU (Organização das Nações Unidas), em
2006, sendo reforçado através da Portaria 2.344/2010 da Secretaria dos Direitos Humanos, o
termo PNE (Portador de Necessidades Especiais) foi oficialmente alterado para PcD (pessoa
com deficiência).
Considerando a educação especial como uma modalidade de ensino que perpassa
todos os níveis de escolaridade e a garantia do Atendimento Educacional Especializado
(AEE) em salas de recursos para os alunos público alvo dessa modalidade, de acordo com a
Resolução Nº 4 de 2009, são eles:
I- Estudantes com deficiência: aqueles que têm impedimentos de natureza
física, intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas barreiras
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais
pessoas.

6

II- Estudantes com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que
apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor,
comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias
motoras, incluem-se nesta definição alunos com autismo, síndrome de
Asperger, síndrome Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e
transtornos invasivos sem outra especificação.
III- Estudantes com altas habilidades/ superdotação: aqueles que apresentam
um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento
humano, isoladas ou combinadas, como intelectual, liderança, psicomotora,
artes e criatividade.

É importante ressaltar que, mesmo diante da Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva Inclusiva (BRASIL, 2008), conforme descrito acima, que apresenta como
público alvo os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação, para fins deste trabalho, utilizaremos o termo alunos com
deficiência para descrever todos os alunos público alvo da educação especial, visto que é a
forma como as professoras pesquisadas utilizam e por ser um termo de fácil compreensão
para todos.
O tema inclusão escolar tem despertado muito interesse e precisa ser pensado de forma
crítica, partindo do cotidiano no qual a mesma se realiza, revendo os conceitos e analisando
esse processo. É inegável que em muitos ambientes sociais, assim como nas escolas, ainda
ocorre a segregação e a exclusão das pessoas tidas como diferentes, ou que fogem aos
modelos de normatização pré-estabelecidos socialmente, porém é preciso considerar a
inclusão como um direito de todas as pessoas, independente de suas limitações ou
características, o que não se restringe apenas ao acesso físico e à matrícula desse público, mas
ao atendimento de suas especificidades, garantindo a sua aprendizagem a partir de sua
participação nas aulas, envolvendo-o nas atividades propostas, assim como fazendo uso das
diversas possibilidades de aprendizagem. De acordo com Pessoti (1984) a inclusão ainda hoje
é um tema muito polêmico, pois mesmo com a necessidade da inclusão e com a
universalização do ensino o deficiente ainda é diferente.
Observa-se que o movimento inclusivo em nosso país, mesmo estando amparado nas
normativas legais, não é eficaz, pois ainda encontramos muitos docentes despreparados para
garantir a acessibilidade física, atitudinal e curricular desses estudantes. A inclusão ainda gera
muitas inquietações nos docentes, pois lidar com a diversidade é complexo e necessita de uma
formação que amenize o descompasso entre a teoria e o cotidiano educacional em sala de
aula.
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Para a consolidação da prática inclusiva, é necessário haver um investimento maior em
formação, seja ela inicial ou continuada, a fim de que se obtenha uma escola pautada na
equidade, utilizando-se de recursos, estratégias e metodologias diversificadas para atender a
todos os alunos. E mesmo assim seria uma formação falha, visto que não há receita pronta que
viabilize esse processo, cada aluno é único e possui suas peculiaridades. Por outro lado daria
ao professor a oportunidade de, partindo de seus conhecimentos prévios, construir uma prática
diferenciada.
Assim, tendo em vista a necessidade de compreender melhor a questão da formação de
professores e suas inquietações com ênfase na educação inclusiva, a partir das demandas no
contexto educacional, que têm exigido dos professores maior engajamento, considerando a
importância de uma formação que possa contribuir para uma educação que dê acesso e
permanência a todos os alunos e que possa favorecer o processo inclusivo e diminuir as
inquietações do corpo docente, este trabalho tem como:
Objetivo geral: Investigar a formação em educação inclusiva de professores da rede
pública municipal de Campos dos Goytacazes, que atuam no Ensino Fundamental I com
crianças com deficiência identificando suas possíveis inquietações.
E como objetivos específicos:
- Identificar qual a formação inicial ou continuada dos docentes;
- Analisar as dificuldades vivenciadas pelos professores em seu trabalho com a
inclusão escolar de crianças com deficiência;
- Averiguar a percepção dos professores e suas crenças em relação à inclusão escolar
para o aprimoramento no uso de metodologias para o ensino inclusivo.
A fim de alcançar os objetivos propostos, utilizamos como marcos teóricos
norteadores às definições de inclusão escolar e a legislação que a sustenta em nosso país. O
conceito de desenvolvimento infantil, baseados em Piaget, Vygotsky e Wallon permitem, ao
professor, conhecer as características comuns de cada faixa etária, reconhecer as
individualidades, o que os torna mais aptos para a observação e interpretação dos
comportamentos. Discorreremos ainda sobre a formação docente e a inclusão escolar.
A inclusão escolar é uma temática presente na vida da pesquisadora desde o ensino
médio, onde a partir de uma disciplina do curso normal realizou estágios em instituições
especializadas no município de Campos dos Goytacazes, posteriormente se dedicou a estes
estudos no INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos) e no IBC (Instituto Benjamin
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Constant), atualmente a mesma atua como docente na rede municipal de ensino junto ao
Atendimento Educacional Especializado.
Dentre os referenciais teóricos destacamos Mantoan (1997, 2005, 2011, 2015, 2016) e
Carvalho (2003, 2016), com diversos trabalhos na perspectiva da inclusão escolar; Bueno
(1993, 1999), no que tange à educação especial; Mazzotta (1998, 1999), numa
contextualização histórica da educação especial; Gadotti ( 1999, 2004) e Saviani (2009), sobre
a história da formação docente; Nóvoa,( 1991, 1999), Tardif (1991,2002), Imbernón (2004,
2009) e Libâneo (1998, 2006), trazendo suas concepções sobre a formação docente; enquanto
que Jesus (2006,2012), Glat (1993, 2002) e Gatti ( 2009, 2010), em seus estudos, relatam
sobre a formação docente e a inclusão escolar.
A metodologia utilizada nesta pesquisa é de natureza qualitativa, através de revisão
bibliográfica, análise documental e realização de entrevista semiestruturada com professores
de uma escola da rede municipal de ensino de Campos dos Goytacazes. Os dados coletados, a
partir de entrevistas realizadas com professores do ensino fundamental I, que possuem alunos
com deficiência em sua classe regular, foram analisados a partir da Análise de Conteúdos
proposta por Bardin (2011).
Este estudo está estruturado em cinco capítulos. Após esta introdução apresenta-se, no
primeiro capítulo, os principais conceitos que constituem a inclusão escolar como educação
especial, integração, inclusão social e escolar. Foi realizado um recorte histórico da educação
especial no Brasil, do período colonial até os dias atuais, sendo apresentadas, ainda, as
políticas públicas voltadas para a educação especial e para a educação inclusiva. Ao final,
discorre-se sobre as estratégias e práticas para a educação inclusiva, descrevendo o
Atendimento Educacional Especializado, a Sala de Recursos, assim como a bidocência,
coensino e ensino colaborativo.
No segundo capítulo, define-se o desenvolvimento infantil da importância de sua
compreensão no processo de formação docente, a fim de estimular os alunos com deficiência
para a transposição dessas etapas. Foi evidenciado, nesse capítulo, uma abordagem de Jean
Piaget, abrangendo as etapas do desenvolvimento da inteligência, enquanto que o
desenvolvimento humano, segundo Henry Wallon é considerado um processo com estágios
sucessivos, em suas diferentes vertentes, a emocional, a social e a intelectual; já para Lev
Semenovitch Vygotsky, o desenvolvimento e a aprendizagem estão atreladas ao meio social
no qual o ser humano convive.
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No terceiro capítulo, trata-se sobre o professor e seu processo de formação, partindo
de uma perspectiva histórica e legal da formação docente no Brasil, perpassando sobre como a
inclusão é trabalhada nesse contexto de formação docente. Esta etapa abrange, ainda, as
implicações da formação continuada para a inclusão escolar.
No quarto capítulo, explica-se a metodologia utilizada para o estudo, bem como a
constituição da amostra, técnicas e instrumentos de coleta de dados. Na sequência, são
apresentados os procedimentos de análise coletados na entrevista semiestrutura dos docentes
com alunos com deficiência, em classe regular de uma escola do ensino fundamental I do
munícipio de Campos dos Goytacazes/ RJ, seu processo de categorização e análise de
conteúdo, de acordo com Bardin.
No quinto capítulo, apresenta-se os resultados da análise dos dados, com a utilização
das categorias e relacionando aos teóricos da área.
Ao final do trabalho, expõem-se as conclusões referentes à pesquisa, que busca
reflexões sobre a formação docente e o processo de inclusão escolar, assim como as práticas,
crenças e inquietações dos docentes.
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1 O PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR: RELACIONANDO CONCEITOS
Ao dissertar sobre a inclusão dos alunos com deficiência na escola, faz-se necessário
refletir, ainda, sobre inclusão social, visto que seu processo apenas perpassa pela escola,
sendo identificado como processo social. Assim, ambos estão imbricados.
Sassaki (2004) acredita que a inclusão social é a forma pela qual a sociedade se adapta
para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com deficiência e,
consequentemente, essas também se preparam para assumir seus papéis na sociedade.
Nesse contexto de adaptação simultânea, considera-se a inclusão não apenas em
relação às pessoas com deficiência, mas com todos os cidadãos, considerando que a inclusão
social é a busca pela igualdade de valores e direitos entre os seres humanos.
Sobre ação bilateral da inclusão escolar e social, Rabelo e Amaral (2003, p.211)
pontuam que:
Entre os indivíduos considerados diferentes, estão incluídas pessoas com
necessidades especiais, que têm algum tipo de deficiência: visual, auditiva,
motora, mental, e que, por suas características, encontram maiores
dificuldades em participarem do convívio social. Na inclusão dessas pessoas,
no bojo do próprio processo, ocorrerá uma ação bilateral: a sociedade se
preparará para recebê-las, dando-lhes um espaço, como a qualquer outro
cidadão; e, por outro lado, aquelas, fazendo uso de suas eficiências,
assumirão papéis na sociedade. Essas pessoas devem poder exercer sua
cidadania ajudando na transformação e modificação sociais, de forma que
não só a aplicação dos direitos humanos, mas também o desenvolvimento da
consciência coletiva sejam realizados no decorrer de todo o processo
inclusivo.

A escola é o reflexo da nossa sociedade, mas também tem influência sobre a mesma,
minimizando a intolerância, a discriminação e a segregação, gerando, assim, uma escola
inclusiva, como reflexo de uma sociedade inclusiva, a partir de olhares mais humanos.
Corroborando com os pensamentos de Rabelo e Amaral encontramos, nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Básica (2013, p.16), a escola como participante do
processo de transformação social.
Para que se conquiste a inclusão social, a educação escolar deve
fundamentar-se na ética e nos valores da liberdade, na justiça social, na
pluralidade, na solidariedade e na sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno
desenvolvimento de seus sujeitos, nas dimensões individual e social de
cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, compromissados com a
transformação social. Diante dessa concepção de educação, a escola é uma
organização temporal, que deve ser menos rígida, segmentada e uniforme, a
fim de que os estudantes, indistintamente, possam adequar seus tempos de
aprendizagens de modo menos homogêneo e idealizado.
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O processo de inclusão escolar de alunos com deficiência passou a ser pensado a partir
da década de 90, no Brasil, a partir da legislação nacional e internacional que o legitima.
A educação especial, que se configurava como um sistema de ensino paralelo, com
papel destinado ao atendimento direto dos educandos com deficiência, passa a atuar,
prioritariamente, como suporte à escola regular no recebimento desse alunado (SASSAKI,
2004), demonstrando que tem havido uma mudança significativa no papel da educação.
Assim, compreendemos a educação especial como uma modalidade de educação
escolar, conforme especificado na LDB e no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
Artigo 24, § 1º. Entende-se como um processo educacional definido em uma proposta
pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais
organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos,
substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover
o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades
educacionais especiais em todos os níveis, etapas e modalidades da educação (Mazzotta,
1998).
A educação especial é algo mais direcionado para um público especifico, ou seja,
pessoas com deficiência, enquanto que a educação inclusiva é caracterizada pela inclusão de
todas as pessoas no espaço escolar, assim como afirmam Stainback e Stainback (1999, p. 21)
que o ensino inclusivo pode ser definido como “a prática da inclusão de todos –
independentemente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural – em
escolas e salas de aula provedoras onde as necessidades desses alunos estejam satisfeitas”.
O termo educação inclusiva foi cunhado inicialmente pela Declaração de Salamanca
(UNESCO, 1994) na literatura educacional, assumindo o conceito de “escola para todos”,
relacionado ao conjunto de alunos marginalizados pela escola, considerados todos como
“estudantes com necessidades especiais”.
O princípio que orienta esta Estrutura é o de que escolas deveriam acomodar
todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais,
sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Aquelas deveriam incluir crianças
deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças de
origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias
linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros grupos desvantajosos
ou marginalizados (UNESCO, 1994, p.3).

Corroborando com os ideais dispostos na Declaração de Salamanca, Prieto (2006, p.8)
ressalta que a educação inclusiva:
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[...] se constitui pelo apreço à diversidade como condição a ser valorizada,
pois é benéfica à escolarização de todas as pessoas, pelo respeito aos
diferentes ritmos de aprendizagem e pela proposição de outras práticas
pedagógicas, o que exige ruptura com o instituído na sociedade e,
consequentemente, nos sistemas de ensino.

A Educação Inclusiva implica em mudança de paradigma que visa a uma educação
transformadora em benefício de todos, na qual os alunos, com desempenhos diferentes,
alcançarão o mesmo objetivo que os demais alunos na sala de aula, que é a aprendizagem.
Educação inclusiva é o processo que ocorre em escolas de qualquer nível
preparadas para propiciar um ensino de qualidade a todos os alunos
independentemente de seus atributos pessoais, inteligências, estilos de
aprendizagem e necessidades comuns ou especiais. A inclusão escolar é uma
forma de inserção em que a escola comum tradicional é modificada para ser
capaz de acolher qualquer aluno incondicionalmente e de propiciar-lhe uma
educação de qualidade. Na inclusão, as pessoas com deficiência estudam na
escola que frequentariam se não fossem deficientes (SASSAKI, 1998, p. 8).

Sobre a inclusão escolar, Mantoan (2011, p. 37) aponta que a educação inclusiva
“implica uma mudança de paradigma educacional, que gera uma reorganização das práticas
escolares: planejamentos, formação de turmas, currículo, avaliação, gestão do processo
educativo”. A inclusão vai além da matrícula de um aluno com deficiência na rede regular de
ensino, é uma mudança de pensamento, de atitudes que envolvem todas as pessoas que estão
inseridas no contexto educacional.
A inclusão escolar leva em consideração a pluralidade das culturas, a
complexidade das redes de interação humanas. Ela não está limitada à
inserção de alunos com deficiência nas redes regulares de ensino, pois
beneficia todos os alunos, com e sem deficiência, que são excluídos das
escolas comuns, e denuncia o caráter igualmente excludente do ensino
tradicional ministrado nas salas de aulas do ensino regular (MACHADO,
2011, p. 69).

Durante um determinado período, a integração escolar retirou as crianças e os jovens
com deficiência das instituições de ensino especial, em defesa da sua normalização, o que lhes
permitiu o usufruto de um novo espaço e novos parceiros de convívio, de socialização e de
aprendizagem (a escola regular).
As práticas pedagógicas foram também transportadas das instituições de
ensino especial para a escola regular, numa vertente mais educativa,
configuradas num programa educativo individual, de acordo com as
características do aluno, desenhado e desenvolvido, essencialmente, pelo
professor de educação especial (SANCHES, TEODORO, 2006, p. 66).

Segundo Plaisance (2005), o termo “integração” se referiria apenas a medidas
técnicas e administrativas que foram implantadas para permitir que uma criança ou um grupo
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de crianças deficientes frequentasse uma escola regular. Assim, a escola não se
responsabilizaria por esse processo, caberia aos alunos se adaptarem à escola. Nesse processo
são consideradas as crianças que estudam em instituições especializadas e frequentam
concomitantemente a rede regular de ensino, não modificando em nada a estrutura, o
funcionamento ou a cultura da escola.
A integração tinha e tem o mérito de inserir o portador de deficiência na
sociedade, sim, mas desde que ele esteja de alguma forma capacitado a
superar as barreiras físicas, programáticas e atitudinais nelas existentes. Sob
a ótica dos dias de hoje, a integração constitui um esforço unilateral tão
somente da pessoa com deficiência e seus aliados (SASSAKI, 2004, p. 34).

Ainda de acordo com Plaisance (2005), na educação inclusiva todas as crianças
possuem o direito de frequentar a escola, todas elas, sejam deficientes ou não, havendo, assim,
uma modificação na cultura e na estrutura da escola, pois esta deve estar preparada para
receber todos os tipos de alunos e de se adequar a eles, estar apta a acolhê-los, visando não
apenas a inclusão e sua inserção escolar, mas a práticas que propiciem uma inclusão social.
Para melhor compreensão dessa mudança paradigmática que envolve a inclusão escolar,
abordaremos, de forma sintetizada, a constituição histórica da educação especial no nosso
país.

1.1 Constituição histórica da educação especial no Brasil
Historicamente, as pessoas consideradas diferentes ou fora do padrão de normalidade
estabelecido pela sociedade viviam marginalizadas e excluídas do convívio social. Ainda no
século XVI, médicos e pedagogos, modificando os conceitos vigentes na época, acreditaram
que os indivíduos com deficiência não poderiam ser escolarizados. Mesmo com algumas
experiências inovadoras desde o século XVI, a institucionalização em asilos e manicômios foi
a principal resposta social para o tratamento dessas pessoas, sendo um período marcado pela
segregação.
O surgimento de instituições leva a aceitar certa responsabilização na
educação de crianças com deficiência, ao mesmo tempo, imbuída por uma
ambiguidade profunda com respeito ao fenômeno das diferenças individuais
que implicam limitações e deficiência (CORREIA, 1997, p.69).

A partir do século XIX, através das experiências advindas da Europa e da América do
Norte, foram implementadas algumas ações que atendiam às pessoas com deficiência física,
mental e sensorial no Brasil.
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Em 1854, através do Decreto Imperial nº 1. 428, foi fundado por D. Pedro II o
Imperial Instituto dos Meninos Cegos no Rio de Janeiro, que mais tarde, em 1891, passou a
ser chamado Instituto Benjamin Constant (IBC).
A fundação do Imperial Instituto deveu-se, em grande parte, a um cego
brasileiro, José Alvares de Azevedo, que estudara no Instituto dos Jovens
Cegos de Paris, fundado por Valentin Haüy no século XVIII. Por ter obtido
muito sucesso na educação de Adélia Sigaud, filha do Dr. José F. Xavier
Sigaud, médico da família imperial, José Alvares de Azevedo despertou a
atenção e o interesse do ministro do Império, Conselheiro Couto Ferraz. Sob
a influência de Couto Ferraz, D. Pedro II criou tal Instituto, que foi
inaugurado no dia 17 de setembro de 1854, cinco dias após sua criação. Para
dirigi-lo foi nomeado o Dr. Xavier Sigaud, cujo busto em mármore se
encontra no salão nobre daquela casa de ensino (MAZZOTTA, 1999, p. 28).

D. Pedro II, em 1857, através da lei nº 839, fundou, também no Rio de Janeiro, o
Imperial Instituto dos Surdos – Mudos que, em 1957, passou a ser chamado Instituto Nacional
de Educação de Surdos (INES).
A criação desta escola ocorreu graças aos esforços de Ernesto Hüet e seu
irmão. Cidadão francês, professor e diretor do Instituto de Bourges, Ernesto
Hüet chegou ao Rio de Janeiro no final do ano de 1855. Com suas
credenciais foi apresentado ao Marquês de Abrantes, que o levou ao
Imperador D. Pedro II. Acolhendo com simpatia os planos que Hüet tinha
para a fundação de uma escola de “surdos-mudos” no Brasil, o Imperador
ordenou que lhe fosse facilitada essa importante tarefa. Começando a
lecionar para dois alunos no então Colégio Vassimon. Hüet conseguiu, em
outubro de 1856, ocupar todo o prédio da escola, dando origem ao Imperial
Instituto dos Surdos-Mudos. Em 1957, ou seja, cem anos após sua fundação,
pela lei nº 3.198, de 6 de julho, passaria a denominar-se Instituto Nacional de
Educação de Surdos – INES (MAZZOTTA, 1999, p. 29).

Os dois Institutos criados por D. Pedro II eram voltados para a escolarização e também
para a profissionalização dos estudantes e, posteriormente, passaram a contribuir com a
formação de professores para atendimento a esse público alvo. Para Bueno (1993), os
institutos foram marco significativo para o processo educacional de alunos com deficiência no
Brasil. Ainda de acordo com o autor, os institutos brasileiros cumpriam a função de auxílio
aos desvalidos, com um caráter assistencialista.
No período Imperial, iniciou-se o tratamento de pessoas com doença mental em
hospitais psiquiátricos, como ocorria no Hospital Psiquiátrico da Bahia, em 1874. Após a
proclamação da República, foi instalado o Pavilhão Bournevile, no Hospital D. Pedro II, na
Bahia, em 1903, para o tratamento de doentes mentais. Foi criado, em 1923, o Pavilhão de
menores do Hospital Juqueri e o Instituto Pestallozzi de Canoas, em 1927 (BUENO, 1993).
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Em 1882, o imperador fez uma importante convocação para se discutir a educação das
pessoas com deficiência, no primeiro Congresso de Instrução Pública que aconteceria no ano
seguinte, observando que nesse período já havia uma preocupação com a formação dos
professores e com a educação especial no Brasil, “Sugestão de Currículo e Formação de
Professores para Cegos e Surdos”, como um dos assuntos em pauta no Congresso.
Para os deficientes mentais, encontramos a Escola México, criada em 1887, no Rio de
Janeiro, com ensino regular, que atendia também a deficientes físicos e visuais.
Nesse contexto, outro espaço ganha destaque na época, o Instituto de Cegos Padre
Chico, em São Paulo, oferecendo serviços médicos, dentários, alimentares e escolares.
Objetivando atender aos deficientes mentais, em 1926 foi criado o Instituto Pestalozzi,
em Porto Alegre. A Pestalozzi de Minas Gerais foi criada em 1935 e tornou-se realidade
graças ao trabalho incansável da professora Helena Antipof. No Rio de Janeiro, também por
iniciativa da professora, a instituição foi criada em 1948, com o nome de Sociedade Pestalozzi
do Brasil. Em São Paulo, a Sociedade Pestalozzi foi fundada em 1952.
A partir de 1931, foi criada uma classe especial na Escola Mista do Pavilhão
Fernandinho, da Santa Casa de Misericórdia, que atendia aos deficientes auditivos. Em 1948,
nessa mesma escola, foi criada outra classe especial. Em 1935, em Belo Horizonte, foi
inaugurada a Escola Estadual Instituto Pestalozzi, especializada em deficientes auditivos e
mentais.
A Associação de Assistência à Criança Defeituosa (AACD), criada em 1950, tornouse um dos mais importantes centros de reabilitação do Brasil. Instituição particular
especializada no atendimento a deficientes físicos não-sensoriais, paralisados cerebrais e
pacientes com problemas ortopédicos.
Destinada à educação infantil e ao ensino fundamental para deficientes auditivos, a
Escola Municipal Hellen Keller, em 1952, torna-se o primeiro Núcleo Educacional para
Crianças Surdas. Também especializado no ensino de crianças deficientes auditivas, o
Instituto Educacional de São Paulo foi criado em 1954.
Voltado para o atendimento e reabilitação de deficientes físicos, o Lar-escola São
Francisco foi uma importante instituição especializada. De acordo com Mazzotta (1999), a
ideia surgiu a partir de uma visita ao Pavilhão Fernandinho.
A Sociedade Pestalozzi (fundada em 1934) e a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE (fundada em 1954) - contribuem até hoje para o processo de ensino
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aprendizagem das pessoas com deficiência. Jannuzzi (2006) expõe que o processo histórico da
educação dos considerados deficientes, no Brasil, relaciona-se com as condições sociais,
políticas e econômicas existentes.

1.2 Políticas públicas na educação especial – educação inclusiva
Ao observar o contexto histórico que vivemos, percebemos uma mudança gradativa no
ponto de vista educacional e legislativo, propostas nacionais e internacionais que vêm de
encontro a uma mudança paradigmática.
Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que se tornou um
referencial ético, apesar de não se constituir como lei, há a garantia de educação para todos. E,
a partir dela, foi pensada e promulgada a Constituição Federal de 1988 que, em seu artigo
205, fala da educação como direito de todos e dever do Estado e da família.
Aa Lei de Diretrizes e Bases, nº 4.024, de 1961, em seu artigo 88, tangia quanto ao
direito dos excepcionais à educação, que eles deveriam ser integrados à sociedade. Para isso,
o ensino deveria ocorrer no sistema geral de ensino. A Lei 5.692 de 1971 dispõe sobre o
tratamento especial a alunos com deficiência física ou mental, bem como os superdotados.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208, prevê como obrigatório o ensino
fundamental a todos os alunos. Este mesmo artigo relata sobre o atendimento educacional
especializado como preferencial, sendo facultativo ao aluno ou aos seus responsáveis.
É possível observar maior movimento na escola e na sociedade para que sejam
garantidas condições de atendimento à diversidade nos ambientes escolares, em especial com
base em diversas legislações que versam sobre o direito à escolarização das pessoas com
deficiência. De acordo com Pietro (2003, p. 1):
[...] essa reivindicação como prioridade garantiu, inclusive, que o último
texto constitucional reafirmasse a educação como um direito de todos,
definindo a quem cabe a responsabilidade por sua promoção e incentivo, e
estabelece seus fins.

Entendemos, assim, que há um evidente direcionamento para que a materialização
dessa legislação, com base nas políticas públicas, deva-se como fundamento de uma educação
integral, inclusiva e emancipatória. Art. 208, III – Atendimento educacional especializado
aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1988).
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Na década seguinte, a Constituição foi marcada por várias alterações no sistema
educacional brasileiro, influenciadas pela reforma educacional. As discussões sobre a inclusão
escolar ganharam força nas políticas educacionais nacionais e internacionais.
No início da década de 90, foi promulgado o Estatuto da Criança e do adolescente
(ECA), Lei nº 8.069/90 que, em seu artigo 55 corrobora com a Constituição ao pontuar que
“os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular
de ensino”, dispondo ainda sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.
Ainda naquele ano, dessa vez no âmbito internacional, foi assinada a Declaração
Mundial de Educação para Todos (1990), a fim de universalizar o acesso à educação.
Em 1993, foi elaborado o Plano Decenal de Educação para Todos para cumprir as
metas da Conferência Mundial de Educação para Todos. Foi na Conferência Mundial sobre as
Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade, em 1994, que se deu origem à
Declaração de Salamanca, grande marca da educação inclusiva.
A Declaração de Salamanca (1994) é um dos principais marcos da educação
inclusiva, propondo o direito de todos à educação; ao respeito às características individuais;
aos interesses, indicando a escola regular, combatendo as ações discriminatórias.
Esta Conferência teve como objetivo promover a educação para todos,
analisando as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer
o enfoque da educação integradora, capacitando as escolas para atender as
crianças, principalmente as que tenham necessidades educativas especiais
(UNESCO, 1994).

Ainda em 1994, foi elaborada a Portaria nº 1793, que dispõe sobre a complementação
dos currículos de formação docente e dos profissionais que interagem com portadores de
necessidades especiais (como eram chamados na época). Recomendava-se a inclusão da
disciplina: “Aspectos Ético-Político-Educacionais da Normalização e Integração da Pessoa
Portadora de Necessidades Especiais” nos cursos de pedagogia, psicologia e de todas as
licenciaturas. Também foi promulgada a Política Nacional de Educação Especial, que orienta
o processo de integração instrucional
[...] a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL 1994), que
alicerçada pelo paradigma integracionista, tem por princípio uma perspectiva
de atendimento pautado em um modelo clínico de deficiência, que apresenta
o indivíduo público alvo da Educação Especial, como incapaz de levar uma
vida plena para a cidadania. Desse modo, ao invés de apresentar avanços
mediante uma perspectiva inclusiva, manteve uma postura de uma educação
segregativa, pois, apesar do discurso presente no texto, as práticas propostas
ainda indicavam uma educação exclusiva (e excludente) para estes
estudantes (PANTALEÃO, HORA & GASPAR, 2018, p. 87).
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O que regulamenta o sistema educacional brasileiro nos dias atuais é a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394 de 1996) que, além de referendar os
princípios da educação presentes na constituição, amplia o escopo da Educação Especial ao
dedicar o capítulo V inteiramente a discussão dessa modalidade de ensino. No artigo 58 trata
que a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para
os alunos com deficiência. Reforça, ainda, em seu art. 60, parágrafo único, a preferência pela
ampliação do atendimento educacional especializado na rede pública de ensino,
independentemente do apoio dado por outras instituições.
Frente a esse novo paradigma educativo, a escola deve ser definida como
uma instituição social que tem por obrigação atender todas as crianças, sem
exceção. A escola deve ser aberta, pluralista, democrática e de qualidade.
Portanto, deve manter suas portas abertas às pessoas com necessidades
educativas especiais (GOFFREDO, 1999, p.31).

Em 1999, foi promulgado o decreto nº 3298, Política Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência, que tem como objetivo assegurar o pleno exercício dos
direitos individuais e sociais da pessoa com deficiência. Esse decreto define a “educação
especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino,
enfatizando a atuação complementar da educação especial ao ensino regular” (BRASIL, 1999,
p.1).
Em Montreal, em 2001, foi realizado o Congresso Internacional “Sociedade Inclusiva”
que gerou a Declaração Internacional de Montreal sobre a inclusão que versa sobre o acesso
igualitário a todos os espaços.
Foi homologada em 2001 a Resolução nº 2 do Conselho Nacional de Educação que
instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, garantindo,
por meios legais, a inclusão dos alunos especiais em toda a educação básica.
Art. 2º Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às
escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma
educação de qualidade para todos (BRASIL, 2001).

Neste sentido, Vieira (2012) argumenta que o acesso não se restringe ao direito que o
sujeito tem de buscar a secretaria da escola e efetivar sua matrícula, pois seria muito pouco
resumir a complexidade de ser aluno à ideia de preenchimento de uma ficha. O acesso
pressupõe constituir a possibilidade de o sujeito se fazer aluno, significando, para tanto,
assumir, com ele, o desafio de vivenciar a tensão existente entre o desenvolvimento de certa
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autonomia em relação à apropriação/ constituição do conhecimento e à necessidade de esse
processo ser mediado pela figura do professor.
Nas diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001), ficam
claros diversos conceitos, dentre eles o conceito de educação especial:
Modalidade da educação escolar; processo educacional definido em uma
proposta pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços
educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar,
complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços
educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o
desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam
necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da
educação básica (BRASIL, 2001, p. 17).

A educação especial, enquanto modalidade da educação escolar é aquela que perpassa
todos os níveis de escolaridade, enquanto a educação inclusiva é:
Uma nova postura da escola comum, que propõe, no projeto pedagógico, na
metodologia de ensino, na avaliação e na atitude dos educadores ações que
favoreçam à interação social e sua opção por práticas heterogêneas. A escola
capacita seus professores, prepara-se, organiza-se e adapta-se para oferecer
educação de qualidade para todos, inclusive para os educandos que
apresentam necessidades especiais. Inclusão, portanto, não significa
simplesmente matricular todos os educandos com necessidades especiais na
classe comum, ignorando suas necessidades específicas, mas significa dar ao
professor e à escola o suporte necessário à sua ação pedagógica (BRASIL,
2001, p. 18).

Ainda no ano de 2001, foi instituído o Plano Nacional de Educação, Lei nº
10.172/2001 (BRASIL, 2001), que aponta que “o grande avanço que a década da educação
deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à
diversidade humana”.
No mesmo ano da publicação do Plano Nacional de Educação (2001-2010), aconteceu
a Convenção de Guatemala, que deu origem ao Decreto nº 3.956/2001 (BRASIL, 2001, p.1),
que afirma: [...] as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades
fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com base na deficiência
toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos
e de suas liberdades fundamentais.
No ano de 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores
da Educação Básica (BRASIL, 2002) destacaram que as instituições de ensino superior
deveriam prever, em sua organização curricular, formação docente voltada para a atenção à
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diversidade e que contemplassem conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com
necessidades educacionais especiais.
Em 24 de abril de 2002, foi reconhecida a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), a
partir da Lei 10.436, como meio de expressão e comunicação, garantindo, assim, seu uso e
difusão. A disciplina de LIBRAS passa a integrar o currículo do curso de pedagogia, de
fonoaudiologia e das licenciaturas.
A grafia Braille também ganha espaço na legislação através da Portaria nº 2.678/02
(BRASIL, 2002), que aprova as diretrizes e as normas para o seu uso, o seu ensino, a sua
produção e a difusão em todas as modalidades de ensino, recomendando, assim, o seu uso em
todo o território nacional.
Em 2003, há a implantação, pelo MEC, do Programa “Educação Inclusiva: direito à
diversidade” com o objetivo de apoiar a transformação dos sistemas de ensino em sistemas
educacionais inclusivos. O programa incentiva a formação de gestores e educadores voltados
para o atendimento educacional especializado - AEE e às garantias de acessibilidade.
Também no ano de 2003 é sancionada a Portaria nº 3.284 (BRASIL, 2003), que dispõe
sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências para instruir os
processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições.
Assim, esse documento assinala a necessidade de assegurar acesso aos equipamentos,
instalações para os “portadores de deficiência física e sensorial” e com mobilidade reduzida.
No ano de 2004, o MEC publica o Decreto nº 5.296/04 (BRASIL, 2004),
regulamentando as Leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00, que estabelece normas e critérios
promovendo a acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Esse
decreto estabelece que as unidades de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos
ou privados, devem proporcionar condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes
ou compartimentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL,
2004). Nesse período, foi criado também mais um programa, o Brasil Acessível, do
Ministério das Cidades, que promove acessibilidade urbana e garante o acesso universal aos
espaços públicos (BRASIL, 2004).
A formação e certificação do intérprete de LIBRAS, bem como o ensino da Língua
Portuguesa como segunda língua, em 2005, com o decreto nº 5.626. Este mesmo decreto
prevê a organização de turmas bilíngues, com alunos surdos e ouvintes, nas quais as duas
línguas (Língua Portuguesa e LIBRAS) são utilizadas no mesmo espaço educacional.
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Habilidades/Superdotação –NAAH/S em todos os estados e no Distrito Federal, onde foram
montados centros de referência na área das altas habilidades/superdotação, a fim de oferecer
atendimento educacional especializado, orientar as famílias e promover formação continuada
dos docentes, garantindo, assim, o atendimento aos alunos da rede pública de ensino.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aconteceu em 2006,
estabelecendo que os países envolvidos assegurem uma educação inclusiva em todos os níveis
de ensino, tornando-se posteriormente Emenda Constitucional, através do Decreto Legislativo
n°186/2008 e do Decreto Executivo n°6949/2009, adotando medidas para garantir que:
a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional
geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não
sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório, sob alegação
de deficiência;
b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental
inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais
pessoas na comunidade em que vivem (Art.24).

Enquanto que o Decreto nº 6.094/2007 veio implementar o Plano Desenvolvimento da
Educação estabelecendo, em suas diretrizes, o Compromisso de

Todos pela Educação,

garantindo o acesso e a permanência no ensino regular, além do atendimento educacional
especializado a todos os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação.
O Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, criado em 2005,
foi instituído pela Portaria Ministerial nº 13/2007, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da
Educação – PDE. As Salas de Recursos Multifuncionais constituem-se em espaços onde
ocorre o Atendimento Educacional Especializado – AEE, complementando a escolarização
dos alunos com deficiência.
Visando a instituir uma política pública para o financiamento da educação inclusiva,
foi promulgado o Decreto nº 6.571/2008 que dispõe sobre o apoio da União aos sistemas de
ensino, para ampliar a oferta do atendimento educacional especializado – AEE - a estudantes
com deficiência, e estabelece o seu financiamento no âmbito do FUNDEB. Conforme o
Decreto 6.571/2008:
O atendimento educacional especializado – AEE - é o conjunto de
atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados
institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à
formação dos alunos no ensino regular (BRASIL, 2008).
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Na Resolução CNE/CEB n°04/2010, foram instituídas as Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Básica preconizando, em seu artigo 29, as matriculas dos estudantes
com deficiência no ensino regular e também no Atendimento Educacional Especializado,
ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de AEE da rede pública ou de
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos.
Enquanto que o Decreto n°7084/2010 dispõe acerca dos programas nacionais de
materiais didáticos, estabelecendo em seu artigo 28 que o Ministério da Educação deverá
adotar mecanismos que promovam a acessibilidade nos programas de material didático
destinado aos alunos com deficiência e para os professores das escolas públicas, o Decreto nº
7.611/11 confirma que o lócus de atendimento dos serviços de apoio, como o AEE, devem ser
ofertados preferencialmente na rede regular de ensino. O decreto afirma, ainda, que o AEE
deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a família para garantir pleno acesso e
participação das crianças, atender às necessidades específicas das crianças, público alvo da
Educação Especial, e, principalmente, ser realizado em articulação com as demais políticas
públicas.
Através da Lei nº 12.764, de 2012, foi criada a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, consolidando um conjunto de
direitos. Em seu artigo 7º, é vedada a recusa de matrícula a pessoas com qualquer tipo de
deficiência, bem como o estabelecimento de punição para o diretor da escola ou autoridade
responsável que pratique esse ato discriminatório.
A partir da Conferência Nacional de Educação, CONAE/ 2010, a Lei nº 13.005/2014
instituiu o Plano Nacional de Educação – PNE, em seu inciso III, parágrafo 1º, do artigo 8º,
determinando que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem garantir o
atendimento às especificidades na educação especial, assegurando a inclusão em todos os
níveis, etapas e modalidades.
Em 2015, foi promulgada a Lei nº 13.146 – Lei brasileira de inclusão da pessoa com
deficiência (LBI) - que, em seu capítulo IV, aborda o direito à educação com base na
Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, que deve ser inclusivo e de
qualidade em todos os níveis de ensino, garantir condições de acesso, permanência,
participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e recursos de acessibilidade que
eliminem as barreiras.

23

A Lei nº 13.409, de 2016, discorre sobre a reserva de vagas para pessoas com
deficiência nos cursos técnicos de nível médio e superior das instituições federais de ensino.
A legislação nacional e internacional relacionada à inclusão escolar, como uma
perspectiva ampla de reestruturação da educação, objetiva a articulação entre a educação
especial e o ensino comum, sendo essa a função primordial do atendimento educacional
especializado para a promoção efetiva do direito de todos à educação.

1.3 Estratégias e práticas para a educação inclusiva
Diante do aumento do número de alunos matriculados na rede regular de ensino,
fomentados pela legislação que garante esse acesso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB 9394/96), em seu artigo 59, dispõe que os sistemas de ensino assegurarão aos
educandos com deficiência currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específicos para atender às suas necessidades. Surge daí o Atendimento Educacional
Especializado (AEE) para assegurá-los em suas especificidades, assim como foi descrito na
Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva (2008):
O atendimento educacional especializado tem como função identificar,
elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem
as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas
necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento
educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula
comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento
complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à
autonomia e independência na escola e fora dela (BRASIL, 2008, p. 10).

As atividades realizadas no AEE servem para atender as especificidades do educando
com deficiência, podendo ser necessário o enriquecimento curricular para alunos com altas
habilidades/ superdotação: ensino de linguagens para o aluno com deficiência auditiva ou com
Transtorno do Espectro Autista ou com Paralisia Cerebral, o ensino de códigos específicos de
comunicação e sinalização como o Braille, soroban ou placas de comunicação alternativa e
outros, assim como o uso de tecnologia assistiva, que possibilita a autonomia, a
aprendizagem, o uso da comunicação e deve acompanhar a proposta pedagógica do ensino
realizado em sala de aula.
Quanto aos profissionais que atuam no AEE, são considerados professores
especialistas quando as leituras dos aspectos legais do AEE nos permitem compreender sua
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atuação como um direito assegurado pela LDB Nº 9394/96, regulamentado e sistematizado
pela Resolução do Conselho Nacional e da Câmara de Educação Básica, através do Decreto
7.611 que nos diz, em seu Art. 18 :
§ 3º Os professores especializados em educação especial deverão
comprovar:
I formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de
suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e associado à
licenciatura para a educação infantil ou para anos iniciais do ensino
fundamental.
II complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da
educação especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas de
conhecimento para atuação nos anos finais do ensino fundamental e no
ensino médio;
§4º Aos professores que já estão em exercendo no magistério devem ser
oferecidas oportunidades de formação continuada, inclusive em nível de
especialização, pelas instâncias educacionais da União, do Estado, do
Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2011).

A definição de professor especializado em educação especial fica clarificada no Art.
18, que diferencia professores de salas comuns dos atuantes no AEE:
§ 1º São 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
conteúdos sobre educação especial adequados ao desenvolvimento de
competências e valores para [...]
§2º São considerados professores especializados em educação especial
aqueles que desenvolveram competências para identificar as necessidades
educacionais especiais [...] bem como trabalhar em equipe, assistindo o
professor de classe comum nas práticas que são necessárias para promover a
inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais (BRASIL,
2011).

Nesse sentido, Fávero (2011) nos diz que o atendimento educacional especializado
vem sendo visto e executado de duas maneiras bastante distintas: A primeira baseia-se na
organização de escolas separadas, chamadas de especiais ou especializadas, voltadas apenas
para pessoas com deficiência que, às vezes, substituem totalmente a escola comum. A
segunda maneira de executar o ensino especializado é a que vem sendo bastante propagada
pelos que defendem a inclusão escolar, ou seja, a frequência a um mesmo ambiente por alunos
com ou sem deficiência, dentre outras características.
Para a implementação do Decreto nº 6.571/2008, a Resolução CNE/CEB nº 4/2009, no
art. 1º, estabelece que os sistemas de ensino devem matricular os alunos, público alvo da
educação especial, nas classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional
especializado, ofertado em salas de recursos multifuncionais ou centros de atendimento
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educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos.
De acordo com essas diretrizes operacionais para o atendimento educacional
especializado na educação básica (2009), no art. 5º, o AEE é realizado prioritariamente na
sala de recursos multifuncionais da própria escola ou de outra escola, no turno inverso da
escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns. A elaboração e a execução do Plano
de AEE são de competência dos professores que atuam nas salas de recursos multifuncionais
em articulação com os demais professores do ensino comum, com a participação da família e
em interface com os demais serviços setoriais, conforme disposto no art. 9º.
Durante o AEE o professor, juntamente com o educando, identifica suas dificuldades
na aprendizagem e no processo inclusivo, identificando suas potencialidades e seus desafios,
implementando recursos para promover e ampliar sua participação nas atividades e em todo
âmbito educacional.
As salas de recursos multifuncionais são espaços da escola onde se realiza o
atendimento educacional especializado para alunos com necessidades
educacionais especiais, por meio do desenvolvimento de estratégias de
aprendizagem centradas em um novo fazer pedagógico que favoreça a
construção de conhecimentos pelos alunos, subsidiando-os para que
desenvolvam o currículo e participem da vida escolar (BRASIL, 2006, p.13).

As Salas de Recursos Multifuncionais constituem-se em espaços para a oferta do
Atendimento Educacional Especializado – AEE, complementar à escolarização de estudantes
público alvo da educação especial. São disponibilizadas salas Tipo I, compostas por
equipamentos, mobiliários, recursos de acessibilidade e materiais didático/pedagógicos; e
salas Tipo II, acrescidas de recursos e equipamentos específicos para o atendimento de alunos
com deficiência visual.
Para que a educação atenda as especificidades de todos os alunos, far-se-á necessário
pensar no sucesso da aprendizagem, e, como facilitador, está a realização do trabalho do
docente da classe regular em colaboração com o professor que realiza o atendimento
educacional especializado.
Sobre essa colaboração, nos últimos anos observou-se um grande aumento na
discussão e no uso de diversas terminologias como ensino colaborativo, ensino articulado,
bidocência e coensino, que são, muitas vezes, tidas como sinônimos por alguns autores, sendo
necessário distingui-las e esclarecer a utilização desses termos.
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Para Beyer (2005), o Sistema de Bidocência prevê o trabalho coletivo de dois
professores em uma sala de aula com alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais
especiais, sendo que um dos professores deve ter formação específica para atender a esses
educandos. Enquanto que Santos e Carvalho (2013) colocam que o coensino tem sido
tradicionalmente adotado nos Estados Unidos e no Reino Unido. Trata-se de uma estratégia
de ensino composta pela presença de dois professores em uma mesma turma: um professor
regular e outro “especial”. Ambos são formados e possuem o status de professor.
O uso do termo ensino articulado vem sendo utilizado para atuação entre professores
regulares e do AEE nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio, mas a proposta
é a mesma do ensino colaborativo.
Visando à proposta de ensino colaborativo, Conderman; Bresnahan; Pedersen (2009)
apud Vilaronga, Mendes (2014), enfatizam que é preciso discutir na escola questões
relacionadas ao tempo de planejamento em comum entre o professor de educação especial e o
professor da sala regular; aos conteúdos que devem ser incluídos no currículo; às adaptações
curriculares; à distribuição de tarefas e responsabilidades; às formas de avaliação; às
experiências em sala de aula; aos procedimentos para organização da sala; à comunicação
com alunos, pais e administradores; ao acompanhamento do progresso de aprendizagem dos
alunos; às metas para o Plano Educacional Individualizado dos alunos com deficiência.
Utilizamos, nesta pesquisa, o termo ensino colaborativo e de coensino como
sinônimos, deixando evidenciado que se trata da atuação de dois professores agindo
colaborativamente e não da atuação de um professor de apoio ou de um mediador ou ainda
um estimulador da aprendizagem, já que os últimos não participam do processo de construção
e elaboração das atividades, tampouco das adaptações curriculares e do planejamento das
aulas, ficando estas a cargo do professor do ensino regular.
O coensino é uma estratégia de inclusão escolar, ou seja, busca favorecer a
participação e a aprendizagem da criança na classe comum, e foi
desenvolvida para evitar sistemas de retiradas ou de escolarização separadas
de alunos da população alvo da educação especial (MENDES,
VILARONGA E ZERBATO, 2014 p.108).

No ensino colaborativo, os professores envolvidos, por possuírem conhecimentos,
habilidades e experiências diferentes, unem-se de forma colaborativa em prol dos alunos a
serem incluídos. Essa proposta, na prática inclusiva, é de mudança, pois o papel do professor
do atendimento especializado será centrado na classe regular e não apenas no atendimento
individualizado, no qual é notório o pouco diálogo ou a inexistência do mesmo entre os
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professores envolvidos no processo de inclusão, seja pela falta de tempo, seja pela falta de
oportunidade, ou pela pouca quantidade de professores especializados.
Nesse contexto, percebemos os professores do ensino regular despreparados, com
formação deficitária, ansiosos e, muitas vezes, inseguros. Seus cursos muitas vezes não
correspondem à realidade educacional. Percebemos, ainda, que os professores do AEE se
encontram imersos nos atendimentos individualizados, com demanda crescente e, por isso,
devem possuir múltipla formação, restando pouco tempo para a atuação de colaboração junto
ao professor da sala regular.
Embora os professores da classe regular sejam os responsáveis pela identificação e
encaminhamento dos alunos para o AEE, muitas vezes eles desconhecem as características
dos alunos que devem ser encaminhados ou dos alunos elegíveis para esse atendimento. As
dificuldades também se apresentam no trabalho pedagógico junto aos alunos com deficiência.
Os professores atuam, muitas vezes, com procedimentos repetitivos, com conteúdos
descontextualizados e que não facilitam a aprendizagem dos alunos. Esse despreparo acaba
impedindo a inclusão, assim o trabalho em parceria pode suprir essa lacuna, orientando não
apenas nos encaminhamentos, mas também no cotidiano inclusivo.
Acredita-se que um trabalho conjunto entre os docentes de educação especial
e de classe comum pode ser profícuo para ambos, pois as aflições e
incertezas podem ser divididas, a responsabilidade de construir estratégias de
ensino aos alunos com deficiência e/ ou NEE, atendendo as adaptações
necessárias as suas especificidades de ensino aprendizagem e a dos demais
estudantes, pode ser compartilhada e, assim, o trabalho pode ser mais
eficiente e satisfatório (HONNEF, COSTAS, 2014, p. 2).

O ensino colaborativo é um apoio pedagógico que visa à aprendizagem dos alunos e às
relações entre os professores da classe regular e do AEE, articulando metodologias, adaptando
currículo, trabalhando a interação aluno/aluno e aluno/professor, desenvolvendo atividades de
estimulação cognitiva e afetiva e buscando alternativas para desenvolver a inclusão.
Para que o mesmo ocorra de forma efetiva, far-se-á necessária a observação por parte
dos professores envolvidos e a realização de atividades voltadas para as características
individuais e coletivas, pois cada aluno aprende no seu tempo e da sua forma, possuindo
especificidades que devem ser estimuladas, além de observar ainda os aspectos ambientais e
sociais.
Sabemos que muitos profissionais da sala regular apresentam os conteúdos
básicos para trabalhar com alunos com necessidades educacionais especiais
em sua formação, porém não sabem lidar com estas ações na prática. Por
isso existe a necessidade de parceria entre professor de AEE e professor da
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sala regular, pois o profissional especialista na área inclusiva irá apresentar
os subsídios necessários para o trabalho pedagógico a ser desempenhado
dentro da sala de aula regular com o processo de inclusão (SOUZA, 2015, p.
28).

A ação pedagógica dos professores em ação colaborativa faz com que as situações de
ensino aprendizagem sejam mais fecundas, pois eles compartilham as decisões e são
responsáveis pelos resultados, pela qualidade e pelo desenvolvimento dos alunos. As
atividades desenvolvidas em conjunto são elaboradas pensando na turma, nas especificidades
da turma e, consequentemente, do aluno com deficiência, que faz parte dessa turma e
necessita de adaptações curriculares. Muitas atividades desenvolvidas beneficiam os outros
alunos que não têm problema ou dificuldade, o que faz com os mesmos compreendam melhor
o que está sendo ensinado.
O propósito é garantir a articulação de saberes entre ensino especial e
comum, combinando as habilidades dos dois professores. Assim, o professor
regente da turma traz os saberes disciplinares, os conteúdos, o que prevê o
currículo e o planejamento da escola, juntamente com os limites que enfrenta
para ensinar o aluno com necessidade especial. O professor do ensino
especial, por sua vez, contribui com propostas de adequação curricular,
atentando para as possibilidades do estudante, considerando as situações de
ensino propostas e as opções metodológicas, planejando estratégias e
elaborando recursos adequados para a promoção de sua aprendizagem
(MARIN; BRAUN, 2013, p. 53).

A articulação entre os saberes requer uma reestruturação curricular, a necessidade de
se pensar em conjunto, buscando um ideal comum, revendo os planejamentos, as formas de
desenvolver as aulas, avaliando de forma contínua, visto que a avaliação tradicional não
atende a esses objetivos, isto é, avaliar verificando as potencialidades dos alunos e não seus
fracassos e erros, tornando, assim, a escola menos excludente.
A partir do exposto é possível observar que a pessoa com deficiência, historicamente,
vem sendo segregada e privada do convívio em sociedade, perpassando por processos de
integração até chegar aos dias atuais com a inclusão que ainda encontra-se prematura, mas
que tem possibilitado uma mudança significativa no âmbito social e educacional. Para que a
inclusão possa acontecer, e primando pela qualidade no processo de ensino aprendizagem,
garantindo assim a equidade, é importante que os docentes conheçam as etapas do
desenvolvimento infantil, a fim de estimular a todos os alunos para o desenvolvimento de
suas habilidades e competências e o alcance do conhecimento.
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2 O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
O desenvolvimento humano ocorre desde o nascimento até a maturidade. É bastante
complexo e deve ser visto de forma global. Mas, para fins de análise e estudo, Bock, Furtado
e Teixeira (2007, p.100) subdividem-no em quatro aspectos: físico-motor, intelectual, afetivoemocional e social. O primeiro trata do crescimento orgânico - como o próprio nome sugere o desenvolvimento da parte física, neurofisiológica, enquanto que o segundo se refere ao
desenvolvimento do pensamento e do raciocínio, e o terceiro integra o indivíduo e suas
experiências, incluindo o sentir e a sexualidade. O último aspecto é sobre as relações com as
outras pessoas, como o indivíduo reage em situações que envolvem outras pessoas. Todos os
aspectos relacionam-se permanentemente e são indissociáveis.
Bee e Boyd (2011) apontam como influências no desenvolvimento os seguintes
aspectos: maturação, o momento da experiência, tendências inatas e restrições, genética do
comportamento, interação gene-ambiente, modelos internos de experiência, modelo de
influência ambiental.
No desenvolvimento humano não há momentos de ruptura brusca, a evolução é
gradual e contínua de acordo com Piletti (2008). Mesmo considerando o desenvolvimento
como contínuo, para fins didáticos e para facilitar a compreensão, o processo global é
dividido em cinco fases que possuem características específicas: vida pré-natal, infância (do
nascimento aos doze anos), adolescência (dos doze aos vinte e um anos), idade adulta (dos
vinte e um aos sessenta e cinco anos) e velhice (depois dos sessenta e cinco anos).
A compreensão das etapas do desenvolvimento é preponderando no processo de
formação docente para que o mesmo identifique e encaminhe os alunos com deficiência e
ainda que estimule os mesmos para a transposição destas etapas.
As teorias do desenvolvimento infantil consideram que esses aspectos são
complementares uns aos outros, mas cada teoria enfatiza um aspecto. Jean Piaget leva mais
em consideração o aspecto intelectual, enquanto que Lev Vygotsky o aspecto social, assim
como outros teóricos que nos levam a refletir que o desenvolvimento humano depende da
interação de vários fatores.

2.1 O desenvolvimento humano segundo Jean Piaget
Jean Piaget viveu entre 1896 e 1980. Foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço
considerado um dos mais importantes pensadores do século XX. O desenvolvimento humano,
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através da perspectiva piagetiana, preza pelo desenvolvimento das funções biológicas,
maturacionistas, sendo necessária a transição por fases como base para os avanços da
aprendizagem. Elaborou uma teoria do desenvolvimento psicológico como uma sequência de
estágios que vão desde a imaturidade inicial do recém-nascido até o final da adolescência, na
qual supõe que, com o acesso à idade adulta, tenham terminado as grandes mudanças
evolutivas. Piaget acreditava que tanto os mecanismos dessa sequência de mudanças e a
própria sequência têm uma natureza universal na espécie.
Sua obra está centrada no desenvolvimento intelectual, descrevendo e explicando
como se realiza a passagem entre o ser biológico do recém-nascido para o conhecimento
abstrato do adulto. Usou a observação direta, sistemática e cuidadosa de crianças (incluindo
seus três filhos), explicando o desenvolvimento mental do ser humano no campo do
pensamento, da linguagem e da afetividade.
A teoria epistemológica desenvolvida por Jean Piaget, que em sua etiologia significa
estudo sobre o conhecimento, possui uma visão interacionista do desenvolvimento, tem como
foco o sujeito epistêmico, o indivíduo em seu processo de construção do conhecimento. O
autor busca elucidar a inteligência do sujeito como um processo de adaptação a situações
novas, relacionando-a à complexidade dessa interação do indivíduo com o meio. Assim, os
conceitos giram em torno do objeto principal da educação que é a inteligência e seus
processos de construção e aquisição, sendo fundamental à formação de todos os profissionais
envolvidos com a aprendizagem humana, principalmente daqueles que atuam com a
aprendizagem de alunos com deficiência.
Para Piaget, o conhecimento é fruto das trocas entre o organismo e o meio. Essas
trocas são responsáveis pela construção da própria capacidade de conhecer. Produzem
estruturas mentais que, sendo orgânicas não estão, entretanto, programadas no genoma, mas
aparecem como resultado das solicitações do meio ao organismo. Assim os docentes em suas
práticas pedagógicas principalmente quanto à atuação com os alunos com deficiência
precisam estimulá-los para o desenvolvimento das habilidades intelectuais.
Para Cória-Sabini (2010), os apontamentos de Piaget demonstram que a inteligência é
uma estrutura biológica e, como as demais, tem a função de adaptar o organismo às
exigências do meio. Essa adaptação se faz por meio de dois processos complementares:
assimilação e acomodação. Para a autora, a assimilação é o processo de incorporação dos
desafios e informações do meio aos esquemas mentais existentes, enquanto que a acomodação
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é a criação ou mudança de esquemas mentais em consequência da necessidade de assimilar os
desafios ou informações do meio.
Assim a inteligência ocorre com a modificação da mesma no decorrer do
desenvolvimento da criança, iniciando-se com a inteligência sensório-motora e finalizando
com o estágio da inteligência propriamente dita. Assim, a inteligência não pode ser
considerada inata, nem que se dá num dado momento do desenvolvimento mental, mas a
partir da continuidade dos hábitos e reflexos inatos relacionadas às experiências adquiridas
com o meio.
Nunes e Silveira (2008, p. 82) apontam que:
Piaget questionava tanto as teses que afirmava ser o conhecimento de origem
inata quanto aquelas que acreditava ser fruto de estimulações provenientes
do mundo externo, como se o conhecimento fosse uma cópia direta da
realidade. Para ele só podemos conhecer por meio de interações no
ambiente, num intercâmbio de trocas recíprocas sujeito-meio.

A Epistemologia Genética defende que o indivíduo passa por várias etapas de
desenvolvimento ao longo da sua vida. O desenvolvimento dá-se através do equilíbrio entre a
assimilação e a acomodação, resultando em adaptação. Segundo esta formulação, o ser
humano assimila os dados que obtém do exterior, uma vez que já tem uma estrutura mental
que não está "vazia", precisa adaptar esses dados à estrutura mental já existente. Uma vez que
os dados são adaptados a si próprios, dá-se a acomodação. Este esquema revela que nenhum
conhecimento nos chega do exterior sem que sofra alguma alteração pela nossa parte.
O sujeito, através das suas necessidades biológicas, tenta se adaptar ao meio buscando
a sobrevivência, modificando o meio através das suas ações e, ao mesmo tempo,
modificando-se ao interagir com o ambiente. Assim, o sujeito busca um equilíbrio entre as
necessidades internas e as novas situações externas, garantindo a sua adaptação. A esse
respeito, Piaget (2011) ressalta:
Levando em conta, então, esta interação fundamental entre fatores internos e
externos, toda conduta é uma assimilação do dado a esquemas anteriores
(assimilação a esquemas hereditários em graus diversos de profundidade) e
toda conduta é, ao mesmo tempo, acomodação destes esquemas à situação
atual. Daí resulta que a teoria do desenvolvimento apela, necessariamente,
para a noção de equilíbrio entre os fatores internos e externos ou, mais em
geral, entre a assimilação e a acomodação (PIAGET, 2011, p.89).

Se, para Piaget, o conhecimento se produz a partir da ação do sujeito sobre o meio em
que vive, só se constitui com a estruturação da experiência que lhe permite atribuir
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significação. A significação é o resultado da possibilidade de assimilação. Conhecer significa,
pois, inserir o objeto num sistema de relações, a partir de ações executadas sobre esse objeto.
De acordo com Piaget (2011), é através da linguagem que a criança aprende a invocar
situações não atuais, transpondo as fronteiras do espaço próximo e presentes, em outras
palavras, saindo do campo perceptivo, no qual os objetos e acontecimentos não são mais
percepções imediatas e passam a fazer parte de um quadro conceitual e racional, o que
contribui para o conhecimento.
Sua teoria subdivide-se em: sensório-motor (0 a 2 anos), pré-operatório (2 a 7 anos),
operações concretas (7 a 11 ou 12 anos) e operações formais (11 ou 12 anos em diante), na
qual todos os indivíduos passam por essas fases ou períodos, porém o início e o termino
dependem das características biológicas e de fatores educacionais, sociais e de acordo com o
aparecimento de novas qualidades do pensamento, interferindo no desenvolvimento global.
O primeiro estágio denomina-se sensório-motor (do nascimento até o segundo ano de
vida) porque “à falta de função simbólica, o bebê ainda não apresenta pensamento nem
afetividades ligados a representações que permitam evocar pessoas ou objetos na ausência
deles” (PIAGET, INHELDER, 1986, p. 11).
Período Sensório- Motor (o recém-nascido e o lactante – 0 a 2 anos) a
criança conquista, através da percepção e dos movimentos, todo o universo
que a cerca. O desenvolvimento físico acelerado é o suporte para o
aparecimento de novas habilidades. (...) A criança evolui de uma atitude
passiva em relação ao ambiente para uma atitude ativa e participativa
(BOCK, FURTADO E TEIXEIRA, 2007, p.101).

O estágio sensório-motor se divide em seis subestágios: no primeiro estágio,
denominado reflexo, que vai do nascimento até o primeiro mês, a criança não compreende
que o mundo é exterior a ela; no segundo subestágio, denominado primeiras diferenciações,
que vai do primeiro mês ao quarto mês, a criança diversifica os seus comportamentos,
demonstrando sentimentos adquiridos como tristeza, felicidade e desapontamento; enquanto
que, no terceiro subestágio, denominado de Reprodução, que vai do quarto ao oitavo mês, o
bebê - o seu corpo - já lhe é familiar e a sua atenção é desviada dele. O quarto subestágio,
denominado de coordenação de esquemas, que vai do oitavo ao décimo segundo mês,
caracteriza-se por um comportamento que é intencional e motivado pela busca dos objetos
que deseja e que esteja ao seu alcance na ausência deste. A criança age como se ele não
existisse mais, nesse período, de acordo com Piaget (2011), a criança ainda não desenvolveu a
noção de permanência de objeto, não compreende que os objetos continuam existindo mesmo
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estando ausentes. Após algum tempo, gradativamente, a criança passa a querer os objetos que
não se encontram no seu campo visual, demonstrando saber da sua existência, prevendo os
acontecimentos e reagindo aos sinais e sons, mesmo quando não os vê. O quinto subestágio é
descrito pelo autor como tateamento orientado. Vai do décimo segundo ao décimo oitavo mês,
no qual a criança faz experiências com os objetos a fim de identificar as diferenças desses
resultados. E, por último, o sexto subestágio, que vai do décimo oitavo ao vigésimo quarto
mês, quando a criança possui a capacidade de representação mental, utilizando-se de imagens
e símbolos, deações que faria sem realmente fazer, até obter uma solução satisfatória,
realizando, assim, uma transição das operações físicas para as mentais, representando as ações
de maneira simbólica, sem executá-las fisicamente.
Segundo La Taille (2003), "a criança nasce em um universo para ela caótico, habitado
por objetos evanescentes (que desapareceriam uma vez fora do campo da percepção), com
tempo e espaço subjetivamente sentidos, e causalidade reduzida ao poder das ações, em uma
forma de onipotência". No recém-nascido as funções mentais são limitadas aos reflexos,
baseadas numa inteligência prática sem o uso do pensamento.
A principal conquista desse período é o desenvolvimento da noção de permanência do
objeto. Também é nele que a criança elabora o conjunto das subestruturas cognitivas que
orientam as posteriores construções perceptivas e intelectuais.
De acordo com o autor, nesse período a criança aprende a diferenciar o que é dela
daquilo que é do mundo, adquire noções de causa, espaço e tempo; interage com o meio
demonstrando a inteligência prática (com intencionalidade e plasticidade), essa inteligência
que organiza e constrói as grandes categorias de ação que servirão de base para as futuras
construções cognitivas da criança.
No segundo estágio do desenvolvimento cognitivo (do segundo ano ao sétimo ano de
vida), denominado período pré-operatório, há o desenvolvimento da capacidade simbólica em
suas diferentes formas: a linguagem, o jogo simbólico, a imitação postergada, etc.
Período pré-operatório (2 a 7 anos) (...) Aparecimento da linguagem, que irá
acarretar modificações nos aspectos intelectual, afetivo e social da criança.
(...) como decorrência do aparecimento da linguagem, o desenvolvimento do
pensamento se acelera. No início do período, ele exclui toda objetividade, a
criança transforma o real em função dos seus desejos e fantasias (jogo
simbólico); posteriormente, utiliza-o como referencial para explicar o mundo
real, a sua própria atividade, seu eu, suas leis morais; e, no final do período,
passa a procurar a razão causal e finalista de tudo (é a fase dos famosos
“porquês”). (...). No aspecto afetivo, surgem os sentimentos interindividuais
(BOCK, FURTADO E TEIXEIRA, 2007, p.102-103).
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Nessa fase, há de se destacar ainda a conduta egocêntrica ou autocentrada. A criança
vê o mundo a partir de sua perspectiva e não considera ou imagina que haja outros pontos de
vista possíveis, sendo uma das principais tarefas desse período a descentração, o que significa
sair da perspectiva do “eu” como único sistema de referência.
O estágio Pré-Operacional é subdividido em dois períodos, o primeiro chamado de
pré-conceitual, que vai dos dois aos quatro anos, e que representa a generalização. Na outra
metade ocorre o estágio intuitivo, que vai dos quatro aos sete anos, período no qual a criança
faz suas deduções intuitivas e não objetivas, suas explicações são todas em um sentido
privado intuitivo e não objetivo real.
Goulart (2005) afirma que, nesse estágio, a criança apresenta a irreversibilidade, ou
seja, a impossibilidade de um pensamento ser revertido. O autor cita como exemplo “não
entender que a bola (de massa de modelar) transformada em salsicha pode ser novamente
transformada em bola e que a água do copo que foi colocada na taça pode retornar ao copo”
(p. 59). No período dos cinco aos sete anos, a criança começa a pensar de forma semireversível, o que significa que ela sabe que algo pode voltar ao estado anterior, mas ainda não
consegue realizar todas as formas de reversibilidades, pois se encontra em um período de
transição para a reversibilidade total, sendo a reversibilidade entendida como o pensar sobre o
estado inicial e final de qualquer transformação realizada sobre um objeto. Sendo a
reversibilidade total alcançada no estágio operatório concreto, pois o indivíduo começa a
pensar com coerência sobre objetos concretos.
No período operatório concreto, que ocorre do sétimo ao décimo primeiro ano, essa
fase é assim denominada porque a criança ainda não consegue trabalhar com proposições, ou
seja, com enunciados verbais. As ações empreendidas pela criança apenas organizam o que
está imediatamente presente, encontrando-se, pois, presa à realidade concreta.
A criança já tem noção do pensamento lógico, consegue desenvolver noções de
tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade, sendo capaz de relacionar diferentes aspectos,
abstraindo dados da realidade. Não se limitando a uma representação imediata, mas ainda
depende do mundo concreto para chegar à abstração. Nesse estágio, a criança considera os
motivos dos outros nos seus julgamentos morais, significando a superação do egocentrismo.
Há uma tendência de socializar sua forma de pensar o mundo, evoluindo de uma
configuração individualizada (egocêntrica) para outra mais socializada, em que as regras ou
leis de raciocínio (ditadas pela lógica) são usadas por todas as pessoas.
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Nessa fase, o sistema de regulação, que antes era instável, demonstra equilíbrio entre
os mecanismos de assimilação e os de acomodação, quando o pensamento alcança o nível de
reversibilidade.
O operatório formal, fase que dura dos doze aos quinze anos, apresenta como
principal característica a distinção entre o real e o possível, onde o indivíduo é capaz de
pensar em termos abstratos, de formular hipóteses e de testá-las sistematicamente,
independentemente da verdade factual.
Os esquemas cognitivos já estão maduros e o indivíduo se torna apto para aplicar
operações

lógicas

a

problemas

hipotéticos.

A

representação

simbólica

é

uma

das características principais dessa fase.
Dispondo de um campo de equilíbrio infinitamente mais extenso do que nos níveis
anteriores e de instrumentos de coordenação bem mais flexíveis, o pensamento adolescente
opera por meio da análise combinatória da correlação e das formas de reversibilidade
(inversão e reciprocidade).
De acordo com as afirmações de Coutinho (1992), Piaget, assim como Wallon e
Vygotsky, introduz-nos à linha sóciointeracionista, que se apoia na ideia de que existe uma
interação constante entre o sujeito e o meio e que a interação é essencial para o
desenvolvimento do indivíduo. Se considerarmos a escola como um dos meios com o qual a
criança tem mais contato, esta se constitui como peça fundamental no desenvolvimento
infantil. Nesse sentido, aprofundaremos os conhecimentos acerca do desenvolvimento, a partir
da perspectiva de Henry Wallon.

2.2 O desenvolvimento humano segundo Henry Wallon
Henry Wallon viveu entre 1879 e 1962. Foi um filósofo, médico e psicólogo francês
que utilizou o materialismo dialético como base epistemológica para o seu trabalho de
pesquisador. “Para Wallon, o materialismo dialético não é uma doutrina vinda do exterior e
sim o resultado lógico, iniludível de seus estudos científicos sobre o desenvolvimento do
Homem na criança" (DANTAS, 1983, p.16). Tentando compreender a realidade como feita de
processos e não de estados, assim, para compreender o indivíduo, é necessário conhecer sua
biografia; Para compreender o adulto é preciso conhecer a criança e, portanto, para
compreender uma função é preciso conhecer a sua gênese.
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Wallon compartilha, com Freud e Piaget, a ideia de que desenvolvimento é como um
processo com estágios sucessivos, mas, para ele, o que interessa é a evolução do indivíduo em
suas diferentes vertentes, a emocional, a social e a intelectual. O desenvolvimento humano se
dá de acordo com suas condições de existência, o meio social e a cultura. Considera-o como
um processo dialético, marcado por rupturas, retrocessos, descontinuidades e crises que
constituem os próprios fatores dinamogênicos do mesmo, ou seja, a dinâmica que envolve
cada indivíduo. Para o autor, “os conflitos podem ser reconhecidos, não como a negação, mas
ao contrário, como o fundamento dos processos que tendem ao mais completo
desenvolvimento da pessoa ou do conhecimento” (WALLON, 2008, p. 09).
O ato motor é considerado pelo teórico como um dos pontos principais da
aprendizagem e que ocorre desde a vida fetal do indivíduo, não se limitando aos domínios das
coisas, mas ao intermédio dos meios de expressão, é suporte indispensável do pensamento,
um fator essencial para a evolução da criança.
A motricidade é considerada como a resposta preferencial e prioritária às necessidades
básicas do indivíduo. Dessa forma, é a dimensão motora que dá a condição inicial ao
organismo para o desenvolvimento da dimensão afetiva.
Na infância, a primeira atuação acontece a partir da interação com o outro, através das
emoções que a motricidade se desenvolve. É da protoconsciência, ou seja, da consciência do
seu corpo, de si mesmo, a partir da interação com o outro, que surge a desagregação da
simbiose inicial, visto que antes havia uma simbiose biológica e posteriormente existencial de
dependência do outro. A protoconsciência é emocional, subjetiva e desenvolverá a
consciência reflexiva. A vida psíquica é resultado de uma construção entre a vida orgânica e o
meio social.
Wallon destaca que: “... do ato motor à representação houve transposição, sublimação
desta intuição que, de incluída nas relações entre o organismo e o meio físico, se tornou
esquematização mental. A evolução ocorrida entre o ato e o pensamento explica-se
simultaneamente pelo oposto e pelo mesmo” (WALLON, 2008, p. 224).
A afetividade, que é a característica do ser humano de ser afetado interior e
exteriormente por sensações de bem-estar e mal-estar que, segundo Wallon (2008), podem ser
divididas em: emoção, sentimento e paixão, sendo a emoção a primeira expressão da
afetividade, o sentimento tendo um caráter mais cognitivo e a paixão o autocontrole em
função de um objetivo.

37

O cognitivo são as funções responsáveis pela aquisição, transformação e manutenção
do conhecimento. De acordo com Amaral (2004), é o conjunto dos processos cognitivos que
também intervirá na aquisição e na utilização da linguagem, da memória, da atenção, da
imaginação, da aprendizagem e da solução de problemas.
Na proposta educativa walloniana (2008), a integração é considerada um conceito
essencial para formar o indivíduo. Nesse sentido, Mahoney (2008, p. 15) aponta que:
O motor, o afetivo, o cognitivo, a pessoa, embora cada um desses aspectos
tenha identidade estrutural e funcional diferenciada, estão tão integrados que
cada um é parte constitutiva dos outros. Sua separação se faz necessária
apenas para a descrição do processo. Uma das consequências dessa
interpretação é de que qualquer atividade humana sempre interfere em todos
eles. Qualquer atividade motora tem ressonâncias afetivas e cognitivas; toda
disposição afetiva tem ressonâncias motoras e cognitivas; toda operação
mental tem ressonâncias afetivas e motoras. E todas essas ressonâncias têm
um impacto no quarto conjunto: a pessoa, que, ao mesmo tempo em que
garante essa integração, é resultado dela.

Assim, a emoção (afetividade), o ato motor (psicomotricidade) e a inteligência
(cognitivo) são, campos funcionais que, no início da vida da criança, são indiferenciados e
imaturos. Eles estão vinculados entre si, mas há predominância de um ou outro, em
determinadas idades, que caracterizam a dinâmica do desenvolvimento da criança.
O estudioso vê o desenvolvimento como uma construção, subdivide o processo de
desenvolvimento em etapas com predominância alternadamente afetiva e cognitiva.
Observando que há uma sequência fixa entre eles, mas não possuem homogeneidade no seu
tempo de duração. Em sua teoria, há o apontamento para os fatores orgânicos e os fatores
sociais que inserem as atividades em cada estágio. “Será no mergulho do organismo em dada
cultura, em determinada época, que se desenvolverão as características de cada estágio”
(MAHONEY, 2005, p. 12), sendo esse mergulho necessário a todas as crianças, por isso se
faz necessária a garantia do direito ao acesso e à permanência do aluno com deficiência nas
escolas, possibilitando o desenvolvimento de cada estágio.
De acordo com Wallon (2005, p. 42), “os progressos da criança não são uma simples
adição de funções. O comportamento e cada idade é um sistema em que cada uma das
atividades já possíveis concorre com todas as outras, recebendo do conjunto o seu papel”.
Cada estágio é responsável por diferentes configurações para aquisição de novas funções e
novas aprendizagens.
Para Wallon, o surgimento de uma nova etapa do desenvolvimento implica
na incorporação dinâmica das condições anteriores, ampliando-as e
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ressignificando-as. A criança atravessa diferentes estágios que oscilam entre
momentos de maior interiorização e outros mais voltados para o exterior,
sendo possível demarcar alguns deles ao longo do desenvolvimento infantil
(GRATIOT – ALFANDÉRY, 2010, p. 34).

A primeira etapa, denominada Estágio Impulsivo – emocional (do nascimento até o
primeiro ano de vida), é caracterizada pela movimentação desordenada, partindo de sensações
e emoções. As atitudes da criança têm como objetivo obter a atenção do adulto através de
gestos, gritos e expressões, satisfazendo as suas necessidades e garantindo a sua
sobrevivência, sendo caracterizada, assim, a impulsividade. Todos seus gestos, mímicas e
vocalizações, ou seja, suas maneiras de comunicação expressam algum tipo de emoção. Aos
poucos a criança contagia com sorrisos, estabelecendo laços afetivos.
No estágio impulsivo-emocional, que abrange o primeiro ano de vida, o
colorido peculiar é dado pela emoção, instrumento privilegiado de interação
da criança com o meio. Resposta ao seu estado de imperícia, a
predominância da afetividade orienta as primeiras reações do bebê às
pessoas, as quais intermediam sua relação com o mundo físico; a
exuberância de suas manifestações afetivas é diretamente proporcional a sua
inaptidão para agir diretamente sobre a realidade exterior (GALVÃO, 1995,
p.43).

As influências afetivas que rodeiam a criança desde o nascimento possuem uma ação
determinante sobre sua evolução mental, a sensibilidade da criança se amplia através do
contato com o meio, reproduzindo determinadas características e se envolvendo com o
mesmo. A emoção une os indivíduos entre si, é a exteriorização da afetividade, as relações
possibilitam esse tipo de expressão, sendo instrumento especializado de sociabilidade.
O processo ensino aprendizagem exige respostas corporais, contatos
epidérmicos, daí a importância de se ligar ao seu cuidador, que segure,
carregue, que embale. Através dessa fusão, a criança participa intensamente
do ambiente e, apesar de percepções, sensações nebulosas, pouco claras, vai
se familiarizando e apreendendo esse mundo, portanto, iniciando um
processo de diferenciação (MAHONEY e ALMEIDA, 2005, p. 22).

A segunda etapa, denominada Estágio Sensório-Motor e Projetivo (do primeiro ao
terceiro ano de vida), a criança se volta para a exploração do mundo físico (sensibilidade
exteroceptiva), através dos seus sentidos e dos seus movimentos explora e conhece o meio em
que vive. As aquisições da marcha e da preensão possibilitam-na maior autonomia na
manipulação de objetos e na exploração de espaços. O domínio funcional é cognitivo,
exteroceptivo, voltado para o meio social.
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A criança começa a perceber os outros enquanto pessoas a partir da oposição a sua
própria existência. Nessa fase, iniciam-se os jogos espontâneos de alternância, como o de
esconder e ser escondido, dentre outros. É o período em que se inicia a individuação, isto é,
criança ainda está dependendo do outro, vivendo sua relação com o outro de forma sincrética,
ou seja, sem diferenciar-se dele.
No estágio sensório-motor e projetivo, que vai até o terceiro ano, o interesse
da criança se volta para a exploração sensório-motora do mundo físico. A
aquisição da marcha e da preensão possibilitam-lhe maior autonomia na
manipulação de objetos e na exploração de espaços. Outro marco
fundamental deste estágio é o desenvolvimento da função simbólica e da
linguagem. O termo "projetivo" empregado para nomear o estágio deve-se à
característica do funcionamento mental neste período: ainda nascente, o
pensamento precisa do auxílio dos gestos para se exteriorizar, o ato mental
"projeta-se" em atos motores (GALVÃO, 1995, p.44).

Nesse período há a formação do eu corporal, ou seja, quando a criança percebe o seu
corpo, o corpo que ele sente como a sua imagem e como é visto pelos outros. A criança, ao
utilizar o espelho, demora um tempo para reconhecer a sua imagem refletida, nesse contexto
ocorre o desenvolvimento das condutas instrumentais e da função simbólica.
O Estágio do Personalismo (do terceiro ao sexto ano de vida) é uma fase marcada pelo
desenvolvimento da personalidade, havendo um predomínio das relações de afetos. A
consciência de si própria se desenvolve nas relações sociais, ela se volta para dentro de si,
precisando reconhecer sua existência e sentir sua própria independência em relação ao outro.
Uma fase marcada também pelo conflito, o ciúme é um sentimento peculiar nessa fase porque
há certa confusão entre ela e o outro. De acordo com Dér (2004, p. 70), isso ocorre porque “...
a consciência de si ainda é global e representa os primeiros esforços da criança para se
distinguir de seu meio próximo. Embora essa etapa de conflito e de semi-confusão entre a
criança e outro seja inevitável e necessária para uma integração posterior adequada da relação
eu-outros”. Nessa fase podemos perceber os gestos de recusa/negação e manifestações de
atitudes possessivas.
O estágio do espelho é uma fase do desenvolvimento infantil que ocorre
aproximadamente aos três anos, quando a criança constrói uma imagem externa, um esquema
corporal de si. O eu é considerado o fruto de uma longa trajetória, repleta de momentos
críticos ou crises.
Nesse estágio, temos o processo de individuação, pois a criança aprende a se
diferenciar do outro, conscientizando-se de sua autonomia em relação aos demais. percebendo

40

as relações e seus papéis diferentes no seu meio social, percebendo ainda como um elemento
fixo, como ser o filho mais velho ou o mais novo, ser filho e irmão, assim por diante. O
domínio funcional é afetivo, voltado para si.
No estágio do personalismo, que cobre a faixa dos três aos seis anos, a tarefa
central é o processo de formação da personalidade. A construção da
consciência de si, que se dá por meio das interações sociais, re-orienta o
interesse da criança para as pessoas, definindo o retomo da predominância
das relações afetivas (GALVÃO, 1995, p. 44).

Nessa fase, a criança começa seu processo de escolarização, convivendo com crianças
na mesma faixa etária que ela, estabelecendo relações diferentes das relações familiares, fase
dos jogos simbólicos e de imitação que favorecem a constituição da personalidade.
Se o professor é sabedor de que no estágio do personalismo, além da
imitação, a criança se opõe ao adulto para afirmar seu eu, também terá mais
recursos para lidar com os argumentos ou o acolhimento das opiniões
infantis. Tomará ainda consciência que a criança tem um raciocínio próprio e
diferente do adulto, e que muitas vezes sua lógica está adequada para sua
possibilidade do momento (Gasparin, 2012, p. 58).

A formação docente, no que tange ao desenvolvimento humano, far-se-á necessário
para que o professor compreenda atitudes comuns a determinadas fases da criança, criando
estratégias de intervenção que favoreçam o desenvolvimento harmonioso do indivíduo e
estimulando-as quanto as suas especificidades.
A etapa denominada Categorial (dos seis aos onze anos), idade de escolaridade, na
qual o desenvolvimento cognitivo da criança está mais apurado e se socializa mais, ou seja, a
criança volta-se para o mundo exterior, participando de vários grupos diferentes (clube, igreja,
atividades físicas), sendo uma etapa significativa para desenvolver as aptidões intelectuais e
sociais da criança.
Por volta dos seis anos, inicia-se o estágio categorial, que, graças à
consolidação da função simbólica e à diferenciação da personalidade
realizadas no estágio anterior, traz importantes avanços no plano da
inteligência. Os progressos intelectuais dirigem o interesse da criança para as
coisas, para o conhecimento e conquista do mundo exterior, imprimindo às
suas relações com o meio preponderância do aspecto cognitivo (GALVÃO,
1995, p.44).

Nessa etapa ocorre à autodisciplina mental, a atenção sendo estabelecida a partir da
maturação nervosa dos centros de inibição e discriminação, assim como em atividades e
posturas motoras mais precisas e de forma voluntária. Concomitantemente, a objetividade
passa a substituir o sincretismo. A diferenciação entre o eu e o outro, que se iniciou no estágio
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anterior, fornece condições para a exploração mental do mundo físico. Corroborando com isso
Amaral (2005, p. 52) aponta:
Umas das características que marcam o início do estágio é a emergência de
uma capacidade nova para a criança: a de autodisciplina mental, conhecida
comumente por atenção. Essa capacidade torna possível que ela se mantenha
atenta por mais tempo em uma mesma atividade, desconsiderando os vários
estímulos que recebe do ambiente e respondendo apenas aos que interessam.

O estágio categorial, no que diz respeito ao desenvolvimento do pensamento, é
dividido em dois momentos: o pensamento pré-categorial (até os nove anos de vida), em que a
criança ainda tem marcas do sincretismo; e o pensamento categorial (entre os nove e onze
anos de vida), quando a criança se posiciona no mundo utilizando-se de categorias para
ordenar a realidade. Nesse período, ainda não se alcança a plenitude da abstração, mas está se
formando um caminho entre a atividade concreta e a ideia geral.
No estágio da adolescência que inicia-se aos doze anos com a puberdade, demonstrada
por meio de transformações fisiológicas, mudanças corporais e psíquicas com grande carga
afetiva,os sentimentos revezam, havendo a busca da consciência de si no outro, contrapondose a ele.
No estágio da adolescência, a crise pubertária rompe a "tranquilidade"
afetiva que caracterizou o estágio categorial e impõe a necessidade de uma
nova definição dos contornos da personalidade, desestruturados devido às
modificações corporais resultantes da ação hormonal. Este processo traz à
tona questões pessoais, morais e existenciais, numa retomada da
predominância da afetividade (GALVÃO, 1995, p.44 e 45).

De acordo com DÉR; FERRARI ( 2005, p. 59) o estágio da puberdade e adolescência
é “a última e movimentada etapa que separa a criança do adulto que ela tende a ser. Nessa
fase, ocorrem modificações fisiológicas impostas pelo amadurecimento sexual, provocando na
criança profundas transformações corporais acompanhadas por uma transformação psíquica”.
Tais mudanças fazem surgir a necessidade de o jovem se apropriar novamente do seu
corpo, que está em transformação, utilizando-se novamente do espelho, que lhe gera
momentos de prazer e de inquietações, o que é denominado signo do espelho.
Nessa fase, há a frequente oposição ligada à dependência do outro. O jovem, que antes
imitava o outro, agora tenta distinguir-se. Nessa fase, ele precisa de orientação na realização
de suas escolhas e esta atitude de dependência e oposição é de extrema importância para a
constituição da personalidade por parte do adolescente.
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Nos estágios desenvolvidos pelo autor há momentos com predominância afetiva,
outros com predominância cognitiva, denominados por ele de predominância funcional.Os de
predominância cognitiva são responsáveis pela elaboração do real, enquanto que os de caráter
afetivo se prestam a construção do eu.
A teoria elaborada por Wallon leva em consideração as aptidões individuais e as
necessidades sociais, uma prática que atenda às necessidades da criança nos planos afetivo,
cognitivo e motor, sendo possível, assim, uma educação que atenda a todas as crianças
indiscriminadamente e promovendo seu desenvolvimento em todos os níveis. Nessa
perspectiva sócio interacionista, Vygotsky apresenta sua teoria de desenvolvimento humano.

2.3 Teoria do desenvolvimento humano segundo Vygostky
Lev Semenovitch Vygotsky, psicólogo russo que viveu entre os períodos de 1896 a
1934. Vygotsky constitui sua teoria numa perspectiva sócio–interacionista, na qual o
desenvolvimento e a aprendizagem estão atreladas ao meio social no qual o ser humano
convive. Apoia-se na concepção de um indivíduo interativo, que constrói seu conhecimento a
partir de objetos em um processo mediado pelo outro, sendo marcado pelas condições
culturais, sociais e históricas.
A teoria sociocultural é uma perspectiva de Vygotsky sobre o
desenvolvimento cognitivo; segundo essa abordagem, as crianças adquirem
seus valores culturais, crenças e estratégias de solução de problemas por
meio do diálogo colaborativo com membros mais sábios da sociedade. Para
Vygotsky, a cognição humana, mesmo quando realizada de forma isolada, é
inerentemente sociocultural, afetada por crenças, valores e ferramentas da
adaptação intelectual transmitidas aos indivíduos por meio de sua cultura
(SHAFFER, 2012, p. 312).

De acordo com Vygotsky, a aprendizagem é primordial para que ocorra o
desenvolvimento, sendo ela quem possibilita o desenvolvimento. Sendo assim, o
“aprendizado

adequadamente

organizado

desperta

vários

processos

internos

de

desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas
em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros” (VYGOTSKY, 2007, p.
103).
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Vygotsky (2000) destacou três abordagens, no que concerne à aprendizagem e ao
desenvolvimento, inicialmente como processos independentes e, posteriormente, enquanto
processos idênticos e, em um terceiro momento, como processos diferentes e relacionados.
No primeiro momento é quando a aprendizagem e o desenvolvimento são concebidos
como independentes entre si. Para o autor, o desenvolvimento se constitui em um processo de
maturação do sujeito, de acordo com a ordem natural, enquanto que a aprendizagem seria
exterior às oportunidades criadas pelo processo de desenvolvimento, priorizando, nessa
proposta, o processo de desenvolvimento em detrimento da aprendizagem.
O desenvolvimento deve concluir certos círculos de leis, determinadas
funções devem amadurecer antes que a escola passe a lecionar determinados
conhecimentos à criança. Os ciclos do desenvolvimento sempre antecedem
os ciclos da aprendizagem (VYGOTSKY, 2004, p. 468).

No segundo momento, o autor considera a aprendizagem e o desenvolvimento como
fundidos um no outro, como idênticos e paralelos. Assim a criança, ao aprender, desenvolvese e, consequentemente, ao se desenvolver ela aprende. Vygotsky (2000) evidenciou, nessa
abordagem, que o desenvolvimento segue atrás da aprendizagem, como sombra atrás do
objeto projetado.
Nesse caso, o ensino teria como função organizar o comportamento, e ele não iria
interferir ou modificar o desenvolvimento, visto como natural e biológico. A aprendizagem,
nesse contexto, não é consciente, ocorre por meio de ensaio e erro, tendo a educação escolar
como principal função o treinamento de habilidades. O ensino, assim, apenas desenvolve as
funções psíquicas elementares, pois o treino de habilidades não desenvolve outras funções
superiores intencionalmente.
Enquanto que no primeiro momento a função do ensino é limitada, nesse caso não há
uma modificação, visto que as condições para a aprendizagem e o desenvolvimento são
consideradas inatas e, ao ensino, fica a responsabilidade de organizar e modificar o
comportamento.
No terceiro momento, a aprendizagem e o desenvolvimento são percebidos como
processos diferentes e relacionados, unindo as duas ideias explicitadas nas abordagens
anteriores. Assim, a relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem possui um duplo
caráter.
Nesse contexto, há a diferenciação quando o desenvolvimento é considerado como
resultado da maturação e quando ele decorre da aprendizagem. O desenvolvimento é visto
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como maturação, em consonância com o primeiro momento, no qual a aprendizagem e o
desenvolvimento são independentes. Quando assume que desenvolvimento também é
aprendizagem, junta-se aos pressupostos do segundo momento, no qual o desenvolvimento e a
aprendizagem são fundidos um no outro. De acordo com Vygotsky (2000), conseguimos até
visualizar a interdependência entre os dois elementos, quando verificamos que a
aprendizagem influencia até certo ponto na maturação e vice-versa, porém não explica essa
influência, permanecendo apenas no reconhecimento.
Vygotsky descreve o desenvolvimento e a aprendizagem como diferentes, porém
articulados entre si, numa relação que é dialética, ou seja, a aprendizagem influencia no
desenvolvimento, assim como o desenvolvimento influencia na aprendizagem. Vygotsky
(2001, p. 115) complementa:
[...] a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma correta
organização da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental,
ativa todo um grupo de processos de desenvolvimento, e esta ativação não
poderia produzir-se sem a aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um
momento intrinsecamente necessário e universal para que se desenvolvam na
criança essas características humanas não-naturais, mas formadas
historicamente.

Evidencia-se, assim, que a aprendizagem não segue atrás do desenvolvimento, como
postula a abordagem idealista; nem juntamente com ele, como defendem os associacionistas,
mas pode exceder o desenvolvimento, provocando nele novas formações.
Vygotsky tem como um de seus pressupostos básicos a ideia de que o ser
humano constitui-se enquanto tal na sua relação com o outro social. A
cultura torna-se parte da natureza humana num processo histórico que, ao
longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o
funcionamento psicológico do homem (OLIVEIRA, 1992, p.24).

Para o autor, o desenvolvimento é promovido pela convivência social, pelo processo
de socialização. Além das maturações orgânicas, depende da aprendizagem, na medida ocorre
a internalização de conceitos, através da aprendizagem social, principalmente aquela
planejada no meio escolar. Para ele não basta o aparato biológico, se o indivíduo não é
estimulado pelo meio, não participa de ambientes e práticas que propiciem essa
aprendizagem. Assim, a escola é o espaço onde esse processo de aprendizado deve ser
estimulado e vivenciado, estimulando a interação entre os sujeitos e entre sujeitos e objetos,
utilizando a zona de desenvolvimento proximal.
As ideias desenvolvidas por Vygotsky sobre o funcionamento do cérebro humano se
fundamentam em sua construção ao longo da história social do homem, a partir de suas
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vivências e experiências com o meio. O mesmo rejeitou a ideia de funções mentais rígidas,
partindo de um sistema aberto, da plasticidade, na qual o desenvolvimento é individual.
De acordo com Vygostky “o pensamento verbal não é uma forma de comportamento
natural e inata, mas é determinado por um processo histórico cultural e tem propriedades e
leis específicas que não podem ser encontradas nas formas naturais de pensamento e fala ”
(Vygostky, 1989, p.44). Os conceitos aprendidos por todos os indivíduos são construções
culturais, sociais que são internalizados ao longo de seu desenvolvimento.
O desenvolvimento, segundo o autor, é considerado um processo que evolui a partir
das relações entre as pessoas originando, assim, as funções psicológicas superiores, que se
desenvolvem junto a internalizações da cultura, o que reforça o pensamento de que a inclusão
escolar, a convivência com seus pares estimula as funções psicológicas superiores. As funções
são ações conscientemente controladas, processos voluntários que dão ao indivíduo a
possibilidade de independência em relação às características do momento, surgindo, assim, à
concepção de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP).
Vygotsky (1996, p. 60-61) utiliza o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal
(ZDP) para definir a distância entre o nível de desenvolvimento real e o desenvolvimento
proximal, no qual o indivíduo é capaz de solucionar problemas com a ajuda de um mediador.
As aprendizagens possibilitadas pela zona de desenvolvimento proximal fazem com que a
criança se desenvolva ainda mais, visto que, de acordo com Vygotsky, esses processos são
indissociáveis. O professor favorece essa aprendizagem ao estimular seus alunos com
deficiência atuando como mediador entre eles e o mundo. É na interação com o meio e com o
outro que a criança poderá construir suas próprias estruturas psicológicas.
De acordo com Vygotsky (1987), a mediação é considerada como processo no qual a
relação entre o indivíduo e a aprendizagem necessita da intervenção de um terceiro,
estabelecendo-se, assim, uma “tríade” na relação que, por sua vez, não será direta, e, sim,
mediada. Sendo assim, a relação entre esse indivíduo e o meio em que ele está inserido será
cercada de instrumentos, signos e significados, e haverá a troca entre os mesmos.
A definição de aprendizagem precisa ser compreendida como a forma como os seres
obtém o conhecimento, a partir de um processo integrado, provocando uma transformação na
estrutura mental.
O indivíduo ao ingressar na escola, seu desenvolvimento cognitivo passa por
modificações, mas há algumas condições que podem interferir no rendimento escolar, essas
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interferências podem ser biológicas, psicológicas, familiares, sociais, que foram constituídas
nos primeiros anos de vida. Em alguns casos, no decorrer dos primeiros anos de vida escolar
da criança, é possível perceber alguns distúrbios no que concerne à aprendizagem, que podem
ser oriundos de diversos fatores, como neurológicos ou psiquiátricos, ou ainda da defasagem
entre o nível da criança e o nível pedagógico da turma na qual ela está inserida, sua história de
vida, ou ainda por falhas no sistema educacional, as condições podem ser temporárias e
eventuais. Essas condições podem ser ainda oriundas de uma deficiência que pode ser
sensorial, física ou intelectual.
Sobre o atendimento às pessoas com deficiência, Vygotsky salienta que:
O ensino ‘especial’ deve perder seu caráter ‘especial’ e somente assim
passará a ser parte da função educativa comum. Deve seguir o rumo dos
interesses infantis. A escola auxiliar, criada só como ajuda à escola normal,
não deve romper nunca nem em nada os vínculos com ela [...] Deve se
orientar para a normalidade, desterrar por completo tudo o que agrava o
defeito (VYGOTSKY, 1997, p. 84).

O processo de ensino aprendizagem voltado para as potencialidades dos alunos, o
autor contextualiza a inclusão escolar rompendo com a segregação e com a separação da
educação fora do contexto escolar.
A abordagem desenvolvida por Vygotsky demonstra o cuidado com a socialização das
pessoas com deficiência, pois o autor defende que muito antes do defeito afetar a relação
direta com o meio físico, a “incapacidade” afeta as relações sociais, salientando que: “o que
define o destino da pessoa, em última instância, não é a deficiência em si mesma, mas sim
suas consequências sociais” (VYGOTSKY, 1997:79).
Para Vygotsky (1997), as crianças nascem com algumas funções mentais básicas,
como atenção, sensação, percepção e memória, que são transformadas, aprimoradas a partir
do convívio com o outro, através do contato com a cultura sendo transformada em novas e
mais sofisticadas funções mentais superiores. Ou seja, a memória, a linguagem e o
pensamento são produtos de uma estrutura sociocultural. Dessa forma, o contexto cultural é
responsável por moldar os comportamentos, as transformações e as evoluções ao longo do
desenvolvimento.
Sendo assim, a compreensão das etapas do desenvolvimento infantil, propostas por
Piaget, Walllon e Vygotsky, por parte dos docentes, torna-se essencial para que o currículo
seja de acordo com a faixa etária e com o nível de desenvolvimento da criança,
principalmente no que tange à educação inclusiva, visto que muitos alunos precisam da
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mediação para alcançar a aprendizagem. Precisam ser trabalhadas principalmente as
habilidades necessárias para o desenvolvimento das competências acadêmicas, sendo
imprescindível uma formação docente que contemple os conceitos sobre o desenvolvimento a
partir de uma perspectiva prática que relacione o trabalho com a diversidade.

3 O PROFESSOR E SEU PROCESSO DE FORMAÇÃO
A formação docente tem sido um tema muito discutido e pensado no âmbito das
políticas educacionais em todo Brasil e no mundo. Numa perspectiva de uma pedagogia que
atenda à diversidade, que atenda a todas as pessoas, a formação ainda se encontra precária,
afinal percebemos profundas desigualdades educacionais e ambiciosas metas no campo da
educação básica a serem alcançadas, desconsiderando todo o contexto.
A legislação preconiza o professor como profissional do ensino que tem como núcleo
de sua tarefa o processo de ensino e aprendizagem de todos e a gestão da sala de aula, estando
atento à diversidade dos alunos, utilizando métodos e técnicas investigativas, recursos de
apoio didático que garantam o desenvolvimento dos conteúdos curriculares estabelecidos,
estimulando hábitos de colaboração entre os alunos, contudo a prática evidencia uma
realidade diferenciada.

3.1 A formação docente no Brasil numa perspectiva histórica e legal
Para se pensar na formação docente no Brasil, deve-se considerar que, durante muitos
séculos, a educação era privilégio da elite e que se difundiu a educação básica apenas em
meados do século XX, com a demanda da expansão industrial, começando a inclusão de todas
as camadas populares, e se fez necessário pensar na formação dos professores para atender a
essa clientela.
Os primeiros registros conhecidos do ofício docente evidenciam que se tornava
professor aquele que observava muito atentamente outros mestres exercendo sua função e
ensinava-se da mesma maneira que se havia aprendido. Assim, a constituição do ato de
ensinar ocorre de modo nada diferente de como se instituíram outras profissões de caráter
informal. Nessas condições, a profissão docente, segundo Tardif (2002), “se desenvolveu sem

48

ser objeto de maiores preocupações e sob o paradigma de que ensinar seria uma tarefa
relativamente simples”. A regra predominante era o famoso “fazer fazendo”.
Tardif (2002) lembra que, durante muito tempo, a profissão docente era identificada
como vocação, com um viés sacerdotal leigo ou mesmo um dom, como uma tarefa
relativamente simples, sem a necessidade de maiores aprimoramentos no que diz respeito à
formação e ao adequado exercício profissional.
A formação docente no Brasil começou a ser pensada após a independência, como
meio de instrução às camadas populares, visto que, até então, a educação era voltada para a
nobreza e para o clero.
Saviani (2009, p. 143), ao refletir sobre os assuntos educacionais e as transformações
sociais brasileiras nos últimos séculos, dividiu a história da formação docente no país em seis
etapas:
1. Ensaios intermitentes de formação de professores (1827-1890). Esse
dispositivo se iniciou com o disposto da Lei das Escolas de Primeiras Letras,
que obrigava os professores a se instruírem no método de ensino mútuo, às
próprias expensas, estendeu-se até 1890, quando prevaleceu o modelo das
Escolas Normais.
2. Estabelecimento e expansão do padrão de Escolas Normais (1890-1932),
cujo marco inicial foi à reforma paulista da Escola Normal, tendo como
anexo a escola modelo.
3. Organização dos Institutos de Educação (1932-1939), cujos marcos foram
as reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal, em 1932, e de Fernando
de Azevedo em São Paulo, em 1933.
4. Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e
consolidação do modelo das Escolas Normais (1939- 1971)
5. Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de Magistério
(1971- 1996)
6. Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais
Superiores e o novo perfil do curso de Pedagogia (1996-2006).

No primeiro período descrito por Saviani (2009) como “Ensaios intermitentes de
formação de professores”, teve como primeira lei relacionada ao ensino primário, conhecida
como lei das escolas de primeiras letras, aprovada em 15 de outubro de 1827, estabeleceu
sobre o método de ensino e que os docentes teriam que ser treinados nesse método
(MOACYR, 1936, p.189).
A criação das escolas normais foi o marco inicial para a formação de professores no
Brasil. Elas eram responsáveis pelo preparo dos professores que atuavam no ensino
elementar. Em Niterói - Rio de Janeiro, em 1835, a partir do Decreto nº 10, foi fundada a
primeira escola normal brasileira, que seguia o modelo europeu, habilitando as pessoas para o
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magistério da instrução primária, também atuava junto aos professores que já exerciam a
profissão e não tinham a instrução.
No artigo 2° do Decreto N° 10/1835, em redação original, determinava o método e o
currículo da Escola Normal:
Artigo. 2º A mesma Escola será regida por hum Director, que ensinará.
Primo: a ler e escrever pelo methodo Lancasteriano, cujos princípios
theoricos e práticos explicará. Segundo: as quatro operações de Arithmetica,
quebrados, decimaes e proporções. Tertio: noções geraes de Geometria
theocrica e pratica. Quarto: Grammatica de Língua Nacional. Quinto:
elementos de Geographia. Sexto: os princípios de Moral Christã, e da
Religião do Estado (BRASIL, 1835, p.1).

Com um currículo incipiente, contemplando apenas conteúdos de ensino primário,
esse modelo de escola foi considerado apenas um ensaio rudimentar. Através da influência
dos ideais iluministas, a educação brasileira assumiu maior importância nos anos
subsequentes, considerando o crescimento da burguesia, com a vinda da família real para o
Brasil, em 1808, passando a ter a necessidade de instrução mínima para os trabalhadores
(GADOTTI, 2004), ou pela crença que a educação poderia colaborar com o desenvolvimento
do país.
As escolas de formação de professores, no Brasil, tiveram uma história de extinção e
criação. Em algumas Províncias só adquiriram estabilidade em 1870, como consequência da
consolidação das ideias liberais de democratização e obrigatoriedade do ensino primário e de
liberdade de ensino.
No segundo período descrito por Saviani (2009) como “Estabelecimento e expansão
do padrão de Escolas Normais”, pode-se observar que, no período colonial até o republicano,
o ensino primário era de responsabilidade das províncias, enquanto que o ensino secundário e
superior eram de responsabilidade do governo central. As ações então eram diferenciadas nas
diversas províncias, como exemplo trazemos o estado de São Paulo que, em 1890, com a
Reforma do Ensino Normal, através do Decreto N° 27, de 12 de março de 1890, começou
uma reforma educacional que estabeleceu o ensino primário, criou os grupos escolares e
implantou as escolas normais, primando que “sem professores bem preparados, praticamente
instruídos nos modernos processos pedagógicos e com cabedal scientifico adequado às
necessidades da vida actual, o ensino não pode ser regenerador e eficaz” (BRASIL,1890). O
que de acordo com Tanuri (2000) trouxe ”avanços no que diz respeito ao desenvolvimento
qualitativo e quantitativo das escolas de formação de professores” e posteriormente foi
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implementado nos outros estados da república, influenciando, em 1923, o Paraná, que separou
a escola normal, em duas etapas: o fundamental, com duração de três anos, e o profissional,
com duração de três semestres.
Na terceira etapa definida por Saviani (2009), foi marcada pela “Organização dos
Institutos de Educação (1932- 1939)”, que teve como um dos marcos a revolução de 1930,
que gerou uma alteração político e social, modificando, assim, a estrutura educacional no país.
A formação de professores começou a ser oferecida pelas instituições de cursos superiores. É
importante salientar que esse processo surgiu com a Associação Brasileira de Educação em
1924, que começou a disseminar ideias da escola nova, o “Manifesto dos pioneiros da
Educação Nova”. Em 1932, com o movimento pela renovação da educação, foi elaborado o
decreto do Estatuto das Universidades Brasileiras. Em 1931, estabelecendo a organização do
ensino superior no país, passou a incorpora a Escola de Professores de São Paulo e do Distrito
Federal pela USP e pela Universidade do Distrito Federal, respectivamente. Evidenciando,
assim, a preocupação com o preparo docente, redimensionando as Escolas Normais para as
universidades.
A quarta etapa organizada por Saviani (2009) caracteriza-se pela “Organização e
implantação dos cursos de Pedagogia e de Licenciatura e pela consolidação no padrão das
Escolas Normais (1939-1971)”.
Com o Decreto nº 3.810, criado em 19 de março de 1932, Anísio Teixeira reorganizou
as Escolas Normais, onde foi contemplada a cultura geral e a cultura profissional. Gadotti
(1999) aponta um esboço a partir do Manifesto dos Pioneiros (1932), evidenciando as
propostas da escola nova. Assim, foi proposta a criação da Universidade, com o objetivo de
criar, transmitir e vulgarizar a ciência.
Em 1939, pelo Decreto nº 1190, de 4 de abril, foi criada a Faculdade Nacional de
Filosofia, que serviu como modelo a ser utilizado no país, dividida em quatro seções:
Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia. Sendo assim, o primeiro curso de Pedagogia foi
definido para três anos, conforme orientações do art. 19, secção XI da referida Lei. A
formação de professores era realizada em duas etapas, bacharéis em três anos e mais um ano
para dar possibilidade da docência (licenciatura) para as disciplinas de fundamentos das
Escolas Normais.
Nesse contexto, já se apresentava uma problemática em relação à identidade da
profissão do pedagogo, visto que nas escolas não se via sua necessidade de atuação. Os
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mesmos eram vistos como: “trabalhadores intelectuais para o exercício das altas atividades
culturais de ordem desinteressada ou técnica” (art. 1º, alínea a).
Assim, essa inciativa não obteve sucesso, visto que a maior parte dos docentes em
meados dos anos sessenta havia estudado nas escolas normais, assim como de outros cursos
superiores ofertados em faculdades isoladas. Corroborando com isso, Candau (1987, p. 16)
aponta: “... dados referentes a 1960 nos mostram que menos de 20% dos professores
secundários são diplomados por faculdades de filosofia”.
Diante desse contexto, as “Leis Orgânicas”, que ficaram conhecidas como “Reformas
Capanema”, trataram dos aspectos referentes ao ensino industrial e secundário (1942),
comercial (1943), normal, primário e agrícola (1946), complementados pela criação do
SENAI (1942) e do SENAC (1946). Quanto às modificações no ensino normal e primário, é
importante destacar o curso ginasial com quatro anos e o curso colegial com três anos, tendo o
curso colegial duas modalidades: o curso clássico e o curso científico.
A Constituição Federal (1946) fixou como competência da União “as diretrizes e bases
da educação nacional”, enquanto que a LDB (Lei nº 4024 de 1961) permaneceu com a
organização do ensino oriunda das reformas Capanema, com algumas exceções.
Sobre a manutenção da Lei de Diretrizes e Bases (4024/61), depois do golpe militar
em 1964, Saviani (2011, p. 34) pontua “... dado que o golpe visava a garantir a continuidade
da ordem socioeconômica que havia sido considerada ameaçada no quadro político presidido
por João Goulart, as diretrizes gerais, em vigor, não precisavam ser alteradas”.
Algumas mudanças foram implementadas a partir da Reforma Universitária (Lei nº
5540/ 68), que alterou algumas medidas da educação superior no Brasil, nas quais o ensino
passou a ser oferecido preferencialmente nas universidades, extinguindo as faculdades e
reagrupando-as na universidade através da federalização.
Ao observar o contexto histórico, percebemos que a educação teve grandes influências
da tendência liberal tecnicista, cujas ideias eram de formar técnicos profissionais em um
tempo curto, a fim de atender ao mercado de trabalho. Objetivando, assim, a adequação do
sistema educacional às questões políticas e econômicas oriundas do regime militar, inserindo
a escola nos moldes do sistema de produção capitalista (LUCKESI, 2005).
Na quinta etapa descrita por Saviani (2009) como “Substituição da Escola Normal pela
Habilitação Específica de Magistério (1971-1996)”, a primeira modificação no campo da
formação docente surgiu com a Lei de Diretrizes e Bases nº 5.692, em 1971, que modificou a
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nomenclatura de ensino primário para primeiro grau e o ensino médio para segundo grau. Foi
criada a habilitação de segundo grau para o exercício do magistério de primeiro grau, não
havendo mais o curso normal. Ainda nessa lei fica determinado que a formação docente para
as séries finais do primeiro grau e para o segundo grau se daria em cursos de Licenciatura
curta (três anos de duração) ou plena (quatro anos de duração). O curso de pedagogia fica
responsável por formar professores para a habilitação do magistério e formar os especialistas
em Educação (diretores, orientadores educacionais, supervisores e inspetores de ensino).
Art. 29. A formação de professores e especialistas para o ensino de 1º e 2º
graus será feita em níveis que se elevem progressivamente, ajustando-se às
diferenças culturais de cada região do País, e com orientação que atenda aos
objetivos específicos de cada grau, às características das disciplinas, áreas de
estudo ou atividades e às fases de desenvolvimento dos educandos.
Art. 30. Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magistério:
a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º grau; b)
no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau
superior, ao nível de graduação, representada por licenciatura de 1º grau
obtida em curso de curta duração;
c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida em curso
superior de graduação correspondente a licenciatura plena.
§ 1º Os professores a que se refere a letra a poderão lecionar na 5ª e 6ª séries
do ensino de 1º grau se a sua habilitação houver sido obtida em quatro séries
ou, quando em três mediante estudos adicionais correspondentes a um ano
letivo que incluirão, quando for o caso, formação pedagógica.
§ 2º Os professores a que se refere à letra b poderão alcançar, no exercício
do magistério, a 2ª série do ensino de 2º grau mediante estudos adicionais
correspondentes no mínimo a um ano letivo.
§ 3° Os estudos adicionais referidos nos parágrafos anteriores poderão ser
objeto de aproveitamento em cursos ulteriores (BRASIL, 1971, p. 6).

A partir destas mudanças a formação docente perdeu sua especificidade, devido aos
ajustes necessários do currículo no segundo grau, gerando, assim, um currículo mínimo com
conteúdos específicos escassos.
Em 1972, foi aprovado o Parecer nº 349/72 e a habilitação do magistério foi
organizada em duas modalidades, uma de três anos, que habilitava a lecionar até a quarta série
e outra com quatro anos, habilitando o magistério até a sexta série do primeiro grau. No ano
de 1982, foi criado o projeto de Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, a fim
de revitalizar a escola normal.
A década de 80 deu origem a um movimento de reformulação dos cursos de pedagogia
e das licenciaturas, com grande influência dos pensamentos de Paulo Freire. Nesse sentido,
como explica Marques (1992, p.71),

53

Os anos de 1980, geralmente considerados como a década perdida, não o
foram, certamente, para a educação, se levarmos em conta o surgimento dos
movimentos de educadores que desde então se reestruturam no país e, em
especial, a atenção a esta questão relevante, que é a da formação do
profissional da educação (MARQUES, 1992, p. 71).

Através de uma alteração no artigo 30 da LDB 5.692/71, através da Lei 7.044, em
1982, manteve-se a formação na Habilitação do Magistério, mas foram inseridas outras
opções de formação para os professores dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.
Nesse mesmo contexto, foram criados cursos de licenciatura curta, com menos tempo de aula
do que os cursos de licenciatura plena, objetivando a formação de professores para atuar nas
séries iniciais e finais do primeiro grau.
No ano de 1986, o Conselho Federal de Educação aprova o Parecer nº 161, que dispõe
sobre a Reformulação do Curso de Pedagogia, oferecendo ainda a formação de professores
para atuar nas séries iniciais do ensino fundamental (primeira a quarta série).
A década de 90 se inicia com a publicação da Declaração Mundial sobre educação
para todos, plano de ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, em 1990,
elaborada pela UNESCO, e posteriormente o Plano Decenal de Educação para Todos (1994),
que também foi elaborado junto com a UNESCO, e o Planejamento político-estratégico do
MEC (1995-1998), considerado orientador das reformas educacionais, que implementou a
municipalização da educação. “Os anos de 1990 registram a presença dos organismos
internacionais que entram em cena em termos organizacionais e pedagógicos, marcados por
grandes eventos, assessorias técnicas e farta produção documental” (FRIGOTTO;
CIAVATTA, 2003, p. 2).
A sexta e última fase descrita por Saviani (2009) é o “Advento dos Institutos de
Educação e das Escolas Normais Superiores” (1996-2006).
Na Lei de Diretrizes e Bases 9.394, em 1996, foram introduzidos, como possibilidade
aos cursos de Pedagogia e de Licenciatura, os Institutos de nível superior de segunda
categoria, ofertando uma formação com menos tempo e baixo custo, através de cursos de
curta duração (SAVIANI, 2009).
Na mesma Lei, passa-se a exigir o nível superior para os professores da educação
básica. Na LDB (9.394/96), nos artigos 62 e 63, consta:
Art. 62 – A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em
Universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro
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primeiras séries do Ensino Fundamental, a oferecida em nível médio, na
modalidade Normal.
Art. 63 – Os Institutos Superiores de Educação manterão:
I - Cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o
curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação
infantil e para as primeiras séries do Ensino Fundamental;
II - Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de
Educação Superior que queiram se dedicar à educação básica;
III - Programas de educação continuada para profissionais de educação dos
diversos níveis (BRASIL, 1996, p. 10).

Nesse contexto, é preciso refletir que boa parte dos docentes que atuavam no ensino
fundamental no Brasil possuía apenas a formação em nível médio, outros ainda eram
professores leigos. Assim, a Lei 9.394/96 fixou um prazo máximo de dez anos para adaptação
às novas normas.
No ano de 2009, o artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 sofre alterações por
meio da lei 12014/2009, deixando de exigir o nível superior aos professores das séries iniciais
do ensino fundamental:
Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela
estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos,
são:
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na
Educação Infantil e nos ensinos fundamental e médio;
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de Pedagogia, com
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e
orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas
mesmas áreas;
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou
superior em área pedagógica ou afim (BRASIL, 2009, p. 1).

A partir dos apontamentos de Gatti e Barreto (2009), podemos considerar que os
Institutos Superiores de educação possuem um novo formato de formação de professores, em
substituição aos cursos fragmentados que existiam. Ofereciam ainda a possibilidade de
integração, com base comum, na formação de professores para os diversos níveis de ensino e
especialidades, institucionalizando a Escola Normal Superior no âmbito dos Institutos
Superiores de Ensino.
No ano de 1999, o Conselho Nacional de Educação publicou a Resolução CP número
1/99 e trouxe a questão sobre a qualidade do corpo docente que atua nos Institutos Superiores
de Ensino. Em seu artigo quarto, inciso primeiro, estabeleceu exigências com relação à
formação dos formadores, exigindo um quantitativo com qualificação em nível de mestrado,
doutorado, dedicação exclusiva e comprovada experiência na educação básica.
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A exaltação da experiência ou do conhecimento da experiência como um campo de
saber da formação profissional dos docentes é explicada pelo Parecer CNE/CP009/2001,
quando diz o que entende por conhecimento da experiência:
O que está designado aqui como conhecimento advindo da experiência é,
como o nome já diz, o conhecimento construído “na” e “pela” experiência.
Na verdade, o que se pretende com este âmbito é dar destaque à natureza e à
forma com que esse conhecimento é constituído pelo sujeito. É um tipo de
conhecimento que não pode ser construído de outra forma senão na prática
profissional e de modo algum pode ser substituído pelo conhecimento
“sobre” esta prática. Saber – e aprender – um conceito, ou uma teoria é
muito diferente de saber – e aprender – a exercer um trabalho. Trata-se,
portanto, de aprender a “ser” professor (BRASIL, 2001, p.49).

Essa passagem leva-nos a refletir sobre o conhecimento adquirido na prática, a partir
da experiência profissional, relacionando, assim, a teoria e a vivência, formando um professor
mais preparado para a atuação.
Foram divulgadas as Diretrizes Curriculares Nacionais, em 2002, para a Formação de
Professores (DCN). No documento foram pensadas as primeiras adaptações curriculares da
formação docente, direcionando ainda que “prática deverá estar presente desde o início do
curso e permear toda a formação do professor”, em qualquer especialidade (art. 12).
Foi instituída a Política Nacional para a Formação de Profissionais do Magistério da
Educação através do Decreto nº 6.755, em 2009. Foi instituída a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) fomentando, assim, a formação
inicial e continuada que, em seu artigo primeiro, dispõe: “organizar em regime de colaboração
entre União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação inicial e continuada
dos profissionais do magistério para as redes públicas de educação básica” (art. 1º).
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia,
aprovadas pela Resolução 01, em 2006, para a formação e atuação em docência, enfatizadas
no art. 2º, aplicam-se à formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade
Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como
em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
Contrapondo as propostas das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de
graduação em pedagogia, Libâneo (2006) coloca que:
[...] a base de um curso de Pedagogia não pode ser a docência. A base de um
curso de Pedagogia é o estudo do fenômeno educativo, em sua
complexidade, em sua amplitude. Então, podemos dizer: Todo trabalho
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docente é trabalho pedagógico, mas nem todo trabalho pedagógico é trabalho
docente. A docência é uma modalidade de atividade pedagógica, de modo
que o fundamento, o suporte, a base, da docência é a formação pedagógica,
não o inverso. Ou seja, a abrangência da Pedagogia é maior do que a da
docência. Um professor é um pedagogo, mas nem todo pedagogo precisa ser
professor (LIBÂNEO, 2006, p. 5).

Muitos investimentos foram realizados em prol da formação docente como o Plano
Nacional de Formação de Professores de educação Básica (PARFOR), que consiste na
graduação de professores que atuam na educação básica, como Pró-letramento, Rede Nacional
de formação de profissionais da educação (RENAFOR), Universidade Aberta do Brasil –
UAB, Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, dentre outros.
De acordo com as diretrizes propostas pela Resolução CNE/CP n. 2/2015, a formação
deve estar pautada em “um projeto formativo nas instituições de educação sob uma sólida
base teórica e interdisciplinar que reflita a especificidade da formação docente, assegurando
organicidade ao trabalho das diferentes unidades que concorrem para essa formação” (Brasil,
2015, p. 4). Verificamos ainda, com relação à carga horária, um acréscimo de 400 horas das
diretrizes anteriores para as atuais. As diretrizes anteriores estabeleciam 2800 horas para a
integralização dos cursos de licenciatura, já as de 2015 apontam 3200 horas como mínimo
para a integralização do curso. O aumento de carga horária está previsto para as atividades
formativas, conforme dados do quadro a seguir, que apresenta a forma de distribuição da
carga horária.
Essa resolução, diferentemente das Diretrizes de 2002 sobre a formação de
professores, não restringe suas diretrizes aos cursos de graduação de primeira licenciatura.
Segundo o artigo 9, da Resolução CNE/CP n. 2/2015, o documento define que os cursos de
formação inicial de professores compreendem: I - cursos de graduação de licenciatura; II cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados; III - cursos de segunda
licenciatura.
Para o exercício de sua profissão espera-se que o profissional possua uma
capacitação que abranja o domínio de conhecimentos científicos, as
definições normativas, os saberes curriculares e os das disciplinas, bem
como sua própria experiência pedagógica (TARDIF, LESSARD, LAHAVE,
1991, p. 224).

Assim, a retrospectiva histórica e legal nos leva a considerar que o aumento da
importância dada ao processo formativo dos docentes com o passar do tempo configura-se
como um pré-requisito para um sistema educacional de qualidade.
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3.2 A inclusão escolar na formação docente
Diante da necessidade de práticas educacionais que possibilitem o acesso à
aprendizagem para todas as pessoas, independente de suas peculiaridades, e nesse sentido o
docente como o que media esse processo, estando em contato direto com o aluno,
identificando suas dificuldades e potencialidades, a formação desse se tornou uma
preocupação política e social, principalmente no que tange à formação docente para a atuação
com a diversidade, o que “denota um movimento em direção a um sentido de inclusão social,
e o sujeito com deficiência passa a dividir a mesma cena com os sujeitos sem deficiência”
(ROZEK, 2012, p. 137).
Historicamente, a formação dos professores de educação Especial caminhou
em descompasso com a formação geral de professores, tornando dicotômica
a formação de professores comuns - do ensino fundamental, séries iniciais e
do ensino infantil - e de professores especializados nas diferentes
deficiências (OLIVEIRA, 2004, p.241).

Nos dias atuais, em que as diferenças devem ser valorizadas, fomentadas pela
legislação vigente, é posto um desafio aos docentes, visto que antes os alunos com deficiência
- que antes eram matriculados em classes ou escolas especiais - hoje estão inseridos em classe
regular, devendo haver, assim, uma união entre ensino regular e educação especial,
demandando do professor uma formação mais ampla e complexa, para que se garanta, além
do acesso, também a permanência e a aprendizagem do aluno.
A partir da Declaração de Salamanca, foi homologada a Portaria n.º 1.793, de
dezembro de 1994.
Art.1º. Recomendar a inclusão da disciplina “Aspectos ético-políticoeducacionais da normalização e integração da pessoa portadora de
necessidades especiais”, prioritariamente, nos cursos de Pedagogia,
Psicologia e em todas as Licenciaturas.

Apesar das exigências e da incumbência de proporcionar os conteúdos que
possibilitem o trabalho com a diversidade, devemos estar atentos se esses conteúdos
realmente atendem a essa perspectiva, visto que temos percebido que a formação não atende
aos desafios propostos pelas demandas atuais. Nesse sentido, Bueno (1999) aponta que:
A inserção de uma disciplina ou a preocupação com os conteúdos sobre
crianças com necessidades educativas especiais pode redundar em práticas
exatamente contrárias aos princípios e fundamentos da Educação Inclusiva: a
distinção abstrata entre crianças que possuam condições para se inserir no
ensino regular e as que não possuam, e a manutenção de uma escola que,
através de suas práticas, tem ratificado os processos de exclusão e de
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marginalização de amplas parcelas da população escolar brasileira (BUENO,
1999, p. 18).

A Lei de Diretrizes e Bases 9.394, de 1996, explicita sobre a responsabilidade com a
formação em seu artigo 62:
§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de
colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a
capacitação dos profissionais de magistério.

Cabe enfatizar que o inciso III do artigo 59 da LDB refere-se a dois perfis de
professores para atuar com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais: o
professor da classe comum capacitado e o professor especializado em educação especial.
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:
III - professores com 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.

Ao observar o artigo 59 das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica (2001), fica claro que os professores capacitados para atuar junto às classes
regulares, com alunos com deficiência, são aqueles que, no decorrer de sua formação, tiveram
conteúdos ou disciplinas voltadas para a perspectiva inclusiva e com competências para:
I - perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos;
II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento;
III - avaliar continuamente a eficácia do processo educativo;
IV - atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação
especial.

Considerando ainda as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica (2001), os professores especializados em educação especial são aqueles que
desenvolveram competências para identificar as necessidades educacionais especiais dos
alunos, definem e implementam respostas educativas a essas necessidades, apoiam o professor
da classe comum, atuam nos processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos
desenvolvendo estratégias de flexibilização, adaptação curricular e práticas pedagógicas
alternativas, entre outras, e que possam comprovar:
a) formação em 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; e
b) complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da
educação especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas de
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conhecimento, para atuação nos anos finais do ensino fundamental e no
ensino médio.

Quanto à formação docente acerca da inclusão, Mantoan (2006) evidencia que o
currículo dos cursos de formação precisa ser alterado para que os docentes saibam trabalhar
com a diversidade, “a formação enfatiza a importância de seu papel, tanto na construção do
conhecimento como na formação de atitudes e valores do cidadão. Por isso a formação vai
além dos aspectos instrumentais de ensino” (MANTOAN, 2006, p.55).
A Secretaria de Educação Especial tem publicado diversos livros e textos que podem
ser utilizados pelas escolas e professores a fim de obter esclarecimentos e fomentar a prática
inclusiva. Voltados para a formação continuada de gestores e professores, em 2005 foi
publicado o livro Educar para a Diversidade e, em 2006, foi publicada uma coleção de artigos
nomeados Experiências Educacionais Inclusivas, assim como o livro Saberes e Práticas da
Inclusão: dificuldades acentuadas de aprendizagem.
Na resolução nº 1/2006 (BRASIL, 2006) foram instituídas as diretrizes para os cursos
de pedagogia e foi deliberada a extinção das habilitações nesses cursos. De acordo com
Michels (2011), esse documento não apresenta nenhuma preocupação quanto à formação
docente para atuação junto aos alunos com deficiência, apenas determina que todos os
professores devam ter em sua formação “vivências em algumas modalidades”, entre as quais
se encontra a educação especial. Assim, a formação em educação especial não seria mais
realizada junto ao curso de pedagogia, ficando a cargo das especializações e dos
aperfeiçoamentos. Apenas com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais (REUNI), no final desta década que foi criada a licenciatura em
educação especial em algumas universidades do país.
Ainda em 2006, foi lançada por consultores do MEC a coleção Educação infantil:
saberes e práticas da inclusão (BRASIL, 2006), em oito volumes voltados para os diversos
tipos de deficiências: múltipla, física, surdocegueira/múltipla deficiência sensorial, surdez,
deficiência visual e, ainda, para altas habilidades/superdotação e dificuldades de
aprendizagem.
Mendes (2002, p. 79) coloca que “o professor da classe comum deve assumir a
responsabilidade pela educação de todos os seus alunos, tentando todas as estratégias de
ensino necessárias e possíveis antes de enviar qualquer aluno para um programa mais
segregado do que especial”.
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Em benefício do aluno com deficiência, que estuda em classe regular, far-se-á
necessária uma parceria do professor regular com o professor que atua em sala de recursos,
pois o professor do AEE pode utilizar-se de seus conhecimentos técnicos sobre as deficiências
enquanto que o professor que atua na classe regular contribui com a sua vivência com aquele
aluno, reconhecendo suas limitações e potencialidades.
O mesmo autor, Mendes (2004), pontua que:
Uma política de formação de professores é um dos pilares para a construção
da inclusão escolar, pois a mudança requer um potencial instalado, em
termos de recursos humanos, em condições de trabalho para que possa ser
posta em prática (MENDES, 2004, p. 227).

Para que a perspectiva inclusiva se torne efetiva, os professores precisam estar
capacitados para atender a essa diversidade, além de ter condições de trabalho, recursos para a
realização das adaptações físicas e materiais e também formação continuada.
Devemos considerar que a formação docente não deve ser diferente para os que atuam
no ensino regular e para aqueles da educação especial. A formação precisa preparar todos os
docentes para atuar com a diversidade, garantir a reflexão de suas estratégias, assim como é
demonstrado por Carvalho (2003, p.169):
Pensar na formação de professores não se deve ficar resumida a métodos de
ensino, num pragmatismo que desconsidera a teoria e desvaloriza inclusive a
construção de teorias, a partir da própria prática. Mas para esta construção,
além da bagagem teórica, o professor necessita estimular sua capacidade
crítica e reflexiva, para se perceber e agir como pesquisador.

A partir de uma formação sólida, ao defrontar com a diversidade em sala de aula, o
professor estará preparado para modificar a sua prática, percebendo que não existe algo
pronto para determinada deficiência e que cada aluno possui suas especificidades. Sobre os
anseios dos professores nas formações, Mantoan (2015) coloca que eles buscam:
Uma formação que lhes ensine a dar aulas para os alunos com
deficiência, dificuldades de aprendizagem e/ou problemas de
indisciplina. Ou melhor: anseiam por uma formação que lhes permita
aplicar esquemas de trabalho pedagógico pré-definidos às suas salas
de aula, garantindo-lhes a solução dos problemas que presumem
encontrar nas escolas ditas inclusivas (MANTOAN, 2015, p.79).

A busca por formação continuada geralmente surge após a matrícula do aluno com
deficiência. Anseia-se por uma resposta imediata e pronta, mas no processo inclusivo e em
nenhum contexto educacional há uma regra ou cartilha que atenda a todos os alunos. Portanto,
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é necessário que os professores se preparem para atuar com a diversidade, no intuito de
conhecer e compreender as diferenças.
A inclusão não deve acontecer apenas em resposta a uma lei ou a um decreto, deve ser
uma mudança de atitude, de concepção, de valores. E para que essa quebra de paradigma
ocorra, demanda tempo, vontade de mudar e, principalmente, formação. A inclusão deve
ocorrer de forma contínua, mas também deve ser planejada. O professor deve estar capacitado
antes de receber o aluno com deficiência. Toda a escola deve estar preparada, adaptada,
capacitada para que a inclusão possa acontecer de forma significativa.
[...] se é verdade que, para a democratização da escolarização de alunos com
deficiências por meio de sua inclusão no ensino regular, terão que ser
superadas as barreiras impostas pelos educadores não-especializados e
modificadas as práticas escolares na perspectiva da absorção, com qualidade,
das mais diversas diferenças culturais, linguísticas, étnicas, sociais e físicas
(MICHELS, 2004, p. 158-159).

Romper com as barreiras requer mudanças que vão além da formação, são mudanças
na forma de pensar. Atuar com a inclusão requer desejar e, principalmente, acreditar na
potencialidade de todos os alunos, requer acessibilidade, como pontua Sassaki (2009), que
pode ser instrumental, programática, comunicacional, metodológica, mas, em nosso contexto,
é indispensável que os professores tenham acessibilidade atitudinal, que é a supressão de
atitudes preconceituosas, estigmatizantes, estereotipadas e discriminatórias.
É o professor quem recebe os alunos, conhece suas competências e
habilidades, identifica as especificidades existentes para aprender, bem como
seus diferentes estilos de aprendizagem. Com essas informações e durante
todo o percurso pedagógico vai adequando as estratégias, os recursos, as
atividades e os métodos de ensino de acordo com suas necessidades
(POKER, 2003, p.46-47).

A formação docente para a inclusão precisa estar baseada em conhecimentos
científicos a respeito das habilidades e competências para atuar nesse contexto. O professor
que está em contato constante com o seu aluno, conhecendo suas limitações e potencialidades,
deve estar preparado para adaptar o conteúdo, selecionar a metodologia e a estratégia que
favoreça o alcance da aprendizagem de todos os alunos.
Neste pensamento, Mantoan (2006) destaca que:
Uma das competências previstas para os professores manejarem suas classes
é considerar as diferenças individuais dos alunos e suas implicações
pedagógicas como condições indispensáveis para a elaboração do
planejamento e para a implantação de propostas de ensino e de avaliação de
aprendizagem, condizentes e responsivas às suas características. Todo plano
de formação deve servir para que os professores se tornem aptos ao ensino
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de toda a demanda escolar. Dessa forma, seu conhecimento deve ultrapassar
a aceitação de que a classe comum é, para os alunos com necessidades
educacionais especiais, um mero espaço de socialização (MANTOAN, 2006,
p. 60).

A sala de aula é um lugar de aprendizagem, de desenvolvimento e, consequentemente,
de socialização. Colocar a socialização como único objetivo é desacreditar das
potencialidades dos alunos em aprender e também do professor em ensinar.
Nesse contexto, Santiago e Santos (2015, p. 492), ao citarem o processo de formação
de professores, apontam que “a crença do professor em sua capacidade de ensinar pode
propiciar a aquisição de resultados específicos e maior qualidade no processo de ensino”.
Quando o professor acredita em suas próprias potencialidades de ensinar, o processo de
ensino aprendizagem ocorre de forma significativa. Mas, para que ele acredite em seu
potencial, é necessária uma formação consistente, reflexiva e o apoio dos demais atores do
contexto escolar.
A ausência de conhecimento do professor sobre as peculiaridades das
deficiências, o não reconhecimento das potencialidades destes estudantes e a
não flexibilização do currículo podem ser considerados fatores
determinantes para barreiras atitudinais, práticas pedagógicas distanciadas
das necessidades reais dos educandos e resistência com relação à inclusão
(PIMENTEL, 2012, p. 139).

O acesso ao ambiente educacional é garantido por lei, mas, para que ocorra o
desenvolvimento dos alunos com deficiência, é preciso capacitar os docentes para intervir
nesse contexto, gerando as condições necessárias para que eles se beneficiem e aprendam,
estimulando as potencialidades de cada aluno a partir de práticas heterogêneas, considerando
a singularidade e a complexidade de cada indivíduo.
Para a efetividade do processo de inclusão, o professor precisa abandonar o
comodismo e a busca de turmas homogêneas, que na verdade nunca existiram. Nesse
contexto:
São os alunos com deficiência que frequentam as escolas comuns que estão
impondo a nós professores uma reflexão mais séria acerca da nossa
concepção de escola e das nossas práticas pedagógicas. E já existem, no país
todo, tanto em escolas comuns quanto em escolas especiais, inúmeras
experiências bem-sucedidas de pessoas e entidades que, com
responsabilidade, sem alarde e com fundamentação científica sólida, estão
abrindo o caminho da educação inclusiva e eliminando as velhas e
bolorentas práticas excludentes da pedagogia tradicional (SARTORETTO,
2006, p. 274).
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Há de se romper com o tradicional, pensar diferente, buscar uma formação reflexiva
que permita o diálogo entre a teoria e a prática, acolhendo a diversidade e diversificando
também nas práticas pedagógicas para que nossos alunos não fiquem apenas integrados. Com
essa mudança e chegada dos alunos com deficiência em sala de aula, e posterior formação,
muitos professores têm procurado individualmente uma formação.
A mudança de um modelo burocrático para uma gestão gerencial
transfere aos professores não só a responsabilidade pela sua própria
profissionalização, mediante a busca individual de formação, mas
também pelo alcance dos objetivos e metas da própria política. Caso
ela não tenha sucesso, isso recai sobre a competência docente
(GARCIA, 2013, p. 110).

Podemos inferir que a formação dos docentes que atuam em sala de aula atualmente
não possibilita a inclusão. O professor, como ator principal nesse processo, está em contato
direto com os alunos e é cobrado pelo rendimento de todos eles, independente das questões
sociais, emocionais e patológicas, como uma formação ínfima que não contempla todas as
questões vivenciadas no cotidiano escolar.

3.3 Implicações da formação continuada para a inclusão escolar
A discussão apresentada a seguir sobre formação continuada não tem a intenção de
esgotar o assunto, e sim de expor brevemente como essa formação vem sendo constituída na
perspectiva inclusiva.
A formação continuada tem sido considerada como possibilidade de melhorar a
qualidade da educação, seja através do esforço individual do professor - na busca de
complementar a sua formação inicial, que é insuficiente para cumprir as exigências do
mercado de trabalho - seja através da formação em serviço pelas próprias instituições, que por
serem mais curtas que a inicial, são também mais econômicas e também não precisam que os
professores se ausentem, por acontecerem em serviço.
Observa-se que os saberes necessários à prática educativa no âmbito da inclusão não
deve estar restrita a sua formação inicial, à nível de graduação, mas é primordial que ocorra
também ao longo das atividades profissionais. No entanto, a formação inicial deve fornecer
uma base significativa para a formação continuada, sempre na busca de uma pedagogia que
favoreça a diversidade, assim como afirma Pinheiro (2010):
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É importante, contudo, que a formação inicial dos professores trate com
solidez dos aspectos gerais que permeiam a educação especial permitindo
que estes percebam na sua prática de docência as necessidades especiais de
seus alunos, assim como compreendam a educação inclusiva a partir de um
olhar inclusivo. Contribuindo, com isso, para uma prática que considere as
contingências e as possibilidades de melhora no processo de ensino e
aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais, tendo
em vista que este aspecto é a função principal da docência (PINHEIRO,
2010, p. 71).

O tempo de formação inicial é um tempo restrito, mas de extrema importância para
se estabelecer as bases teóricas que serão utilizadas na prática, enquanto que a formação
continuada - ou formação permanente, ou ainda formação em serviço - deve ser uma
constante na prática docente, diante das mudanças vivenciadas no âmbito educacional.
Nessa perspectiva, Nóvoa (1999) demonstra a necessidade de se compreender como a
formação continuada deverá contribuir para a mudança educacional, para a redefinição da
profissão docente, encarando os professores em todas as suas dimensões (individual, coletiva,
profissional e organizacional).
É preciso perceber que essa formação possui um diferencial relacionado ao
aprofundamento e à especialização, como também à ampliação e à consolidação das práticas.
Não se confunde com o tempo de experiência profissional; ela é mais que isso e se caracteriza
pelos espaços nos quais o profissional irá dispor de tempo e de instrumentos para
problematizar e sistematizar análises que possam gerar crescimento profissional (ANDRADE,
2005).
Na perspectiva inclusiva, o professor precisará repensar suas práticas, ressignificando
e inovando as formas de ensinar, para que os educandos, independentemente se possuem ou
não deficiência, possam aprender a partir das suas dificuldades e potencialidades. Assim, a
formação docente precisa valorizar a individualidade do processo de ensino-aprendizagem,
que é imprescindível no que tange à efetivação da educação inclusiva.
Os desafios atuais do contexto educacional têm feito os docentes se sentirem
despreparados. Com a formação inicial muitas vezes insuficiente, procuram melhorar a forma
de atuar, novas metodologias, novos olhares e mudanças para atender ao público alvo da
educação especial. Dessa forma, conforme Mendes Sobrinho (2002), a formação continuada é
importante para minimizar as lacunas existentes na formação docente. Ela deve contemplar a
reflexão sobre seu saber e seu saber-fazer.
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A formação de professores deve ser dialógica, por meio de percursos formativos, de
maneira que a relação teoria e prática fiquem evidentes para o futuro docente.
A formação permanente, pois, é um dos fatores imprescindíveis para que os
profissionais de educação possam atuar, efetivamente, frente aos alunos sob
sua responsabilidade em classe e no ambiente escolar, de maneira mais
ampla, por mais diversificado que esse grupo se apresente, oferecendo--lhes
condições de atendimento educacional que sejam adequadas às suas
condições e necessidades e, não apenas, realizando a mera inserção física
desses educandos no ambiente escolar (MARTINS, 2012, p.33).

A formação continuada possibilita condições para que os docentes reflitam sobre
suas práticas, melhorando a atuação com as diferenças e com as especificidades de cada
indivíduo, independente de possuir deficiência ou não. Para a construção da formação docente
é importante considerar os saberes que os professores constroem no dia a dia de sua atividade
docente, nas suas experiências de sala de aula.
De acordo com Nóvoa (1991), as análises sobre a formação continuada inserem-se
no campo dos debates sobre as políticas educativas e a profissão docente, pois, em um cenário
de mudanças e inovações, a formação continuada adquire um estatuto relevante, no sentido de
proporcionar um tempo necessário para elaborações que refazem as identidades.
De acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE) proposto em 2000:
Na formação inicial é preciso superar a histórica dicotomia entre teoria e
prática e o divórcio entre a formação pedagógica e a formação no campo dos
conhecimentos específicos que serão trabalhados na sala de aula. A
formação continuada assume particular importância, em decorrência do
avanço científico e tecnológico e de exigência de um nível de conhecimentos
sempre mais amplos e profundos na sociedade moderna. Este Plano,
portanto, deverá dar especial atenção à formação permanente (em serviço)
dos profissionais da educação (BRASIL, 2001, p. 98).

A formação continuada é vista como aquela que une e que quebra essa dicotomia entre
teoria e prática, que trabalha a partir da realidade do que é vivenciado pelo professor em sala
de aula, a partir do seu posicionamento e das lacunas do seu conhecimento.
No contexto da educação inclusiva podemos observar que, em 2003, foi instituído, no
Brasil, o programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, com a finalidade de disseminar
a política inclusiva em todos os lugares do país, apoiando, assim, a formação dos gestores e
dos docentes, efetivando a modificação dos sistemas educacionais tradicionais em sistemas
mais inclusivos (CAIADO,

LAPLANE, 2009). Assim foram criados cursos de

aperfeiçoamento, em municípios polos, possibilitando o atendimento aos municípios vizinhos
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a partir de cursos que ocorrem anualmente com carga horária de 40 horas. Em 2007, esse
mesmo programa passou a oferecer o Curso de Aperfeiçoamento de Professores do
Atendimento Educacional Especializado, que vigorou até 2011, por estar vinculado ao Plano
de Desenvolvimento da Educação (PDE).
A partir do que foi exposto, podemos observar que a formação docente vem se
reestruturando desde a sua origem, e ainda não pode ser considerada de qualidade diante da
importância da atuação desse profissional em sala de aula. Em seu aspecto geral, não seria
diferente no que tange à formação docente na perspectiva inclusiva, que, apesar das
exigências legais, o processo educacional ainda é precário, seguindo um modelo tradicional,
homogeneizante tanto para quem ensina quanto para quem aprende.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo tem por objetivo apresentar a arquitetura metodológica da pesquisa, bem
como os resultados e a discussão dos dados coletados, com a finalidade de investigar a
formação em educação inclusiva de professores da rede pública municipal que atuam com
crianças com deficiência na escola regular do Ensino Fundamental e identificar suas possíveis
inquietações acerca do tema.

4.1 A construção da pesquisa
Para responder ao objetivo dessa pesquisa “Investigar a formação em educação
inclusiva de professores da rede municipal de Campos dos Goytacazes, que atuam com no
Ensino Fundamental I com crianças com deficiência, identificando suas possíveis
inquietações”, a metodologia utilizada se deu através de revisão bibliográfica e realização de
entrevista semiestruturada com professores de uma escola regular da rede municipal de ensino
de Campos dos Goytacazes. Este trabalho constitui-se de uma investigação de caráter
qualitativo, visto que considera as opiniões, as percepções, as representações, os sentimentos
e centra-se na visão dos entrevistados, a fim de alcançar os objetivos propostos (Gatti &
André, 2010).
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Assim, a presente pesquisa se configura como uma investigação de natureza
qualitativa que, de acordo com Minayo (2001), 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 (MINAYO, 2001, p. 14).
Para a definição da unidade escolar, onde ocorreu a pesquisa, foram identificadas junto ao Setor Multiprofissional da Secretaria Municipal de Educação - as escolas com os
maiores números de alunos com deficiência matriculados, sendo definida a unidade
educacional devido ao quantitativo significativo de alunos com deficiência que frequentam as
classes regulares, assim como sua trajetória no que concerne à inclusão desses educandos,
somados à localização física, por estar localizada na área central da cidade e ser de fácil
acesso para a realização da pesquisa.
A respeito da coleta de dados, foi realizada uma entrevista semiestruturada, com um
roteiro que dispunha de questões que relacionam a formação do docente que atua em classe
regular com alunos com deficiência incluídos, suas práticas, assim como suas possíveis
inquietações.
A escolha pela entrevista semiestruturada justifica-se pelo fato dela favorecer a
liberdade e espontaneidade do sujeito participante, assim como do investigador, enriquecendo
o desenvolvimento do estudo (Triviños, 1987). Essa estratégia permite alcançar outras
possibilidades, além daquelas estabelecidas inicialmente. Nesse contexto, o roteiro
estabelecido pelo pesquisador é apenas um direcionamento, no qual ele se encontra livre para
buscar esclarecimentos, bem como aprofundamento das respostas obtidas.
Entrevista semiestruturada é aquela que parte de certos questionamentos
básicos, apoiados em teorias e hipóteses que interessam à pesquisa e que, em
seguida, oferecem amplo campo de interrogativas junto de novas hipóteses
que vão surgindo à medida que recebem as respostas dos informantes. Dessa
maneira o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento
e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador,
começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS,
1987, p. 46).

O tempo dedicado em campo para a coleta de dados para este estudo foi de quatro
meses, de agosto a dezembro de 2018, obtendo autorização junto à Secretaria Municipal de
Educação de Campos dos Goytacazes/ RJ, seguida da autorização da direção escolar.
Com o objetivo de registrar corretamente as entrevistas com os professores, adotou-se
um protocolo de registro dos depoimentos dos professores, feitos a partir de uma entrevista
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semiestruturada, com codificação de registros, sendo os sujeitos identificados pela palavra
<Professor> , seguido de sequencia numérica e os diálogos transcritos na integra a partir da
análise de conteúdo ( BARDIN, 1977). Desta forma, os professores foram codificados em <
Professora 1>, < Professora 2>,< Professora 3>,< Professora 4>,< Professora 5>,< Professora
6>,< Professora 7>,< Professora 8>,< Professora 9>,< Professora 10>,< Professora 11>,<
Professora 12>,< Professora 13> e < Professora 14>.
As entrevistas ocorreram dentro das dependências da unidade escolar nos turnos
matutino e vespertino, terças-feiras e quintas-feiras. As entrevistas com as professoras 1, 7, 8
e 11 aconteceram nas salas de aula, durante a aula e com os alunos realizando atividades,
enquanto as entrevistas com as professoras 2, 3, 4, 13 e 9 foram desenvolvidas no horário de
intervalo, já com as professoras 5, 6, 10, 12 e 14 efetuou-se no horário da saída. As durações
dos encontros variaram conforme o tempo que cada professora dispunha, mas ficou
evidenciado, a partir da interação com as mesmas, que todas realizaram a entrevista com
calma e atenção.
Antes do início da entrevista foi apresentado o termo de consentimento livre e
esclarecido (disponibilizado nos apêndices) que foi devidamente assinado pelos participantes,
o que tornou possível o conhecimento dos objetivos da pesquisa por parte das professoras,
bem como de sua importância para a elaboração deste trabalho.
Foi esclarecido e assegurado a todas as professoras o resguardo de sua identidade e
divulgação dos dados coletados, para que elas se sentissem liberadas para explanar
claramente, sem receios, suas respostas acerca dos questionamentos.
As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas, sendo organizadas de
modo a identificar, como aponta Lüdke & André (1986), os padrões e tendências relevantes
nas respostas das docentes, participantes da pesquisa. O tratamento dos dados foi realizado a
fim de analisar as ponderações das entrevistadas, fundamentando teoricamente o estudo, a fim
de atingir os objetivos propostos para a pesquisa.
Os dados coletados, a partir das entrevistas semiestruturadas, foram organizados em
categorias com base na Análise de Conteúdos que, de acordo com Bardin (1977, p. 37), pode
ser definida como:
Um conjunto de técnicas da análise das comunicações, visando, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção
(variáveis inferidas) das mensagens. As inferências podem ser feitas tanto
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sobre o emissor quanto ao receptor da comunicação, ou seja, sobre a origem
da mensagem e do próprio destinatário.

De acordo com os apontamentos de Minayo (2001, p. 203), a Análise de Conteúdo
tem como objetivo “ultrapassar o nível do senso comum e do subjetivismo na interpretação e
alcançar uma vigilância crítica em relação à comunicação de documentos, textos literários,
biografias, entrevistas ou observação”.
A análise de conteúdo de Bardin (1977, p. 37) do discurso dos professores permitiu
levantar os principais temas e identificar problemas da prática pedagógica inclusiva
enfrentados por eles assim como sua formação inicial e continuada. Este processo envolveu
três fases: (i) a pré-análise, (II) a exploração do material e (III) a análise e interpretação dos
resultados.
Na pré-análise foi realizada uma leitura flutuante para, de acordo com o objetivo,
definir a unidade de registro, que é uma unidade de significação a ser codificada visando a
categorização, foi utilizado o tema como unidade de registro por ser a unidade considerada
adequada a estudos que envolvem atitudes, valores, opiniões e percepções.
A exploração do material se constitui como um processo de codificação do recorte dos
textos em temas, enquanto que a análise e a interpretação caracteriza-se pelas inferências e
interpretações realizadas a partir da análise de avaliação, interpretando a carga avaliativa
atribuída pelos professores aos temas levantados, identificando assim, os problemas.
Os dados coletados foram analisados qualitativamente e organizados em categorias,
conforme descrito por Valentim (2005). A análise categorial é uma das técnicas para
desenvolver a análise de conteúdo que, inicialmente, divide o discurso em categorias. A
delimitação e a escolha das categorias ocorrem de acordo com os temas e objetivos da
pesquisa que foram identificados nas falas dos docentes pesquisados, conforme explicitado
nos apêndices.

4.2 Elaborações das categorias de análise
O processo de formação das categorias foi desenvolvido de acordo com Bardin (2011),
após a seleção do material e leitura flutuante das entrevistas. A escolha se deu em função da
repetição das palavras no material coletado, no qual foram constituindo-se em unidades de
registro, para, então, efetuar-se a categorização progressiva.
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As categorias iniciais são as primeiras impressões observadas e resultaram do processo
de codificação das entrevistas transcritas, sendo alcançadas vinte categorias. Foram agrupadas
as categorias iniciais a partir de sua aproximação temática e teórica, formando as categorias
intermediárias. Cada categoria intermediária possui trechos selecionados das falas dos
entrevistados e, também, embasamentos teóricos. Por fim, a partir do agrupamento das teorias
intermediárias, chegamos ao término da análise com as categorias finais.
Com o intuito de demonstrar de forma clara e sistemática a elaboração das categorias
de análise que surgiram a partir das entrevistas, foi elaborado o Quadro 1, que sintetiza essa
elaboração:

Quadro 1: Categorias de Análise

Categorias iniciais

Categorias
intermediárias

Categorias Finais

1.Conceito de Inclusão.
2.Percepções
inclusão.

sobre

Conceitos
e
a Ipredisposições legais sobre
a inclusão.

3.Preposições legais.

Percepções e crenças sobre
a inclusão.

4.Deficiências.
5.Sala de Recursos.
II- Reflexões acerca da
educação especial.

6. Classe Especial.
7.Professor Especialista.
8.Formação
inclusão.

inicial

e
III- Formação inicial e
continuada para a inclusão
escolar.

9.A realidade da formação
continuada.

Entre a formação e a
prática inclusiva.

10. O que se espera da
formação continuada.
11. Formação prática,
12.Motivação
formação.

para

Motivações
a IVjustificativas
para

e
a
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13.Justificativa para a realização da
ausência nas formações.
continuada.

formação

14. Inquietações.
15. Desafios da prática V- As inquietações e
desafios
docentes
no
inclusiva.
processo inclusivo.
16.Socialização.
17. Laudo Médico.

Desafios
inclusiva.

da

prática

18.Práticas inclusivas.
19. Mediação.
20. Experiência docente.

VIAs
práticas
e
possibilidades
que
permeiam a inclusão.
Fonte: Dados da pesquisa (elaboração dos autores).

Para melhores esclarecimentos acerca da realização da pesquisa, relataremos como se
deu o encontro com o campo, com a unidade educacional onde a mesma foi desenvolvida.

4.3 O encontro com o campo: A unidade educacional
Enquanto pesquisadora e atenta à hierarquia para ter acesso aos professores e ao
campo de investigação, foi iniciada a trajetória junto à Secretaria de Educação, onde foi
apresentado o projeto de pesquisa e um termo de autorização foi assinado, pelo Sub Secretário
Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, autorizando a pesquisa junto à unidade de
ensino, conforme documento presente nos apêndices desse estudo.
Na Unidade Escolar, buscou-se a autorização junto à Direção. Também foi
apresentado à direção e aos docentes o projeto de pesquisa, quais os objetivos e como a
pesquisa se daria naquela unidade, que está circunscrita ao contexto de uma escola da rede
municipal de ensino localizada em um bairro da região central, do município de Campos dos
Goytacazes/RJ. A instituição funciona em três turnos, oferecendo ensino de Educação Infantil
e Fundamental I, nos períodos matutino e vespertino. Conta, também, com turmas de EJA –
Educação de Jovens e Adultos - no período noturno.
Essa escola trabalha na perspectiva da inclusão há, aproximadamente, doze anos e
conta, atualmente, com a presença de uma educadora que atua junto à Sala de Recursos
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Multifuncional, realizando Atendimento Educacional Especializado, prestando apoio
pedagógico para alunos incluídos, em horário inverso ao de aula. A docente atua nos dois
turnos, nos dias de terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, a fim de atender a todos os alunos.
Considerando apenas o Ensino Fundamental I, que é o foco da nossa pesquisa, a
unidade educacional tem quatrocentos e noventa e quatro alunos regularmente matriculados,
do primeiro ao quinto ano de escolaridade. Destes, vinte e seis são atendidos em sala de
recursos em razão de alguma deficiência: deficiência mental, deficiência auditiva, Transtorno
do Espectro Autista, deficiência visual, deficiência física, paralisia cerebral e outros casos não
diagnosticados. Muitos alunos não fazem acompanhamento na sala de recursos, por
realizarem atendimentos em outras instituições como APOE – Associação de Proteção e
Orientação aos Excepcionais, APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e
APAPE - Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais, que também realizam
Atendimento Educacional Especializado.

Ainda encontramos aqueles que possuem

Transtornos e Síndromes que não se enquadram como público alvo da educação especial e
aqueles que não possuem diagnóstico.
No quadro a seguir podemos observar o número de alunos com deficiência incluídos
do 1º ao 5º ano do ensino fundamental em 2018.

Quadro 2: Número de alunos com deficiência de 1º ao 5º ano do ensino fundamental em 2018.

Ano de Escolaridade

Turma

Turno

Alunos com
deficiência
incluídos

Primeiro Ano

1 A 101

Matutino

2

1 A 102

Matutino

1

1 A 201

Vespertino

2

1 A 202

Vespertino

3

2 A 101

Matutino

2

2 A 102

Matutino

1

2 A 201

Vespertino

1

2 A 202

Vespertino

2

Segundo Ano

73

Terceiro Ano

Quarto Ano

Quinto Ano

3 A 101

Matutino

2

3 A 102

Matutino

1

3 A 201

Vespertino

1

4 A 101

Matutino

1

4 A 201

Vespertino

2

4 A 202

Vespertino

1

5 A 101

Matutino

1

5 A 102

Matutino

0

5 A 201

Vespertino

1

5 A 202

Vespertino

2

Fonte: Secretaria da Escola.

A unidade educacional possui diversos projetos como Mais Educação, que é oferecido
com verbas federais, a partir de oficinas de Letramento, Matemática, Capoeira. Projeto que os
alunos com deficiência participam no contra turno. A escola possui laboratório de informática
que também atende a todos os alunos no mesmo horário da aula, em parceria com o professor
da classe regular.
No que diz respeito à formação dos docentes entrevistados, seja ela inicial ou
continuada, assim como o tempo de atuação dos mesmos, o ano de escolaridade no qual
atuam e com quais alunos com deficiência atuam, fica evidenciado no quadro a seguir:

Quadro 3: Formação dos docentes

Participantes

Formação

Tempo de
Atuação
(anos)

Normal Graduação
PósMédio
Graduação

Professora 1

X

História

Docência
do Ensino

No
Geral

Na
Esco-

16

10

Formação Alunos com
continuada deficiência
em
que atua
inclusão

Ano de
Escolari
dade

la
Não

Transtorno
do Espectro

1º
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Superior /
História do
Brasil

Autista/
Altas
Habilidades

Professora 2

X

Pedagogia

Psicopedagogia

25

18

Não

Transtorno
do Espectro
Autista /
TOD/
Deficiência
Intelectual

1º

Professora 3

X

Matemática
(incompleto)

---

28

18

LIBRAS.

Problemas
neurológicos

1º

Braille

Professora 4

X

História

---

30

12

Não

Deficiência
Física e
Deficiência
Intelectual.

2º

Professora 5

X

---

---

40

12

Não

Transtorno
do Espectro
Autista e
TDAH

2º

Professora 6

X

Ciências
Biológicas

---

12

LIBRAS,
Braille,
Atuação
com
crianças
com atraso
neuropsico
motor

Problemas
neurológicos /
Transtorno
do Espectro
Autista

2º

X

Matemática

Educação
Matemática

14

9

LIBRAS,
Braille,
Soroban,
TEA.

Atraso no
Desenvolvi
mento
neuropsicomotor

3º

X

Serviço
Social

Educação
Inclusiva

15

10

LIBRAS e

Deficiência
Neurológica/
Múltiplas

Professora 7

Professora 8

12

Braille

3º
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deficiências
Professora 9

X

Letras/
Comunicação Social

Educação
Especial

25

5

Soroban,
LIBRAS,
Braille,
TEA

Atraso
neuropsicomotor/
Transtorno
do Espectro
Autista

3º

Professora 10

X

Normal
Superior

Iniciou
Psicopedagogia

29

18

Não

Retardo
Mental Leve

4º

Professora 11

X

Direito

Docência
do Ensino
Superior

15

12

Não

Deficiência
Intelectual/
Transtorno
do Espectro
Autista

4º

Professora 12

X

Pedagogia

---

31

15

Não

Transtorno
do Espectro
Autista

4º

Professora 13

X

Geografia

---

15

9

Não

Deficiência
Auditiva/
Deficiência
Intelectual

5º

Professora 14

X

Psicologia
(incompleto)

---

20

10

Não

Deficiência
Mental

5º

Fonte: Dados da Pesquisa (elaboração dos autores).

Diante das informações apresentadas no quadro anterior, podemos perceber que, dos
catorze professores entrevistados, a maioria, nove docentes, não possuem formação
continuada voltada para a inclusão escolar. Mesmo aqueles que tiveram como formação
inicial a pedagogia, afirmam não terem subsídios para a realização de uma prática inclusiva
eficiente.
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5 RESULTADOS DOS DADOS
Após a leitura flutuante, exploração e análise e interpretação dados, neste capítulo
evidenciamos os resultados desse processo.

5.1 Percepções e crenças sobre a inclusão
O processo inclusivo pressupõe uma mudança de paradigmas e de práticas por parte
do docente da classe regular, a fim de atender a esta clientela que possui suas características e
potencialidades diferenciadas. Diante disso, buscamos compreender, nessa etapa da análise,
quais as percepções das professoras participantes e suas crenças sobre a inclusão escolar,
perpassando pelo acesso e permanência dos alunos com deficiência no ambiente educacional,
com a participação de toda a escola nesse processo, os aspectos legais e ainda as reflexões
acerca da educação especial, relatando sobre o Atendimento Educacional Especializado
(AEE), sobre a sala de recursos e suas contribuições e viabilidades.

Conceitos e predisposições legais sobre a inclusão
Iniciamos nossa análise a partir da conceituação dos docentes entrevistados sobre a
inclusão escolar, conforme discutido no capítulo 1 (um) desta dissertação. O conceito de
inclusão vem sendo constituído historicamente diante da luta das pessoas com deficiência ao
acesso e à permanência no ambiente educacional. Observamos ainda que essa luta perpassou
por um processo de segregação, por práticas integracionistas até chegar aos dias atuais, onde
se constitui como movimento inclusivo.
Mesmo diante desses avanços significativos, ainda há um caminho longo a ser
percorrido e as etapas ainda estão sendo transpostas, até mesmo nas questões conceituais, com
termos e nomenclaturas utilizados no cotidiano que estão sempre sendo reformulados.
Utilizamos como exemplo a fala da Professora 4:
“Inclusão é você integrar de forma absoluta estes alunos com necessidades
especiais, na escola principalmente, acolher este aluno na condição de ser
incluído” (Professora 4, que possui alunos com Deficiência Física e
Deficiência Intelectual.)

Fica evidenciado nesta fala, e em outras no decorrer da entrevista, a utilização do
termo alunos com necessidades especiais, porém, desde 2006, o termo usado passou a ser
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“Pessoa com Deficiência”. Aprovado após debate mundial, os termos “pessoa com
deficiência” e “pessoas com deficiência” são utilizados no texto da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Assembleia Geral da ONU.
A utilização dos termos integração e inclusão, como sinônimos, são comuns entre os
professores, demonstrando que eles desconhecem o significado dos termos na prática
educacional. Não podemos perder de vista que uma educação inclusiva, que chegou para
reafirmar o direito que todos têm – o de ter a seu alcance uma educação de qualidade,
independentemente de suas características subjetivas – é um processo que precisa ter seu
início na formação docente, na qual futuros professores deverão vivenciar uma educação
inclusiva. Sobre a diferença entre integrar e incluir, trazemos as afirmações de Guijarro
(2005):
A inclusão é um movimento mais amplo e de natureza diferente do da
integração de alunos com deficiência ou de outros alunos com necessidades
educacionais especiais. Na integração, o foco de atenção tem sido
transformar a educação especial para apoiar a integração de alunos com
deficiência na escola comum. Na inclusão, porém, o centro da atenção é
transformar a educação comum para eliminar as barreiras que limitam a
aprendizagem e participação de numerosos alunos e alunas (GUIJARRO,
2005, p. 7).

A inclusão vai além de o aluno estar presente em sala de aula, ela deve ser considerada
como um processo que ainda está em construção e que depende do comprometimento de
todos os envolvidos, como podemos observar na fala da professora 8.
“Eu vejo a inclusão como um processo necessário, como um processo que a
gente tem um caminho longo a percorrer, mas precisamos olhar cada
serzinho como um indivíduo único” (Professora 8, que possui alunos com
Deficiência Neurológica e com Múltiplas deficiências).

Muitos professores ainda consideram a inclusão como um produto final, que caberia
aceitá-la ou não e ainda como algo que não se pode interferir, ou seja, essa prática, ainda
inconsistente, ocorre independente da vontade do professor, e ele não pode fazer nada para
modificá-la ou melhorá-la.
“Pra mim, para a inclusão acontecer, primeiro tem que ter o professor
auxiliar pra cada aluno com deficiência, mediador e trabalhando dentro da
sala com ele. Não tem que ir pra sala? Então tem que ter um professor
auxiliar junto com ele, é inadmissível colocar uma criança especial dentro
da sala, sendo que geralmente você tem dois ou três, com um professor
sozinho. Reduzir a carga horário talvez resolveria, mas tem que ter o
professor auxiliar” (Professora 9, possui alunos com atraso
neuropsicomotor e Transtorno do Espectro Autista).
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Perceber o processo de inclusão escolar como um produto é negar a tarefa de incluir
outras pessoas, é considerar a responsabilidade como se fosse do outro, enquanto que esta é
uma responsabilidade de todos.
Booth & Ainscow (2011) avaliam que uma educação inclusiva contempla a inclusão
como um processo que envolve mudanças e, para tanto, precisa ter a participação de todos os
atores envolvidos, não só dos professores, mas de toda a comunidade vinculada nas decisões
de uma instituição de ensino. A educação inclusiva não é estática, é um processo contínuo no
qual é proposta uma abertura para a reflexão sobre culturas individuais, para que não haja, no
espaço coletivo de uma instituição de ensino, o prevalecer de culturas homogeneizantes que
segregam os indivíduos por terem aspectos identitários diferentes dos privilegiados
socialmente.
Inclusão envolve mudanças. É um processo infindável de aumento da
aprendizagem e da participação de todos os estudantes. É um ideal a ser
aspirado pelas escolas, mas que nunca é totalmente alcançado. Mas a
inclusão começa tão logo o processo de aumento da participação seja
iniciado. Uma escola inclusiva é aquela que está em movimento (BOOTH &
AINSCOW, 2011, p. 7).

Para que a inclusão aconteça, é necessário o envolvimento de todos os membros da
escola para planejar as ações a serem implementadas. Corroborando com esse pensamento,
Sant’Anna nos diz que “Docentes, diretor e funcionários apresentam papeis específicos, mas
precisam agir coletivamente para que a inclusão escolar seja efetivada nas escolas”
(SANT’ANA, 2005, p. 228). Assim, a inclusão é responsabilidade de todos os profissionais
que atuam no ambiente educacional.
“A inclusão deveria ser assim: a criança chega e deveriam ter pessoas para
ajudar, saberíamos o diagnóstico e não pegaríamos a criança que chegou
na escola porque a lei obriga, deposita na sala de aula e você professor não
sabe como lidar porque nunca lidou, não sabe lidar e a criança tem que
ficar na sua sala e você que se vira, acho que isso não é inclusão”
(Professora 2 possui alunos com Transtorno do Espectro Autista,
Transtorno Opositor Desafiador e Deficiência Intelectual).

O processo de inclusão nas escolas necessita do preparo dos professores, conhecendo
o tipo de deficiência do aluno, assim como seu histórico familiar e de vida. O trabalho é
desenvolvido junto aos outros alunos e também com suas famílias, num contexto inclusivo.
Conhecer as deficiências e como trabalhar com elas é o mínimo para que o professor
desenvolva o seu trabalho.
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“Sobre a inclusão eu penso que as pessoas com deficiência têm os mesmos
direitos que as outras, devem estar no mesmo ambiente, sabendo que ela tem
essa deficiência e os outros também sabendo dessa deficiência e que ela é
uma criança especial, mas que ela pode aprender dentro do limite dela, por
exemplo, mesmo que não consiga ler, mas que ela consiga escrever o nome,
reconhecer as letras, mas a avance no pedagógico de acordo com a
limitação dela, mas que acontece o desenvolvimento que eu não vejo
acontecer” (Professora 6, possui alunos com Problemas neurológicos e
Transtorno do Espectro Autista).

No ambiente educacional, faze necessário reconhecer a diversidade como inerente ao
ser humano, lugar onde todas as pessoas possuem suas especificidades, com demandas
também diferenciadas.
A educação inclusiva busca assegurar a todos os alunos a igualdade de oportunidades
educativas, proporcionando espaço para o seu desenvolvimento e levando em consideração
suas potencialidades e especificidades, favorecendo a construção de uma sociedade mais
democrática e flexível.
“Uma inclusão bem feita, bem sucedida é aquela que o aluno pudesse estar
em sala de aula, se sentir incluído, que eu pudesse dar atividades para ele e
que ele possa estar fazendo” (Professora 7, possui aluno com Atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor).

Corroborando com as falas das entrevistadas, no que tange ao ensino de qualidade
para todos os alunos, dentre eles os alunos com deficiência, Martins (2012) nos diz que:
Não basta, porém, apenas oferecer aos alunos o acesso à escola. Necessário
se faz ministrar um ensino que seja de qualidade para todos, que atenda às
reais necessidades dos educandos. Em outras palavras, deve existir abertura
para um trabalho pedagógico efetivo com a diferença presente nos
educandos, em geral (MARTINS, 2012, p. 35).

Numa perspectiva inclusiva, todos os alunos possuem os mesmos direitos de aprender,
desenvolvendo os mesmos conteúdos de diversas formas, para atender as diversas
modalidades de aprendizagem dos alunos.
“A inclusão é tentar numa sala de alunos normais, colocar alunos com
deficiências para essas serem estimuladas a ponto de melhorarem a
aprendizagem, na questão do relacionamento, na convivência” (Professora
5, possui alunos com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do
Déficit de Atenção com Hiperatividade).

O processo inclusivo vai além de colocar os alunos com deficiência em sala de aula,
ultrapassa a questão de acesso, é preciso pensar na qualidade desse ensino, na permanência
desses alunos e no sucesso da sua aprendizagem. Esse processo diz respeito a todos os alunos,
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independente da sua deficiência, visto que há, em nossas salas de aulas e em todos nós,
diferenças de raça, sexo, religião e tantas outras.
Nas análises feitas, podemos observar que algumas professoras acreditam que a
inclusão é possível, porque tiveram experiências que demonstraram essa possibilidade, ou se
preparam com cursos e formações. Há ainda aqueles professores que tentam, mas não
conseguem se livrar dos hábitos enraizados, das possibilidades diversificadas de atuação.
“A inclusão não ocorre na nossa escola de forma alguma, nem aqui, nem em
escola nenhuma, não acontece porque você não consegue, eu não sou
preparada para trabalhar com crianças especiais, por mais que você tente
fazer o melhor, os pais confiam na gente e eu tenho pena dos pais, porque
você tenta fazer o meu melhor, imagina você aqui na sala com um
cadeirante, um autista, um deficiente auditivo ele se sente diferente porque
você não consegue falar a linguagem dele, os alunos não entendem, está
longe ainda de ser uma inclusão” (Professora 1, possui alunos com
Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades).

A percepção da Professora 1, de que a inclusão escolar não ocorre, é compartilhada
por diversos outros professores que se inquietam diante da falta de formação, a partir do
momento que não conseguem alcançar o que é planejado, e esse pensamento é reforçado pela
escola ao utilizar-se de práticas excludentes.
Essas práticas admitem: ensino individualizado para os alunos com
deficiência e/ou problemas de aprendizagem; currículos adaptados;
terminalidade específica; métodos especiais para ensino de pessoas com
deficiência; avaliação diferenciada; categorização e diferenciação dos
alunos; formação de turmas escolares buscando a homogeneização dos
alunos (ROPOLI, et.al., 2010, p. 14).

As práticas ainda são integracionistas e com o objetivo de normalizar os alunos. Os
alunos, por sua vez, têm a necessidade crescente de adaptar-se para serem aceitos e
integrados. A escola, apesar de ser o local onde as diferenças coexistem, desconsidera sua
complexidade e parte da premissa de que turmas homogêneas facilitam o processo de ensino
aprendizagem. Observamos que, mesmo diante das perspectivas mais positivas quanto ao
processo de inclusão, também é possível encontrar diversas inquietações.
“Na rede municipal está caminhando, porque a escola recebe as crianças,
mas nós professores, nós não somos mágicos, eu penso que é algo que é
além da nossa capacidade de atender, lidar com alguns alunos ditos
normais, que já tem cada um as suas características e ainda mais essas
crianças especiais, eu, por exemplo, tenho dois numa sala, não tenho
mediador para nenhum dos dois, fica complicado de você atender aquela
criança com as inúmeras necessidades que ela tem.” (Professora 2, possui
alunos com Transtorno do Espectro Autista, Transtorno Opositor
Desafiador e Deficiência Intelectual).
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Ao utilizar a expressão “Não somos mágicos”, a Professora 2 considera que a inclusão
é algo além da possibilidade humana, e realmente o é, se não houver os suportes necessários
para que a mesma ocorra de forma significativa. Cabe ressaltar que, para a viabilização da
inclusão, é necessária a disponibilização de recursos materiais e humanos, como afirma
Rodrigues (2008, p. 36). Não é apenas colocar a criança em sala de aula, deve haver
condições de aprendizagem.
“Aqui, porque eu trabalho em outros lugares, aqui ainda se vê um olhar
melhor do que o das outras escolas. Talvez porque aqui é mais perto, ou por
ter um profissional que já atua há muito tempo, mas o que eu vejo aqui não
vejo em outro lugar, tem outras escolas que tem clientela, mas que não tem
sala de recursos, não tem acompanhamento, por ser longe do centro, é do
município, mas é de difícil acesso. Aqui eu vejo que tem cuidador, tem
mediador, temos alunos com deficiência andando e interagindo e vemos que
com toda a problemática de comportamento, tem todo um
acompanhamento” (Professora 3 possui aluno com Problemas
neurológicos).
“Aqui na escola ocorre melhor por causa da sala de recursos, nas outras
escolas que eu atuei não tem sala de recursos e eles ficam realmente a
margem de todos os outros, ficam realmente nos corredores, porque não tem
lugar para eles”. (Professora 11 possui aluno com Deficiência Intelectual e
Transtorno do Espectro Autista).

A inclusão escolar está comumente associada ao suporte pedagógico que deveria
auxiliar nesse processo e não no processo inclusivo em si. Ainscow (2004) propõe como
âncoras para a inclusão a) a presença do aluno na escola, substituindo o isolamento do
ambiente privado familiar pela sua inserção num espaço público de socialização e
aprendizagem; b) a sua participação efetiva em todas as atividades escolares, a qual não
depende apenas de ‘estímulos’ de colegas e professores, mas do oferecimento de condições de
acessibilidade e adaptações curriculares que se façam necessárias; e c) a construção de
conhecimentos, função primordial da escola, e meta a ser perseguida durante o processo de
inclusão.
“Eu vejo a inclusão aqui na escola de maneira bem positiva, os professores
buscam incluir de fato estas crianças, não deixamos ela de lado, temos a
sala de recursos com uma professora muito boa, muito responsável, é um
trabalho que surte efeito” (Professora 5 possui alunos com Transtorno do
Espectro Autista e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

Os docentes que desenvolvem práticas mais eficientes e com menos sofrimento, estão
vinculados à aceitação da diversidade e gratificação nas atividades desenvolvidas com os
alunos, além do estabelecimento de parcerias com os outros atores envolvidos. Ribeiro e
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Baumel (2003) apontam que o sucesso maior de um professor está relacionado à aceitação e
ao respeito às diferenças dos alunos, independente de suas condições físicas.
“A escola está aberta para receber todo tipo de criança com necessidades
especiais, a escola está aberta, não sei se nós, os professores, estamos
preparados, mas a escola está aberta sim”(Professora 4, que possui alunos
com Deficiência Física e Deficiência Intelectual).

Observa-se, ainda, que a inclusão pode ser considerada pela via do acesso à escola,
não pela permanência ou pelo aprendizado, a Professora 4 ao pontuar que “a escola está
aberta”. ”Não sei se nós, professores, estamos preparados”. Isso nos faz refletir sobre a
obrigatoriedade da matrícula diante da falta de formação dos docentes e, por outro lado, a
pensar que a inclusão depende ainda de uma disponibilidade que é interna para enfrentar as
inovações. E essa condição não é comum aos professores em geral.
“Aqui na escola acho que sim, Acho que olhamos o aluno de maneira
individualizada, a grande maioria dos professores, tenta fazer com que ele
conviva no espaço escolar de uma maneira igualitária” (Professora 8, que
possui alunos com Deficiência Neurológica e com Múltiplas deficiências).

Compreender a individualidade de cada aluno é reconhecer a sua singularidade, as
suas especificidades, investindo na relação com a criança, conhecendo-a, estabelecendo laços
e vínculos que propiciam manejos no processo de ensino aprendizagem.
Nesse sentido, Carvalho (2016, p. 18) descreve que:
A igualdade diz respeito aos direitos humanos e não às características das
pessoas, como seres que pensam, pensam e apresentam necessidades
diferenciadas e que, por direito de cidadania, devem ser compreendidas,
valorizadas e atendidas segundo suas exigências biopsicossociais
individuais.

No contexto educacional, as diferenças devem ser não apenas aceitas, mas valorizadas
e atendidas, a fim de que ultrapassem seus limites, que sejam consideradas as suas
potencialidades e possibilidades.
Na fala dos professores, constata-se que a inclusão, na forma que vem se efetivando,
está longe de atender a um ideal, foge até mesmo dos princípios estabelecidos legalmente e
recomendados às escolas. Verificamos que, nos últimos trinta anos, foram realizadas
mudanças significativas na legislação nacional e internacional, no que diz respeito à inclusão
das pessoas com deficiência.

Esses avanços se propõem a garantir os direitos desses

indivíduos.
Especificamente no que tange à educação inclusiva, verificamos que muitos
professores estão desconfortáveis com essa proposta, como apontado pela Professora 1:
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“Acho que a inclusão, quando lemos a lei, quando lemos no papel,
realmente é algo muito bom, mas que a prática tem sido muito diferente, as
salas deveriam ter não apenas professores capacitados, mas também
mediador, acho eu cada aluno, se fosse possível ter alguém junto com o
professor acredito que teria um rendimento melhor, com um
acompanhamento mais individualizado” (Professora 1, possui alunos com
Transtorno do Espectro Autista/ Altas Habilidades).

Nas propostas legais - em textos e discursos - os direitos deveriam ser garantidos, mas,
para a efetivação desses direitos, é necessário que se tenha recursos de toda ordem, humanos e
materiais, para que os direitos sejam realmente respeitados. Colaborando com isso Carvalho
(2016), baseando-se na Declaração de Salamanca, diz que:
Inúmeras são as providências políticas, administrativas e financeiras a serem
tomadas, para que as escolas, sem discriminações de qualquer natureza,
acolham a todas as crianças, independentemente de suas condições físicas,
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras... (CARVALHO,
2016, p. 81).

Para a efetivação da inclusão, não basta promulgação das leis, ou apenas a capacitação
dos docentes, ou ainda a obrigatoriedade das matrículas, elas são essenciais, mas não são
suficientes sem as providências necessárias.
“Penso que a ideia da inclusão é boa, como é colocada na lei é boa, mas ela
só funcionaria em turmas com menor número de alunos, essas crianças de
fato sendo incluídas, com professor mediador junto com eles o tempo todo
na sala de aula, a inclusão deveria acontecer em sala, acho que não é mal,
até porque eles estão na vida da gente, eles fazem parte da nossa sociedade
e não podemos separá-los não, infelizmente acontece, ninguém pede para
nascer assim, mas eu acho que exatamente porque foi colocado uma lei que
obrigatoriedade da inclusão vamos preparar o ambiente para que a
inclusão ocorra, na nossa sala de aula não há discriminação, brincam
juntos, tudo normalmente, mas acho que deveria ter uma pessoa que o
ajudasse diretamente nas atividades, que o ajudasse e que pudesse estar ali
numa parceria comigo para que incluísse de verdade” (Professora 2, possui
alunos com Transtorno do Espectro Autista, Transtorno Opositor
Desafiador e Deficiência Intelectual).

Podemos observar, na fala da Professora 2, que o mediador educacional aparece para
conduzir, de maneira inclusiva, o aluno com deficiência dentro da sala de aula, e que juntos
estabeleceriam uma parceria em prol da aprendizagem desse aluno. A figura do mediador
educacional possui o objetivo de fornecer apoio à instituição escolar que necessita de
conseguir incluir esses alunos com deficiência na sala regular de ensino. De acordo com
Mousinho, et al (2010):
Diante da filosofia de inclusão como um movimento mundial, impulsionada,
sobretudo pela Convenção de Salamanca, as escolas de todo o mundo
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tiveram que dar conta de incluir crianças que precisavam de ajuda em classes
já existentes, muitas vezes com grande número de alunos e professores, cuja
formação não havia se preocupado com esses aspectos. Neste momento, a
opção para muitos foi colocar um profissional especializado na sala de aula,
a fim de acompanhar uma criança ou adolescente em parceria com o
professor de classe. Com o crescimento e propagação da ideia do mediador
escolar, despontou a necessidade de se estudar mais a fundo o assunto,
apesar do pouco material teórico disponível sobre o tema (MOUSINHO, et.
al, 2010, p. 54).

Pensar na inclusão requer pensar em diferentes estratégias para possibilitar sua
efetivação, conforme apontado pela Professora 2, que a inclusão “só funcionaria em turmas
com menor número de alunos”, o que nos remete ao fato de que nosso sistema nacional de
educação está estabelecido de forma articulada. Assim, essa questão de quantidade de alunos
em sala de aula fica a critério do munícipio e do Estado. A legislação nacional não dispõe
sobre esse e diversos outros pontos, cuja normativa varia em cada contexto local. No
município pesquisado, não há nenhum decreto ou parecer que disserte sobre isso. Nesse
sentido, é pertinente resgatar a afirmação de Lacerda (2006):
A fragilidade das propostas de inclusão, nesse sentido, residem no fato de
que, frequentemente, o discurso contradiz a realidade educacional brasileira,
caracterizada por classes superlotadas, instalações físicas insuficientes,
quadros docentes cuja formação deixa a desejar (LACERDA, 2006, p. 168).

Assim, os decretos e textos legais, embora imprescindíveis, são insuficientes para a
concretização de uma prática efetiva, pois leis não dão conta de eliminar estereótipos e
preconceitos arraigados, podendo, em alguns casos, representar uma inclusão às avessas e
dificultar ou, até mesmo, impedir as escolas de avançarem nessa trajetória.
“A lei pode até ter uma boa intenção, mas de boa intenção o inferno está
cheio é uma questão muito ampla, que veio uma lei e jogou e você aí se vira
como pode” (Professora 3, possui aluno com Problemas neurológicos).
“A rede reveria repensar a atuação do professor tanto com os alunos com
deficiência quanto dos outros alunos a realidade em sala de aula de aula é
muito diferente do que eles imaginam, eles colocam uma teoria que é uma
diferente da prática, deveriam estar mais presentes na prática e
compreender a prática do professor, antes das leis” (Professora 11, possui
aluno com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista).
“É lindo no papel da prefeitura, mas quando chega à realidade, é difícil.”
(Professora 9, possui alunos com atraso neuropsicomotor e Transtorno do
Espectro Autista).
“A inclusão, a teoria, a proposta é ótima, mas adequada a prática é
péssima, porque não dá suporte ao professor” (Professora 14, possui aluno
com Deficiência Mental).
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Podemos observar, assim, que a vigência de leis que preconizam a inclusão ainda não
é capaz de garantir a efetivação desse projeto na prática, visto que a legislação não conduz,
necessariamente, a uma nova construção subjetiva acerca desse paradigma. Nessa perspectiva,
Glat e Nogueira (2002) dizem que:
Não basta que uma proposta se torne lei para que a mesma seja
imediatamente aplicada. Inúmeras são as barreiras que impedem que a
política de inclusão se torne realidade na prática cotidiana de nossas escolas.
Entre estas, a principal, sem dúvida, é o despreparo dos professores do
ensino regular para receber em suas salas de aula, geralmente repletos de
alunos com problemas de disciplina e aprendizagem, essa clientela (GLAT,
NOGUEIRA, 2002, p. 22-23).

Observa-se que o processo inclusivo vai além do acesso ao ambiente educacional,
devendo haver uma preocupação com a aprendizagem e com o desenvolvimento desse
público, de acordo com as pontuações das professoras:
“Não acredito que a inclusão acontece, da forma como está o sistema hoje,
eu não acredito na viabilidade da inclusão. A ideia do papel foi válida,
muito bacana, mas na prática isso não está acontecendo” (Professora 13,
possui aluno com Deficiência Auditiva e Deficiência Intelectual).
“A proposta do papel é a coisa mais linda do mundo, mas a realidade está
muito aquém do proposto” (Professora 14 possui aluno com Deficiência
Mental).

Fica evidenciado que as políticas públicas são fundamentais para a concretização de
uma sociedade e de uma escola inclusiva, numa proposta de reconhecimento e acolhimento da
diversidade, rechaçando toda e qualquer forma de discriminação. A criação de documentos e
textos legais demonstra avanços no que tange aos direitos das pessoas com deficiência, de
terem acesso aos mais diversos espaços sociais, dentre eles a escola.
Nesse contexto, Dal-Forno (2005) salienta que:
A inclusão é a imposição da lei, porém é uma conquista das pessoas
excluídas do convívio social por apresentarem características peculiares não
desejadas socialmente. Ela representa o direito, não só ao convívio, a
“igualdade”, mas é símbolo do direito ao saber historicamente acumulado e
“transmitido” na escola, instituição cuja função legítima é esta (DALFORNO, 2005, p. 65).

Mesmo reconhecendo a legislação como necessária e como um avanço para a
inclusão, não podemos ignorar que há um descompasso entre as propostas salientadas pela
legislação vigente e o que se efetiva no interior das escolas.
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“A imposição legal, feita de cima pra baixo, onde eles exigem e nós somos
obrigados a cumprir, sem formação adequada, sem infraestrutura, sem o
mínimo de condições. Educação é algo muito sério e antes de fazerem as
leis, deveriam verificar a viabilidade delas ou fazê-las viáveis” (Professora
6 possui alunos com Problemas neurológicos e Transtorno do Espectro
Autista).

A inclusão não deve acontecer apenas em resposta a uma lei ou a um decreto, deve ser
uma mudança de atitude, de concepção, de valores. Para que essa quebra de paradigma
ocorra, demanda tempo, vontade de mudar e, principalmente, formação. A inclusão deve
ocorrer de forma contínua, mas também deve ser planejada. O professor deve estar capacitado
antes de receber o aluno com deficiência. Toda a escola deve estar preparada, adaptada,
capacitada para que a inclusão possa acontecer de forma significativa.
De acordo com Mendes (2006, p. 397), os alunos com deficiência, ou que precisam de
atenção diferenciada, “não estão necessariamente recebendo uma educação apropriada, seja
por falta de profissionais qualificados ou mesmo pela falta generalizada de recursos”.
O trabalho realizado com as pessoas com deficiência demanda qualificação. Elas
possuem diversas especificidades, bem como demanda recursos para adaptações necessárias
ao seu acesso, adaptações de materiais, recursos para qualificação profissional, sem isso os
alunos permanecerão segregados, à margem em meio ao processo que deveria ser inclusivo.
A partir da determinação legal, da obrigatoriedade da matrícula dos alunos com
deficiência na rede regular de ensino, os professores começaram a receber, em suas salas de
aula, esses alunos, sem o mínimo de preparo ou de infraestrutura.
“Quando comecei a trabalhar, comecei a ver as crianças chegando, com
deficiências múltiplas, às vezes até mesmo sem laudo e comecei a ter esse
contato direto” (Professora 7, possui aluno com Atraso no desenvolvimento
neuropsicomotor).

A inclusão deve ser considerada como um processo que envolve todos os alunos,
independente deles possuírem laudo ou não. A partir das falas de Mantoan (2005), a inclusão
pode ser entendida como capacidade de compreender e reconhecer o outro, ao conviver e
compartilhar com as diferenças. Ocorre, assim, o acolhimento de todos, sem exceção,
incluindo as pessoas com deficiência, todas as crianças discriminadas. Em outras palavras,
inclusão é estar com o outro e interagir com ele.
Um processo de reformulação, de modificação da educação, de abertura para a
diversidade, em que haja democratização do saber, rompendo com estereótipos e
preconceitos, tendo a inclusão como objetivo, torna-se urgente. Assim, a diversidade bate na
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porta da escola pesquisada e as professoras iniciam sua trajetória, também diversa da até então
assumida.
“Já trabalhei com muitas deficiências, Tetraplégico (cadeirante), uma
diversidade de autistas, alunos cegos, deficientes auditivos, porque na
escola temos muitos alunos, um aluno com altas habilidades que ainda está
em processo de identificação” (Professora 3, possui aluno com Problemas
neurológicos).
“Os alunos com deficiência chegam e temos que dar conta. Trabalhei com
uma criança totalmente dependente – cadeirante com bolsa de colostomia,
baixa visão e ainda era hiperativo, na mesma sala tinha autista. Já tive
crianças com comprometimentos que dava crises convulsivas, já tive vários
tipos de autismo, Transtorno Opositor Desafiador, e outros com outras
questões, mas que não são deficiência.” (Professora 2 possui alunos com
Transtorno do Espectro Autista, Transtorno Opositor Desafiador e
Deficiência Intelectual).

A prática inclusiva de alunos com deficiência nas classes regulares representa um
desafio para a prática dos professores e vem provocando certo desconforto para os mesmos,
pois eles foram preparados para trabalhar com alunos que “aprendem”, um “aluno ideal”,
aquele que é disciplinado, que faz sucesso e que, portanto, corresponde aos ideais da escola da
qual faz parte. Ao se deparar com um aluno que tem deficiência, os professores sentem-se
despreparados para lidar com ele.
Devemos considerar que não há homogeneidade nas escolas e que a aceitação e a
valorização da diversidade é o início para uma prática inclusiva verdadeira, considerando,
ainda, que não somos todos iguais. Ao pensarmos dessa forma, escondemos ou negamos as
diferenças.
Considerando ainda que a docência é tida como uma profissão que traz em seu bojo o
relacionar-se, por vezes percebemos que ocorre uma realidade paradoxal. A relação entre
professores e alunos, sobretudo aqueles alunos que apresentam alguma deficiência, pode
assumir outros desdobramentos, que poderão influenciar no processo interativo e educacional.
A presença do aluno com deficiência, que necessita de um olhar diferenciado, pode
influenciar nessa relação, fazendo o professor se aproximar ou se afastar dele.

Nesse

contexto, Glat (1993) comenta:
As pessoas ditas anormais ou excepcionais nos perturbam porque não
sabemos exatamente como lidar com elas. Então, para aliviar nossa tensão e
nosso mal-estar, e diminuir a probabilidade de problemas, a tendência da
sociedade como um todo, e cada um de nós individualmente, é afastar essas
pessoas (ou nos afastar delas, o que vem a dar no mesmo) (GLAT, 1993, p.
15).
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Essa aproximação ou afastamento é comum em todas as práticas humanas, quando
lidamos com o novo, com o diferente, sendo evidenciado na forma de pensar e de agir, tendo
relação com a necessidade do professor de resguardar a especificidade da sua prática e a
integridade do seu “eu”, sua autoimagem e autoestima.
“A primeira vez que eu recebi um aluno com deficiência mental foi muito
difícil, confesso que me deu vontade de sair correndo, não por medo do
aluno, mas por medo de não dar conta, não dar conta da aprendizagem dele
e nem dos outros” (Professora 9 , possui alunos com atraso
neuropsicomotor e Transtorno do Espectro Autista).

A resistência à inclusão dos alunos com deficiência ocorre em decorrência da ausência
de experiência dos professores. Eles ainda não conhecem o aluno e a deficiência, não sabem
lidar com aquela criança que não se encaixa no perfil da turma. Há o medo do novo e do
desconhecido, antes mesmo de saber quais são as suas possibilidades.
Fonseca (1995) acredita que é preciso preparar todos os professores, com urgência,
para que se obtenha sucesso na inclusão, através de um processo de inserção progressiva.
Assim, eles poderão aceitar e relacionar-se com seus diferentes alunos e, consequentemente,
com suas diferenças e necessidades individuais.
“Dificuldades na Fala, Deficiência auditiva, Deficiência Visual e
Deficiência cognitiva. Nunca fiz nenhum curso, nem fui preparada para isso,
trabalhei com eles a partir da troca de experiência com pessoas que já
trabalharam, pesquisei na internet, mas eu não fiz nenhum curso específico
nesta área” (Professora 4, que possui alunos com Deficiência Física e
Deficiência Intelectual).

Fica evidenciado que o docente, ao mesmo tempo que precisa incluir e ajudar a
criança a se desenvolver, tem que superar seus medos, anseios e desenvolver sua prática para
contribuir com o andamento de sua turma, sendo necessária, assim, uma formação continuada
para que, a partir das problemáticas levantadas em sala de aula, ocorra a possibilidade de
reflexão e uma inclusão efetiva. Para a inclusão dos alunos, público alvo da educação, temos
diversos mecanismos que contribuem com esse processo, como a sala de recursos e o
atendimento educacional especial, por exemplo.

Reflexões acerca da educação especial
Para atender à diversidade em suas especificidades, os alunos com deficiência recebem
Atendimento Educacional Especializado nas Salas de Recursos, que são espaços onde devem
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estar dispostos materiais didáticos e pedagógicos, assim como equipamentos para o
atendimento às múltiplas necessidades dos alunos.
Salas de recursos multifuncionais são espaços da escola onde se realiza o
atendimento educacional especializado para alunos com necessidades
educacionais especiais, por meio do desenvolvimento de estratégias de
aprendizagem, centradas em um novo fazer pedagógico que favoreça a
construção de conhecimentos pelos alunos, subsidiando-os para que
desenvolvam o currículo e participem da vida escolar (OLIVEIRA, GOTTI e
DUTRA, 2006 p. 13).

O Atendimento Educacional Especializado, como um complemento, deve ocorrer no
contra turno, para que não atrapalhe as aulas regulares dos alunos, bem como sua interação, e
não deve ser visto ou utilizado como reforço escolar. O atendimento pode ser realizado em
grupos, com alunos de mesma faixa etária, com a realização de atividades voltadas para as
suas especificidades como, por exemplo, atividades de LIBRAS e Português, para o deficiente
auditivo; Braille, soroban, atividades de orientação e mobilidade, para o deficiente visual;
atividades que oportunizam o desenvolvimento dos processos mentais de memória, atenção,
raciocínio, autonomia e conhecimento do corpo, para o deficiente intelectual; dentre outras
atividades. Esse atendimento é de caráter facultativo aos alunos e aos responsáveis, sendo
obrigatório apenas a frequência no ensino regular.
Sobre o Atendimento Educacional Especializado acontecer no contraturno, algumas
professoras pontuam:
“Acho errado o atendimento da sala de recursos ser em contra turno, mas
as pessoas argumentam que tira o aluno da sala de aula o que é tirar, o que
é perder e o que é ganhar nesse contexto? Por exemplo, uma criança que
não é alfabetizada estar numa sala ouvindo falar de sistema monetário, por
mais que ela estivesse consciência ela fica perdida, não alcança”
(Professora 3, possui aluno com Problemas neurológicos).
“Os alunos ficam um tempo com a professora da sala de recursos no contra
turno, mas quando era no horário de aula era muito melhor, era mais fácil
de trocarmos informações e de tirar as dúvidas, e eles recebem estímulos e
são assistidos nas necessidades deles” (Professora 5, possui alunos com
Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Déficit de Atenção com
Hiperatividade).
“É uma pena a sala de recursos funcionar no contraturno e não ser
obrigatório, poderia ser todo dia, mas em vista do que era antes hoje em dia
temos esse progresso” (Professora 10, possui aluno com Retardo Mental
Leve).
“Os alunos tem o atendimento na sala de recursos, no contra turno com
eles, a professora se dispõe, tem cursos, tem tudo, mas é no contra turno e
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muitos alunos não vem. A gente até troca ideias, eu procuro, mas o horário
é meio corrido” (Professora 14, possui aluno com Deficiência Mental).

Os argumentos das professoras são fundamentados na possibilidade de maior troca
com a professora que atua com o AEE e também maior frequência por parte dos alunos com
deficiência a sala de recursos, devido a não obrigatoriedade de frequência ao AEE. A ação
pedagógica dos professores de classe regular e de sala de recursos faz com que as situações de
ensino aprendizagem sejam mais fecundas, pois eles compartilham as decisões e são
responsáveis pelos resultados, pela qualidade e pelo desenvolvimento dos alunos.
No atendimento na sala de recursos são desenvolvidas várias atividades que auxiliam
na capacitação e na aprendizagem do aluno, e tem como objetivo trabalhar e propiciar as
capacidades do aluno com deficiência para que ele possa construir seu próprio aprendizado,
eliminando as barreiras encontradas ao longo do caminho no contexto educacional.
A parceria entre as pessoas com um objetivo comum - nesse caso a inclusão - é
benéfica - principalmente diante dos desafios dessa prática - que se torna menos pesada
quando é realizada em equipe, com trocas de conhecimento e de práticas, sendo assim um tipo
de formação continuada.
Unindo a especialidade do professor que atua no AEE, acerca das dificuldades daquele
aluno com deficiência, assim como as estratégias de ensino aprendizagem, que o mesmo
possui, ao planejamento didático e curricular do professor da classe regular, pode favorecer a
aprendizagem de todos os alunos, independente de seu ritmo de aprendizagem, através da
parceria entre os professores.
“A gente faz trocas, ela é bem competente na parte dela, e fazemos trocas,
ela me dá retornos sobre as minhas crianças que são atendidas por ela no
contra turno” (Professora 2, possui alunos com Transtorno do Espectro
Autista, Transtorno Opositor Desafiador e Deficiência Intelectual).
“Temos uma parceria excelente com a professora da sala de recursos, tudo
o que a gente precisa, mesmo o aluno não sendo da sala de recursos ela
pesquisa e nos dá o material, nos dá dicas, e faz toda a diferença”
(Professora 7, possui aluno com Atraso no desenvolvimento
neuropsicomotor).
“A professora da sala de recursos daqui da escola, é muito integrada a sala
de aula, ela está sempre ajudando com materiais, dando ideias, trocando
ideias, às vezes temos alunos que sabemos que tem alguma coisa, mas não
foi fechado laudo, até para esse aluno ela ajuda também” (Professora 8,
que possui alunos com Deficiência Neurológica e com Múltiplas
deficiências).
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O professor que atua em sala de recursos com atendimento educacional especializado
é comumente denominado de professor especialista, devido aos cursos e formações
específicas e ao ensino colaborativo. A parceria entre professores possibilita o
desenvolvimento do aluno e minimiza as inseguranças do professor da sala regular.
“A parceria com a professor da sala de recursos é muito boa, sempre que eu
preciso de alguma coisa ela me ajuda, com atividades e quando ele vai pra
sala de recursos ela dá continuidade, o apoio dela na sala de recursos faz a
diferença” (Professora 12 que possui aluno com Transtorno do Espectro
Autista).

A continuidade do trabalho desenvolvido em sala de aula e em sala de recursos, a troca
de informações para a complementação é uma das funções do professor que atua com o
atendimento educacional especializado, trabalhando a partir das especificidades dos alunos e
complementando todo o conhecimento desenvolvido em classe regular.
A troca de informações entre esses profissionais também pode ser eficaz para elaborar
novas estratégias de ensino, tanto na classe regular quanto na sala de recursos, conseguindo,
assim, um trabalho de forma continuada. A aprendizagem que o aluno obtém na sala regular
pode perdurar na sala de recursos, de acordo com a interação existente entre os docentes.
“Temos uma parceria com a professora da sala de recursos, é uma troca de
experiência, uma pergunta pra outra, uma ajuda a outra, porque a gente
está visando o bem estar do aluno, o principal foco é o aluno, é ele se sentir
acolhido” (Professora 4, que possui alunos com Deficiência Física e
Deficiência Intelectual).

A parceria entre professor de classe regular e professor especialista é denominada por
alguns autores como ensino colaborativo. Marin e Braun (2013) apontam como proposta de
atuação a parceria entre os docentes da classe regular e os que atuam com a educação especial
a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar os procedimentos de ensino bem como a
divisão de tarefas e responsabilidades entre eles. O ensino colaborativo é considerado como a
articulação dos saberes do professor regular e do professor especialista, por meio de
planejamento.
A inclusão não diz respeito a colocar as crianças nas escolas regulares, mas a
mudar as escolas [...] diz respeito a ajudar todos os professores a aceitarem a
responsabilidade quanto à aprendizagem de todas as crianças [...] e não
apenas a aquelas que são rotuladas com o termo “necessidades educacionais
especiais”(MITTLER, 2003, p. 16).

Nesse contexto, a escola precisa estar organizada de forma que todos os alunos possam
conviver e aprender juntos, interagindo, respeitando as diferenças e aprendendo com elas.
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Buscando desenvolver o potencial máximo do aluno, considerando as diferenças e os limites
de cada um, visando a estabelecer parâmetros de uma escola para todos, minimizando ou
sanando as barreiras e restrições.
“A minha relação com a professora da sala de recursos não é uma relação
direta. Geralmente no conselho de classe ela pontua algumas coisas, como
está esse aluno, aquilo que é possível, ela orienta, mas com a quantidade de
alunos que tem, não tem como ela orientar todo mundo, ela é muito
competente e faz o que pode com o tempo que tem, faz o que é possível”
(Professora 1, possui alunos com Transtorno do Espectro Autista/ Altas
Habilidades).

Os professores precisam ter um tempo destinado ao planejamento, à troca de
informações, ao aprofundamento e conhecimento acerca da deficiência que estão atendendo,
assim como a análise e reflexão dos pontos positivos e negativos do processo ensino
aprendizagem de todos os alunos, pois o objetivo da inclusão escolar é também a qualidade do
ensino e da aprendizagem de todos os alunos.
“Esse tempo para planejar é muito pouco, nossos horários não batem,
porque aqui na escola a criança participa da sala de recursos no contra
turno, ela até tira um dia para agente trocar ideia, mas não é muito tempo,
não acho que esse tempo seja suficiente para que as ideias sejam
esclarecidas, é um tempo curto” (Professora 13 possui alunos com
Deficiência Auditiva e Deficiência Intelectual).

Essa interação proposta entre os docentes da educação especial e do ensino regular é
essencial, a fim de que o professor enriqueça a prática educativa desenvolvida com os alunos
em situação de deficiência e a todos os alunos, para que o educando possa ser contemplado
na sua forma integral dentro da escola e nos espaços que ocupa..
Em muitas entrevistas foram observadas a escassez de tempo para o planejamento e
para a troca de informações. Essa proximidade deve existir entre todos os docentes envolvidos
no processo de inclusão escolar, mas que necessita estar ainda mais presente entre os
professores responsáveis pelas classes comuns e os docentes especialistas, que atendem esse
público. Também foi observado por Moscardini (2011), em seus estudos o distanciamento
existente entre essas esferas de ensino, apontando a inexistência de um diálogo sistemático
entre essas realidades, o que acarreta em sérias dificuldades para a estruturação de propostas
de trabalho comuns voltadas para o desenvolvimento cognitivo da criança com deficiência.
“O tempo para trocas com a professora de sala de recursos é muito escasso,
mas tento seguir os planejamentos que elaboramos juntas, o PEI (Plano
Educacional Individualizado), eu faço a minha parte aqui na sala e ela faz a
parte dela na sala de recurso” (Professora 6, possui alunos com Problemas
neurológicos e Transtorno do Espectro Autista).
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Pletsch e Glat (2012) apresentam o Plano Educacional Individualizado - PEI - como
instrumento de mediação da aprendizagem de alunos em situação de deficiência, que
possibilita os alunos, em situação de deficiência, obter os conteúdos curriculares por meio de
estratégias elaboradas em parceria pelos professores do ensino regular e da educação especial,
através de planejando em conjunto de ações que atendam às necessidades educacionais dos
alunos em situação de deficiência, com foco nas suas potencialidades de aprendizagem e não
nas suas dificuldades.
O plano educacional individualizado deve ser desenvolvido pelos docentes que atuam
junto aos alunos com deficiência, objetivando um estreitamento entre o trabalho desenvolvido
na sala regular e na sala de recursos, que aconteçam com cada espaço realizando sua função,
mas conectados por um único projeto educacional.
Algumas professoras, que atuam na classe regular da escola pesquisada, em algum
momento de sua trajetória profissional atuaram na sala de recursos e pontuam como foi essa
experiência:
“Quando essa escola se tornou polo de referência, ela foi uma das primeiras
escolas a ter sala de recursos e por na época eu estar fazendo cursos, estar
engajada na inclusão eu fui chamada a fazer um RET (Regime Extra de
Trabalho) na sala de recursos, mas depois a inclusão se tornou maior,
vieram pessoas de matrículas para atuar na sala de recursos, como é o caso
da professora que atua lá hoje e eu também não me dediquei a área”
(Professora 3, possui aluno com Problemas neurológicos).
“Eu trabalhei em sala de recursos, eram poucas crianças e o trabalho
rendeu, foi gratificante porque eu tinha tempo só para eles” (Professora 12,
possui aluno com Transtorno do Espectro Autista).

De acordo com as falas apresentadas, fica evidenciada a crença de que o trabalho em
sala de recurso é mais proveitoso pedagogicamente, devido ao número reduzido de alunos. e
mais fácil de ser desenvolvido. É válido salientar que o trabalho em sala de recurso tem como
objetivo incentivar e ampliar o desenvolvimento do aluno usando recursos tecnológicos,
trabalhando a inclusão e mostrando que todos têm direitos iguais, independente da sua
deficiência, utilizando os recursos adaptados para o melhor ensino aprendizagem e mostrar os
benefícios de cada aparelho para sua formação, valorizando o potencial que cada educando
possui. Percebeu-se, ainda, que os alunos são atendidos individualmente ou em dupla nas
salas de recurso, dependendo do nível escolar de cada um, lugar onde são realizadas
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atividades dependendo da singularidade apresentada pelo aluno. De acordo com Batista
(2005, p. 25),
É importante esclarecer que o Atendimento Educacional Especializado não é
ensino particular, nem reforço escolar. Ele pode ser realizado em grupos,
porém com atenção para as formas específicas de cada aluno se relacionar
com o saber. Isso também não implica atender a esses alunos, formando
grupos homogêneos com o mesmo tipo de problema (patologias) e/ou
desenvolvimento. Pelo contrário, os grupos devem se constituir
obrigatoriamente por alunos da mesma faixa etária e em vários níveis do
processo de conhecimento.

A intervenção realizada durante o atendimento proporciona aliar a teoria à prática,
desenvolver competências e habilidades necessárias à formação e à vida pessoal. Não se trata
de um trabalho mais fácil ou mais difícil, mas de um trabalho necessário para o desenvolvido
dos alunos.
“A professora da sala de recursos prepara jogos, atividades de estímulos e
quando eles vão na sala de recursos, eles ficam um tempo com ela no
contra turno” (Professora 9, possui alunos com atraso neuropsicomotor e
Transtorno do Espectro Autista).
“A professora de sala de recursos lida melhor com essa situação, por causa
da formação, embora também ela esteja só aquele aluno, é claro que isso faz
diferença também, porque na turma temos muitas crianças que são normais
e tem dificuldades imensas, que não alcançam, acho também que a
experiência colabora” (Professora 5, possui alunos com Transtorno do
Espectro Autista e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

A sala de recurso multifuncional tem a função, por meio do atendimento educacional
especializado, garantir a participação dos alunos em situação de deficiência, por meio de
recursos pedagógicos, a fim de eliminar as barreiras e garantir condições de acesso ao
currículo. Contribuindo com esse pensamento, Moreira e Canto (2014) descrevem os
objetivos do atendimento educacional especializado:
O Atendimento Educacional Especializado nas Salas de Recursos tem como
objetivos específicos: atender individualmente ou em pequenos grupos os
alunos com necessidades educacionais especiais; identificar e proporcionar o
desenvolvimento das potencialidades de cada aluno; dar visibilidade ao
trabalho realizado a fim de sensibilizar toda a comunidade escolar; produzir
recursos pedagógicos considerando as necessidades individuais de seus
alunos, recorrendo a estratégias diversificadas; auxiliar os demais
professores em busca de alternativas para um trabalho colaborativo de êxito;
promover ações educativas com vários setores, ampliando assim, a
aprendizagem plena dos alunos assistidos; favorecer a igualdade de
oportunidades e a inserção econômica e social (MOREIRA, CANTO, 2014,
p. 3).
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Alguns posicionamentos apontam para a classe especial como uma alternativa possível
e que atenderia, de forma mais significativa, a parte pedagógica desse alunado.
“Penso em um professor especialista para trabalhar coma classe especial,
depois esse aluno vai para sala regular, mas ele já está alfabetizado, já
consegue acompanhar” (Professora 12, possui aluno com Transtorno do
Espectro Autista).
“Eu já vi crianças em classes especiais e vi crianças que participaram
dessas salas, foram alfabetizados nessas salas, com todo o apoio, com
materiais concretos que precisavam e depois foram incluídas nas salas
regulares e vi muita criança sendo incluída e indo para frente, temos casos
que não avançam dependendo da limitação. Se fosse uma classe especial só
para eles, não vem com horinha na sala de recursos e o restante cá que
também não funciona, eu não estou querendo tirar com o corpo fora, eu
queria que ele aprendesse que ele realmente fosse incluído, primeiro foca a
aprendizagem, a minha briga é exatamente essa, como ele vai ter uma
aprendizagem melhor se eu não tenho tempo para dar a ele esse tempo que
ele precisa, porque o tempo dele não é o tempo do outro” (Professora 6,
possui alunos com Problemas neurológicos e Transtorno do Espectro
Autista).

Ao nos depararmos com essas falas, podemos analisá-las através de diversas
perspectivas: os professores se veem imersos em salas superlotadas e não dão conta da
escolarização dos alunos, ou não sabem como lidar com essa diversidade. Também podemos
refletir, através da perspectiva pedagógica, que os professores consideram que os alunos
obteriam melhores resultados acadêmicos em classes especiais, pois lá teriam suas
necessidades supridas.
Uma classe especial em uma escola comum precisa contar com o apoio da
comunidade escolar, ou seja, equipe pedagógico-administrativa, corpo docente, alunos,
técnicos em geral e a família. Caso contrário, sucumbirá ao tentar incluir seu alunado na
classe comum.
Porém, se pensarmos no modo como a turma de classe especial é concebida dentro da
escola, perceberemos uma realidade bastante conflitante, pois, na maioria das vezes, estudar
na classe especial é o final de um processo que reafirma a inadequação do aluno mediante a
um sistema escolar que segrega, estigmatiza e que é preconceituoso (Cunha, 1988).
Há ainda a possibilidade desse alunado sofrer diretamente com atitudes
discriminatórias, ou seja, as barreiras atitudinais presentes na escola, inclusive entre crianças
consideradas normais, ou até mesmo pelos professores.
“Como eu trabalhei no estado, porque eu comecei minha carreira
trabalhando no estado, o estado tinha uma sala separada só para os alunos
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especiais, tinha um professor que só trabalhava com eles o recreio, festas,
merenda, eles participavam junto com os outros alunos e vi resultados
ótimos para a aprendizagem deles, funcionava muito bem, não sei se agora
isso acontece ou se acabou porque com o fato da inclusão, tem que colocar
todos os alunos em sala de aula regular” (Professora 5, possui alunos com
Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Déficit de Atenção com
Hiperatividade).

Nossa sociedade - ao estabelecer normas e atributos, no que tange à normalidade acaba exercendo um papel categorizador no contexto da educação especial. Os atributos são
depreciativos e se tornam estigmas, assim é importante que a escola trabalhe com todos os
alunos e demais professores sobre a importância de não se julgar os alunos com deficiência e
valorizar a diversidade, ao invés de separá-los.
Há ainda posicionamentos sobre a possibilidade de o aluno frequentar apenas a sala de
recursos. Considero que a professora pensou na classe especial, com os recursos disponíveis
na sala de recursos, para maior suporte pedagógico.
“Penso que é um projeto muito válido, mas o aluno deveria estar em todo
momento na sala de recursos, mas não estar na sala regular, porque não vai
ter a atenção do professor que ele deveria ter, porque o professor tem que
dar atenção a todos os alunos e a atenção que ele deveria ter ele não tem,
não flui como deveria fluir. Ele deveria ficar na sala de recursos e interagir
com os outros apenas na hora do refeitório, no intervalo” (Professora 11,
possui alunos com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro
Autista).

Nessa perspectiva, podemos observar que ficou disponibilizado, até o dia 23 de janeiro
de 2019, um texto ainda preliminar propondo um novo marco regulatório, denominado
Política Nacional de Educação Especial: equitativa, inclusiva e ao longo da vida. Nesse texto,
a nova Política Nacional de Educação Especial, a escola especial, é indicada “quando as
barreiras na escola comum não forem eliminadas para a garantia de efetiva aprendizagem,
participação e igualdade de oportunidades”. Esse marco é considerado, por alguns teóricos,
como um retrocesso e, por outros, uma possibilidade de aprendizagem efetiva por parte dos
alunos com deficiência.
Considerando a escola como um local onde há primazia pela normatização, esperandose que todos atendam as mesmas exigências comportamentais e de desenvolvimento, aquele
que foge à norma é visto com desconfiança, temor e insegurança, sendo passível de exclusão.
Enquanto que, nesse mesmo contexto, há professores que pensam na possibilidade de uma
escola verdadeiramente inclusiva, mas com uma estrutura diferenciada, que atenda a essa
diversidade e que tenha recursos que viabilizem o processo.
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“Não acho que a classe especial funciona, acho que ele deve estar junto
com todos, mas teria que ser uma escola, do sonho ideal, que nunca vamos
ter aquela escola que teria que abraçar a todas as dificuldades, onde o
professor teria uma tela interativa que funcionasse, material extra, além do
material pedagógico, materiais de acordo com as necessidades, ser feito no
início de cada ano, passar para o professor o aluno que ele irá receber
(autista, cego, surdo) e a turma ter materiais pedagógicos que deem essa
estrutura, mas não tem esse material. Aqui ainda temos esse material,
apenas na sala de recursos, Graças a Deus, mas eu não tenho acesso,
quando tenho é porque a professora da sala de recursos me empresta,
quebra um galho, mas que o material que vem especifico para sala de
recursos, é especifico para lá, não é para sala de aula, mas para atender o
desenvolvimento do aluno, o intelectual do aluno, o pedagógico desse jeito
não vai acontecer, temos que ter um novo modelo de escola, as escolas têm
que ser inclusivas” (Professora 3, possui aluno com Problemas
neurológicos).

A escola, como um espaço fundamental de manifestação da diversidade, precisa
repensar e defender a aprendizagem de todos os alunos como princípio inclusivo, indo além
da perspectiva legal, reconhecendo a possibilidade e o direito de todos que não são por ela
alcançados.
Uma escola de qualidade, equitativa e que atenda a todos, implica em um
redimensionamento que vai além da aceitação da diversidade, mas que a valorize. Resgatando
os valores culturais, fortalecendo a identidade individual e coletiva, assim como o respeito ao
ato de aprender e de construir. Nesse contexto, é importante refletir sobre a formação docente
para a prática inclusiva.

5.2 Entre a formação e a prática inclusiva
Para que as práticas inclusivas sejam consolidadas, é fundamental uma reflexão sobre
a formação dos docentes que recebem esse alunado, como ocorre a formação continuada,
assim como a participação dos docentes da unidade educacional pesquisada, suas motivações
e percepções de como a formação deve acontecer em consonância com a prática, de acordo
com as necessidades do cotidiano educacional.

Formação inicial e continuada para a inclusão escolar
A inclusão escolar, na perspectiva de Rocha (2008), pode ser compreendida como a
inserção de crianças com deficiência em escolas regulares, o que depende da estruturação das
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instituições, no que diz respeito parte física, à capacitação dos profissionais da educação, dos
materiais adaptados e das mudanças na concepção da comunidade a respeito da pessoa com
deficiência, trazendo um novo sentido para a deficiência e para a inclusão social.
Considera-se, assim, a formação docente como um fator importante, para que os
mesmos conheçam suas crianças, suas características. Observa-se que, muitos docentes
entrevistados, afirmaram não terem passado - em sua formação inicial - por conhecimentos
que os fizessem refletir sobre a prática inclusiva.
“A minha formação não teve essa preocupação que estamos tendo hoje,
então não era nem abordado a questão da inclusão” (Professora 7, possui
aluno com Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor).

Levando-se em consideração a forma como os temas que envolvem a inclusão são
abordados, focando no aluno com deficiência, percebe-se que esses temas passaram a integrar
a matriz curricular a partir dos anos de 1990, período em que esse conteúdo passou a ser
abordado também nos cursos de formação continuada, a partir das mudanças no âmbito legal,
ocorridas no mesmo período. No entanto, Vitaliano (2008) ressalta que não houve
transformação consistente no campo de formação de professores. Para a autora,
[...] temos, de certa forma, medidas governamentais que orientam a
organização dos cursos para promover a formação inicial dos professores
com vistas a atuar em escolas inclusivas, no entanto, também constamos que
essas medidas ainda não estão sendo assimiladas pelos cursos de formação
de professores (VITALIANO, 2008, p. 248).

As medidas formativas, no âmbito inclusivo, em alguns casos, não têm sido adotadas
pelos cursos de formação docente para aqueles que a adotaram. Tem-se observado que tais
medidas não têm sido suficientes para capacitar o docente para a atuação com a diversidade.
Nas respostas obtidas em nossas entrevistas, muitas professoras alegaram não ter tido
disciplinas que abordassem a inclusão de alunos com deficiência em sala regular, e - aquelas
que tiveram alguma disciplina - relataram ter sido superficiais, não dando conta de atender à
diversidade presente no cotidiano escolar.
“Eu não sou preparada para trabalhar com crianças especiais, nunca tive
nenhuma disciplina que abordasse essa temática, por mais que você tente
fazer o melhor.” (Professora 6, possui alunos com Problemas neurológicos
e Transtorno do Espectro Autista).
“Na minha época não tinha nenhuma disciplina, na época não se pensava
em inclusão, descobri a inclusão em meados de 90.” (Professora 3, possui
aluno com Problemas neurológicos).
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Diante das falas das docentes, sugere-se que suas inseguranças estão relacionadas à
inexperiência, visto que, na formação inicial, aprenderam apenas a lidar com a teoria e não
tiveram acesso às práticas pedagógicas ligadas, diretamente aos alunos especiais. O cotidiano
educacional exige que o docente seja capaz de organizar as situações de aprendizagem que
considere a diversidade dos alunos. É uma organização diferenciada de tempo e de espaço. Os
planejamentos devem ser flexíveis e com adaptações curriculares, de acordo com a
necessidade dos alunos.
De acordo com os apontamentos de Vitta, Vitta e Monteiro (2010), considera-se
que é preciso uma reformulação na prática pedagógica para que a formação inicial dos
professores possa contemplar conteúdos suficientes, para que se tenha equidade no
atendimento de toda e qualquer criança na escola regular. Os mesmos afirmam, ainda, que a
formação oferecida atualmente nas universidades não é satisfatória para a atuação
profissional. Apontam, também, para uma reformulação nas políticas públicas, visto que as
mesmas são consideradas um avanço significativo na área, mas ainda são incompletas e
inadequadas.
Um dos desafios da formação inicial ainda é formar docentes que vão além da
transmissão de conhecimentos, mas que demonstrem novas atitudes frente à diversidade
humana, que estejam preparados para elaborar novas estratégias de ensino, adaptando as
atividades e conteúdos não só para os alunos com deficiência, mas para todos.
Muitos docentes, mesmo possuindo em suas trajetórias de formação alguma formação
no que concerne à inclusão, ainda buscam elementos que venham justificar o seu
desconhecimento de como trabalhar com esse aluno na classe regular, referindo-se à formação
inicial como sendo insuficiente e ainda repleta de lacunas.
“Só na graduação que foi trabalhado uma disciplina de LIBRAS e mais
nada e essa disciplina, não contribuiu para a minha atuação porque foi bem
superficial, bem simples, foram abordados alguns sinais, mas nada muito
específico para trabalhar com as crianças com deficiência” (Professora 1,
possui alunos com Transtorno do Espectro Autista/ Altas Habilidades).
“Na pós em psicopedagogia teve disciplina que falou um pouco da inclusão,
porque é uma área mais dedicada a isso, crianças com necessidades
especiais. Fiz trabalhos, uma anamnese com uma criança com certa
necessidade especial, traços de hiperatividade e era difícil de se lidar.
Falavam de questões mais cognitivas, algumas disciplinas tratava no
assunto das deficiências, mas nada muito profundo, não teve
aprofundamento nenhum em nenhuma área” (Professora 2, possui alunos
com Transtorno do Espectro Autista, Transtorno Opositor Desafiador e
Deficiência Intelectual).
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“O que focou mais que estava começando foi no normal superior, estava
implantando ainda, falaram algumas coisas nas disciplinas de sociologia, de
didática, levavam artigos, pincelou um pouco sobre o assunto. Estava
começando a ser pensado ou discutido” (Professora 10, possui aluno com
Retardo Mental Leve).
“No curso de pedagogia tinha uma disciplina que falava, ela falou como
trabalhar com os deficientes de forma lúdica, realizamos até trabalhos, mas
nada aprofundado. Sim, ajudou em termos, mas não temos tempo específico
para eles, porque não dá para trabalhar com jogos com eles, com uma
turma imensa me esperando, eu tenho alunos com deficiência, eu faço
atividades diferentes com ele, mas é com folhas, não dá tempo aprofundar”
(Professora 12, possui aluno com Transtorno do Espectro Autista).

Uma formação docente voltada para os princípios da inclusão é defendida por
Rodrigues (2008), quando relata que a formação inicial de professores, com relação à
inclusão, deveria ser feita contemplando, em cada disciplina da formação, conteúdos que
pudessem conduzir a uma atuação inclusiva, em que as metodologias e estratégias para o
ensino atendessem a todos os alunos, independente de suas singularidades, não apenas às
disciplinas específicas que abordam esta temática, mas todas as disciplinas deveriam
contribuir nesse processo.
Nesse sentido, podemos resgatar a afirmação de Imbernón (2004) que enfatiza a
importância de uma formação inicial para além da formação tecnicista:
Os futuros professores e professoras também devem estar preparados para
entender as transformações que vão surgindo nos diferentes campos e para
ser receptivos e abertos a concepções pluralistas, capazes de adequar suas
atuações às necessidades dos alunos e alunas em cada época e contexto. Para
isso é necessário aplicar uma nova metodologia [...] incutindo-lhes uma
atitude de investigação que considere tanto a perspectiva teórica como
prática, a observação, o debate, a reflexão, o contraste de pontos de vista, a
análise da realidade social, a aprendizagem alternativa por estudos de casos,
simulações e dramatizações (IMBERNÓN, 2004, p. 61-62).

Segundo Tricoli (2002, p. 98), “... para que um professor possa oferecer uma boa
formação para seus alunos, ele precisa também estar bem formado”. Acredita-se, assim, que o
desafio de incluir todos os alunos no ensino regular perpassa pela qualificação profissional
dos docentes que atuam na rede regular de ensino. Constatou-se, porém, que a insegurança e a
incerteza para atender as demandas desses educandos é uma queixa recorrente entre as
docentes entrevistadas:
“A impotência, eu não estudei para isso, estou tendo que correr atrás, não

fui preparada para isso, eu nunca tive uma criança surda ou uma criança
cega, mas se uma criança dessa entrar acho que eu piro o cabeçote, porque
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eu não fui treinada a isso, eu não sei, sei que existe a LIBRAS, o Braille,
mas isso não alfabetiza uma criança e meu alunado que vai receber este
colega” (Professora 3, possui aluno com Problemas neurológicos).

A fala da professora demonstra uma realidade em que o estranho, o diferente e o
desconhecido causam resistências, uma vez que deslocam o professor do lugar que ele
supunha ocupar, do supunha saber, das práticas arraigadas e repetidas durante muito tempo.
Isso pode estar evidenciando uma realidade em que as professoras ficam aprisionadas entre ter
que desenvolver uma prática inclusiva e o querer fazer, à medida que procuram se apropriar
da nova situação que se apresenta.
Com percepções como a da professora 3, a escola contribuiu para o não
desenvolvimento acadêmico dos alunos com deficiência, que ficaram alijados dos processos
de escolarização, deixando evidenciado que a diferença é uma condição humana e a aceitação
desse valor é um imperativo inquestionável. Assim como ressalta Morin (2011, p. 49-50):
Cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de unidade da espécie
humana não apague a ideia de diversidade, e que a da sua diversidade não
apague a da unidade. Há uma unidade humana. Há uma diversidade humana.
A unidade não está apenas nos traços biológicos da espécie Homo sapiens. A
diversidade não está apenas nos traços psicológicos, culturais, sociais do ser
humano. Existe também diversidade propriamente biológica no seio da
unidade humana; não apenas existe unidade cerebral, mas mental, psíquica,
afetiva, intelectual; além disso, as mais diversas culturas e sociedades têm
princípios geradores ou organizacionais comuns. É a unidade humana que
traz em si os princípios de suas múltiplas diversidades. Compreender o
humano é compreender sua unidade na diversidade, sua diversidade na
unidade. É preciso conceber a unidade do múltiplo, a multiplicidade do uno.

Ao se fundamentar apenas na formação inicial, o docente ficará restrito em suas
práticas, visto que a mesma possui um tempo curto para abranger todos os conteúdos
pertinentes à atuação docente, e que a formação em serviço ou continuada implica em uma
maior aproximação entre os conteúdos teóricos e as práticas cotidianas.
Muitos alegam que a escola não está preparada para a inclusão, que faltam
recursos e que o professor não está preparado. Esta preparação do professor
se dá efetivamente mediante uma formação em serviço que contemple a sua
realidade. Cursos de formação teórica que abrangem as deficiências,
diagnósticos e prognósticos pouco ajudam, uma vez que o professor continua
sem saber reorganizar sua prática. O conhecimento informativo sobre esses
aspectos é importante, mas a formação transformadora em serviço tem que ir
além, trabalhando com o professor, em seu dia a dia, as necessidades
emergentes de sua prática (CARNEIRO, 2012, p. 10).
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A formação continuada, ou em serviço, vem de encontro ao preenchimento das
lacunas da formação inicial e também para atualização, diante das mudanças que ocorrem na
sociedade, principalmente no âmbito educacional. É considerável as formações continuadas
teóricas quando essas possibilitam uma atuação prática e relacionada às necessidades
cotidianas docentes.
“A contribuição da formação com a atuação é muita relativa, depende
muito do interesse do professor, porque aquilo que você vivenciou dentro da
faculdade vai influenciar no seu trabalho, se você gosta do que você faz é
claro que vai contribuir, mas se você faz por fazer, pra mim foi positivo,
porque eu gosto da área” (Professora 2, possui alunos com Transtorno do
Espectro Autista, Transtorno Opositor Desafiador e Deficiência Intelectual).

A partir da fala dessa docente, percebemos que a inclusão é um desafio que demanda
do professor a revisão da própria prática, pois é o professor quem estabelecerá laços entre a
teoria e a prática. Para tanto, é essencial, ao longo do seu percurso de formação continuada,
que ele seja capaz de confrontar suas experiências com as lacunas advindas da formação
inicial. As novas experiências imprevisíveis surgem no dia a dia das escolas e exigem dos
professores formações diversas, lançando-se sobre aquilo que não sabem (ou que consideram
não saber) para possibilitar a aprendizagem do aluno e o saber-fazer docente.
A formação dos professores se configura preocupação central nesse sentido.
Mais do que instruir eles devem educar, entendendo como a preparação para
o exercício consciente da cidadania que se faz atuando politicamente na
transformação social. O problema é que a grande parte dos professores tem
como principal orientação o domínio de conteúdos e das técnicas,
restringindo sua função ao cumprimento do programa de ensino (BONA,
2008, p. 7).

Compreende-se, nesse contexto, o docente como um intelectual, construindo sua
prática a partir da sua formação. No entanto, podemos observar que a formação inicial não
consegue suprir as demandas apresentadas no cotidiano, principalmente no que tange às
práticas inclusivas. O docente deve ser considerado um mediador do processo de ensino
aprendizagem e não um transmissor de conteúdo.
Nessa concepção, é notória a importância do professor enquanto mediador do processo
de aprendizagem, levando-nos a refletir sobre a prática docente, considerando que o mesmo
pode contribuir ou não para a aprendizagem dos alunos. O professor é único em sua prática,
conforme disposto por Jesus (2006, p. 97):
Nesse sentido, ganham especial relevância os discursos e as ações dos
professores, porque, em última instância, são eles que, no meio de seus de
medos, dúvidas, ansiedades, disponibilidades, acolhimentos e possibilidades,
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assumem os alunos em suas salas de aula. São as práticas pedagógicas aí
desenvolvidas que podem contribuir ou não para a aquisição do
conhecimento por todos os alunos.

As práticas desenvolvidas pelos professores é que podem contribuir para o processo
inclusivo dos alunos com deficiência, dependendo das suas escolhas e posicionamentos. A
Professora 5 disserta sobre a sua experiência integracionista, ainda enquanto aluna, na década
de 80:
“O assunto não era bem ventilado, tanto que eu tinha uma colega deficiente
visual e não tinha ninguém para socorrer, nós colegas que dávamos apoio,
ficávamos ditando para ela porque ela escrevia em Braille e era mais lento,
que eu me lembre apenas esse ponto, os professores tocavam a aula
normalmente, ela já era alfabetizada, estávamos grandes” (Professora 5,
possui alunos com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Déficit
de Atenção com Hiperatividade).

A respeito da integração, trazemos uma metáfora que facilita a sua compreensão,
descrita por Mantoan (1997):
[...] integração escolar, cuja metáfora é o sistema de cascata, é uma forma
condicional de inserção em que vai depender do aluno, ou seja, do nível de
sua capacidade de adaptação às opções do sistema escolar, a sua integração,
seja em uma sala regular, uma classe especial, ou mesmo em instituições
especializadas. Trata-se de uma alternativa em que tudo se mantém, nada se
questiona do esquema em vigor (MANTOAN, 1997, p. 8).

A forma de inserção depende do aluno, ou seja, do seu nível de capacidade de
adaptação às opções oferecidas pelo sistema escolar, cabendo ao aluno se adequar e tentar
aprender numa perspectiva homogeneizante. Nesse contexto, a integração defendia o discurso
da igualdade entre os homens, afirmando que todos são iguais; agora, a proposta inclusiva
afirma que todos nós somos diferentes e, por isso, devemos permanecer juntos. Assim, somos
agora igualados pela diferença e pela desigualdade, pois o que temos de comum ou de igual é
a evidente constatação de que todos nós somos diferentes. A fim de atender a essa diversidade
no âmbito educacional, os docentes buscam formações essenciais nesse contexto.
“Eu fiz uma pós-graduação em educação inclusiva, tem uns 4 anos,
favoreceu muito a minha prática, me ajudou a sistematizar o que eu penso, o
que eu considero importante para a inclusão”(Professora 8, que possui
alunos com Deficiência Neurológica e com Múltiplas deficiências).

A fim de se obter uma prática crítica e reflexiva, é necessário que o professor tenha
habilidades e criatividade no ensino. Além de conhecimento e informações sobre as
especificidades dos alunos, é imprescindível uma formação que o ajude a enfrentar desafios
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que venham a surgir em seus caminhos. Assim, Martins (2006, p. 86) afirma que “é evidente
que o processo de inclusão exige do educador um lastro de formação que lhe permite ter
consciência e clareza das problemáticas com que se defronta na escola”.
A qualificação docente é imprescindível para esse novo paradigma inclusivo, porém,
infelizmente, muitos docentes ainda não estão preparados para colocar em prática esses
princípios, assim a formação se torna preponderante no que tange à compreensão dos alunos
em suas especificidades, e não encará-las é como algo que inferiorize o ser humano.
No que se refere à formação inicial, é importante considerar que os currículos possam
abranger não apenas disciplinas específicas à temática da inclusão, mas que os conteúdos
pertinentes à prática inclusiva sejam abordados de modo transversal em todas as disciplinas
dos cursos de formação e que, assim, a inclusão não seja vista de forma fragmentada.
O docente, para o exercício de sua função, requer uma formação acadêmica inicial,
mas no seu cotidiano surgem desafios e dificuldades que não foram contemplados em sua
formação. Assim, a formação continuada, através da busca pelo aperfeiçoamento e
atualização, pode ser trabalhada, bem como a criação de estratégias para minimizar essas
lacunas.
Para Shigunov Neto e Maciel (2002), a fim de que as mudanças que ocorrem na
sociedade atual possam ser acompanhadas, é preciso um novo profissional do ensino, ou seja,
um profissional que valorize a investigação como estratégia de ensino, que desenvolva a
reflexão crítica da prática e que esteja sempre preocupado com a formação continuada.
Nesse sentido, e objetivando obter um bom desempenho no processo inclusivo na rede
municipal de ensino do município de Campos dos Goytacazes/RJ, a Secretaria de Educação através do setor multiprofissional e de Atendimento Educacional Especializado –
disponibilizou cursos de capacitação em “Sistema Braille”, “Soroban”, “O aluno com surdez e
a sala regular”, Música na Inclusão Escolar: uma abordagem musicoterapêutica e
psicomotora”, para todos os professores da rede municipal de ensino a partir de oficinas,
desenvolvidas por quatro horas a cada mês, no decorrer do ano de 2018, conforme os dados
obtidos junto ao setor multiprofissional.
Nas pesquisas apresentadas por Moscardini (2011), os docentes que atuam nas classes
regulares não se encontram preparados para atender as demandas de um público
historicamente excluído do contexto escolar, como os alunos com deficiência, enfrentando
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problemas em criar estratégias que atendam às especificidades inerentes a esses sujeitos, não
sendo diferente em nossa pesquisa.
Essa realidade pode ser compreendida ao levarmos em consideração que esses
profissionais não apresentam a formação adequada que os qualifique a suprir as
singularidades próprias desses alunos, realidade agravada por um contexto no qual os
professores especialistas nem sempre se mostram preparados para acolher as dificuldades
apontadas pelos docentes da classe regular, que ainda não sabem como trabalhar com a
criança com deficiência, denunciando a dificuldade apresentada por esses especialistas em
função da formação direcionada e específica que recebem, em atender a todas as urgências
que o princípio inclusivo impõe ao cotidiano escolar.
“Os cursos ocorrem, nós vamos para algum curso na expectativa de ter
novidade, de ter alguma coisa que possa nos ajudar em sala de aula, mas aí
ocorre o contrário, nós que temos que citar a nossa experiência, que passar
pra ele atividades e estratégias para se trabalhar ao invés de recebermos a
informação, então é trabalhado em cima do que já fazemos, e isso
desestimula, é uma série de coisas” (Professora 10, possui aluno com
Retardo Mental Leve).

Um dos objetivos da formação continuada é trabalhar a partir das experiências do
professor e, a partir dela, estabelecer caminhos, estratégias para o desenvolvimento dos
alunos. Utilizar apenas as experiências dos docentes pode ser considerado um equívoco, assim
com desconsiderá-la também o é. Corroborando com esse pensamento, Carneiro (2012) diz
que:
A formação em serviço deve superar o engano epistemológico de que o
professor não está preparado e não sabe lidar com as demandas da educação
inclusiva. A formação em serviço deve trabalhar em perspectiva de ação de
desenvolvimento e aperfeiçoamento de práticas docentes, ou seja, deve
trabalhar conteúdos programáticos que adotem o repertório de conhecimento
e habilidades do docente como ponto de partida e reta de chegada
(CARNEIRO, 2012, p. 20).

Os docentes com experiência em sala de aula, independente do seu tempo de atuação,
têm algo a contribuir, a ser repensado, aperfeiçoado, assim devem ser valorizadas as
competências adquiridas por esses docentes, e, a partir delas, construir uma prática que seja
inclusiva.
“O município oferece estes cursos entre aspas, né? Porque são cursos de
quatro horas, doze horas, a gente vai lá e faz aquela coisinha básica e isso
não forma ninguém, em minha opinião” (Professora 12, possui aluno com
Transtorno do Espectro Autista).
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De acordo com as observações de Miranda (2011, p. 137), os cursos de formação
continuada, de curta duração, muito pouco “... ou nada têm a ver com as necessidades dos
professores e seus contextos de trabalho”. Segundo a autora, esses cursos são estratégias
pontuais que não proporcionam uma discussão profunda sobre o que deve ser contemplado na
prática pedagógica, tampouco contribuem para que o professor se comprometa com seu
processo formativo.
A formação continuada, para que consiga alcançar os seus objetivos, precisa
considerar a vivência do docente, sendo significativa. De acordo com os apontamentos de
Nascimento (2000), as propostas de capacitação dos docentes têm apresentado baixa eficácia,
e algumas das razões apontadas são: a desvinculação entre teoria e prática; a ênfase excessiva
em aspectos normativos; a falta de projetos coletivos e/ou institucionais; entre outros.
“A prefeitura dá os cursos, mas só uma pincelada, eu acho despreparo, eles
podem até tentar preparar o professor” (Professora 14, possui aluno com
Deficiência Mental)

As professoras entrevistadas, mesmo aquelas que passaram por alguma formação em
que a temática da deficiência foi abordada, relataram não se sentirem “preparadas” para a
atuação com a prática inclusiva, visto que esses cursos não oportunizaram informações de
âmbito prático, do cotidiano da sala de aula. Seus argumentos nos remetem à dificuldade em
lidar com a diversidade e a necessidade de uma formação continuada que tenha como foco
discussões sobre o trabalho docente e a atuação prática pedagógica. Imbernón (2009), ao falar
sobre a importância de oferecer uma formação continuada para além de técnicas inovadoras,
ressalta que essa deve privilegiar.
[...] o comprometimento com uma formação orientada para um sujeito que
tem capacidades de processamento da informação, análise e reflexão crítica,
decisão racional, avaliação de processos e reformulação de projetos, tanto
trabalhistas como sociais e educativos em seu contexto e com seus colegas
(IMBERNÓN, 2009, p. 48).

A formação docente descrita por Imbernón é aquela que vai além da transmissão de
conteúdos, que percebe o professor como um sujeito ativo na construção de suas práticas, sem
seu aspecto amplo e complexo, como um ser histórico-social capaz de reelaborar e dinamizar
o processo de ensino aprendizagem.
Assim, a formação continuada é, por muitos docentes, buscada individualmente,
partindo da sua curiosidade, de seus interesses, como demonstrado nas considerações da
Professora 1.
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“Eu não me sinto preparada, procuro de forma individual, cada professor
faz a sua pesquisa sobre o aluno, não que aquilo seja oferecido pra gente,
mas através de cada um com o seu interesse se corre atrás. Se as formações
fossem específicas para cada tipo de deficiência iria colaborar” (Professora
1, possui alunos com Transtorno do Espectro Autista/ Altas Habilidades).

Nesse sentido, Goés (2002) observa que a grande dificuldade da prática filosófica
inclusiva é a formação de professores para a educação inclusiva. Tal dificuldade pode ser
verificada no despreparo dos professores para trabalharem com o que Vygotsky (1997) chama
de condição peculiar, ou seja, com o atendimento do aluno em suas necessidades singulares
de aprendizagem e desenvolvimento.
“Realizei diversos cursos de formação, porque durante meu processo na
prefeitura teve cursos para surdos, LIBRAS, com a outra coordenação da
inclusão tiveram muitos cursos” (Professora 3, possui aluno com Problemas
neurológicos).
Tenho cursos de LIBRAS, Braille, congressos que eu vou participando. Me
ajudou muito, fez muita diferença no meu trabalho em sala, principalmente
o de LIBRAS, porque depois eu tive um aluno com deficiência auditiva e eu
consegui envolver a turma, realizar um trabalho especifico com ele
(Professora 7, possui aluno com Atraso no desenvolvimento
neuropsicomotor).

No que concerne à prática e à dinâmica em sala de aula regular, torna-se relevante
ressaltar o papel do docente, considerando que cabe a sua formação o compromisso com a
qualidade da educação e com a humanização. Nesse aspecto, ressaltamos o pensamento de
Freire:
Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de um lado,
do exercício da criticidade que implica a promoção da curiosidade ingênua à
curiosidade epistemológica, e de outro, sem o reconhecimento do valor das
emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou adivinhação
(FREIRE, 2003, p. 45).

Ao docente que se encontra atuando nas classes regulares, torna-se necessário refletir
sobre sua formação, seu preparo para a atuação nessa escola e para atender a todos. Espera-se
dele que desempenhe sua prática pedagógica adequadamente, promovendo uma educação de
qualidade, considerando a heterogeneidade do grupo.
“Até uns cinco anos atrás tinha curso de LIBRAS, fiz curso de Braille, mas
tinham outros cursos que eu não cheguei a fazer, cursos de questões
neurológicas, a prefeitura oferecia sim, hoje não mais. Fiz o curso de
LIBRAS e Braille. Eu fiz LIBRAS quando eu tinha um aluno com deficiência
auditiva, mas como é uma língua muito difícil, e você acaba não praticando,
você acaba esquecendo, eu li essa semana que estão pensando em colocar
LIBRAS como obrigatória no ensino fundamental, eu pensei assim nossa que
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perfeito. Porque a gente vai aprender mesmo a se comunicar, e ontem
também, a minha porta estava aberta, e aqui no corredor a gente tem um
mãe que é deficiente auditiva e a filha dela está no primeiro ano e
conversando com a professora, aí eu depois eu chamei a professora e
perguntei se ela conseguiu entender alguma coisa e ela disse que não
entendeu nada, precisamos trazer isso para o dia a dia, para a inclusão ir
além da escola, porque eles estão no mundo” (Professora 8, que possui
alunos com Deficiência Neurológica e com Múltiplas deficiências).

De acordo com a fala da entrevistada, ela realizou o curso de LIBRAS quando tinha
alunos que necessitavam de atenção específica. Assim é válido considerar que as formações
precisam levar em conta as necessidades do cotidiano escolar, e ainda, reconhecer que a
questão da deficiência não se esgota nela mesma, mas implica outras dimensões, como, por
exemplo, a inserção social do deficiente, seu acolhimento por parte da sociedade, entre outros.
Assim, os cursos de formação possuem uma tendência geral e simplista se considerada a
multiplicidade de possibilidades que envolvem as pessoas com deficiência.
“Eu comecei psicopedagogia, só que aqui eu via uma realidade e ao chegar
lá no curso eu via tanta papagaiada, floriação que eu joguei tudo para cima,
na época eu fazia o curso gratuito, pago pela prefeitura, o grupo da
secretaria de educação estava todo naquela instituição de ensino, assim eles
não iam falar mal de um trabalho que eles estavam fazendo e me lembro de
uma professora marcante, porque ela era muito debochada, ela falava que o
ensino da rede municipal tinha isso e aquilo e ela se sentia numa escola
privada diferente da realidade, nós debatíamos e aquilo eu joguei tudo pra
cima, faltando pouco para terminar e não me arrependo. Desde aquela
época eu nunca mais tive vontade de fazer nenhum curso, até os cursos da
prefeitura eu tenho que fazer, porque eu tenho duas matrículas, uma eu já
conclui, na outra matrícula tenho que fazer essa porcentagem, mas eu perdi
tanto o gosto que nem isso eu tenho vontade de fazer” (Professora 10,
possui aluno com Retardo Mental Leve).

Diante da fala da Professora 10, observa-se o interesse do município na formação dos
docentes, investimento em pós-graduação em Psicopedagogia voltada para as necessidades de
todos os alunos, mas a formação, sem os recursos necessários para a sua aplicabilidade, tornase inútil. A professora ainda aponta que:
“A formação me favoreceu muito, mas se tivéssemos o material, o apoio e se
tivéssemos tudo que era na teoria seria muito melhor” (Professora 10,
possui aluno com Retardo Mental Leve)

Considerar a formação docente como fator importante para o processo inclusivo é
imprescindível, mas apenas com conhecimento esse processo não se desenvolve. Muitos
alunos necessitam de adaptações de materiais, de recursos específicos, tecnologias assistivas
educacionais, mas a realidade - como apontada por alguns docentes - demonstra a ausência de
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materiais básicos como papel, caneta, tinta para a xérox, dentre outros materiais necessários
para que a aula aconteça de forma simplista, conforme apontada pela Professora 7:
“Até tentamos trabalhar da melhor maneira possível, buscamos os cursos de
formação, mas ao nos depararmos com a realidade não temos nem papel
para atender aos alunos, falta-nos o básico, assim o trabalho não rende”
(Professora 7, possui aluno com Atraso no desenvolvimento
neuropsicomotor).

Podemos observar, ainda, que no espaço escolar é comum verificar a diferenciação
entre os trabalhos desenvolvidos pelos professores que atuam em classe regular daqueles
desenvolvidos pelos professores que atuam em sala de recurso, conforme apontado pela
Professora 3:
“Antigamente existiam mais olhares, mais cursos voltados para isso, hoje a
coisa está mais técnica, não posso falar com cem por cento de certeza
porque não é a minha clientela (não sou mais de sala de recursos) apesar de
ter aluno da inclusão” (Professora 3, possui aluno com Problemas
neurológicos).
“Não faço mais nenhum curso porque não trabalho na sala de recursos, não
é meu público, até tenho aluno incluído, mas os cursos são em contra turno
e eu trabalho em outro lugar” (Professora 7, possui aluno com Atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor).

Vale ressaltar que a formação docente não deve ser diferenciada para o ensino regular
e para a educação inclusiva ou especial. Nesse contexto apontada como uma formação voltada
para o professor especialista que atua em sala de recursos, a formação deve preparar todos os
professores para trabalhar com a diversidade, ou seja, um professor reflexivo de sua prática.
Nesse contexto, Bueno (1999) menciona que a construção de uma educação inclusiva
envolve, pelos dois tipos de formação profissional: dos professores que atuam no ensino
regular - com vistas a um mínimo de formação, já que a expectativa é da inclusão dos alunos
com “necessidades educativas especiais” - e dos professores especializados nas diferentes
“necessidades educativas especiais”, seja para atendimento direto a essa população, seja para
apoio ao trabalho realizado por professores de classes regulares que integrem esses alunos. A
formação é necessária para que o docente, ao se encontrar com a diversidade em sala de aula,
esteja preparado para que ocorra uma reformulação de sua prática. A esse respeito,
concordamos com os pensamentos de Martins (2006, p.169).Ele aponta que os professores:
Precisariam contar com cursos de reciclagem ou de especialização e dispor
de materiais didático-pedagógicos apropriados para se sentirem seguros em
suas tarefas. Apesar de haverem estudado algumas fundamentações e tipos
de necessidades educacionais especiais, não sabem o que fazer com esses
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alunos na classe, pois desconhecem o nível de entendimento que eles têm
desse processo escolar (MARTINS, 2006, p. 169).

Refletir sobre a formação docente para atuação com a diversidade é uma questão que
demanda uma mudança de postura dos professores. Nesse contexto, a formação deixa de
representar apenas a possibilidade de atualização ou reciclagem sobre os conhecimentos
pedagógicos, transformando-se num espaço no qual os docentes aprendem a conviver com a
mudança e a incerteza.
Colocar-se no lugar desse docente, que aprende ao ensinar, torna-se fundamental para
uma mudança em nossas perspectivas para aqueles que possuem o desafio de incluir alunos
que, até então, eram excluídos do meio escolar.
“A gente nota que hoje em dia é muito importante que o profissional da área
da educação, principalmente, procure se aperfeiçoar mais, fazer cursos,
procurar informações tudo que possa dar um suporte a este professor atuar
com estes alunos que precisam tanto do nosso apoio em sala de aula”
(Professora 4, que possui alunos com Deficiência Física e Deficiência
Intelectual).

O docente deve buscar, diante de sua prática, o aperfeiçoamento, pois ele é essencial
no mundo atual, no qual não existem dogmas ou verdades absolutas, principalmente no
campo educacional, que a cada dia o novo se sobrepõe às velhas práticas e as mudanças
devem ser imediatas. Nesse contexto, concorda-se com as colocações de Rogers (1971):
O único homem que se educa é aquele que aprendeu como aprender; que
aprendeu como se adaptar e mudar; que se capacitou de que nenhum
conhecimento é seguro, que nenhum processo de buscar conhecimento
oferece uma base de segurança. Mutabilidade, dependência de um processo,
antes de um conhecimento estático, eis a única coisa que tem certo sentido
como objetivo da educação, no mundo moderno (ROGERS, 1972, p. 105).

Nesse sentido, é importante a reflexão da prática inclusiva, para que o professor seja
capaz de assumir um compromisso ético-político com as demandas do contexto profissional, a
fim de que seu saber-fazer seja sinônimo de ressignificação em detrimento de práticas
excludentes e arcaicas.
“Em minha opinião deveria ter uma formação específica, os professores
deveriam ser capacitados para os alunos que eles recebem, se você vai
receber um aluno que seja deficiente auditivo, ou cego você deveria ser
preparado para aquele aluno, receber uma instrução, porque eu me sinto
despreparada” (Professora 1, possui alunos com Transtorno do Espectro
Autista/ Altas Habilidades).
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Esses apontamentos levam a perceber que são muitas as dificuldades encontradas
pelos docentes e que a maior delas faz referência ao que se deve fazer com o aluno em sala de
aula. Assim, acredita-se que a formação docente, para promover a inclusão de alunos com
deficiência no ensino regular, pode facilitar esse processo a partir da implementação de novos
conhecimentos nos cursos de formação inicial e continuada como: conhecimentos necessários
para atender às necessidades específicas de cada deficiência; informações acerca do uso de
estratégias pedagógicas e de recursos didáticos.
Em posse de saberes específicos sobre as especificidades educacionais
desses alunos, os professores terão a compreensão de que eles podem
aprender desde que sejam atendidas as suas necessidades educacionais
especiais que se manifestam quando se deparam com o currículo, com os
recursos, as sequências e os ritmos de aprendizagem, que são habitualmente
trabalhados no ensino regular (NOZI, 2013, p. 23).

Conhecer as características das deficiências, suas causas e consequências, assim como
as suas dificuldades e potencialidades faz com o que o professor se sinta mais preparado para
atuar e para buscar novos conhecimentos que fundamentem a sua prática.
“Acho que os professores devem fazer cursos, palestras, falta mesmo
formação, porque ele está cru nesta área, precisa procurar cursos,
informações, procurar cursos mais práticos, que tenham estágios, para que
ele possa estra preparado para atuar com estes alunos que apresentam estas
dificuldades” (Professora 9, possui alunos com atraso neuropsicomotor e
Transtorno do Espectro Autista).

A inclusão escolar ainda é um desafio, pois demanda dos professores conhecimentos
teóricos práticos, assim como planejamentos coletivos, estratégias e metodologias de ensino e
de processos de avaliação a fim de possibilitar ao professor acompanhar o desenvolvimento
de cada aluno que está em sala de aula. Utilizando-se dos pensamentos de Miranda e Galvão
(2012):
A inexistência dessa formação gera o fenômeno da pseudoinclusão, ou seja,
apenas da figuração do estudante com deficiência na escola regular, sem que
o mesmo esteja devidamente incluído no processo de aprender. Estar
matriculado e frequentando a classe regular não significa estar envolvido no
processo de aprendizagem daquele grupo (PIMENTEL, 2012, p. 141).

Assim, as considerações supracitadas estão em consonância com as falas das
entrevistadas, revelando que as crianças com deficiência estão frequentando as escolas
regulares, mas ainda não ocorre uma preocupação efetiva com o processo ensino
aprendizagem, limitando-se apenas ao acompanhamento para a socialização do mesmo com
os demais colegas de sala de aula.
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Motivações e justificativas para a realização da formação continuada
De acordo com os apontamentos de Reis e Silva (2011, p. 11), somente a formação
acadêmica não é suficiente para o desenvolvimento de competências que garantam o sucesso
de uma prática pedagógica que contemple princípios inclusivos. As competências para uma
prática inclusiva só poderão ser adquiridas através de uma prática continuada, reflexiva e
coletiva. A formação do profissional docente não deve se restringir e, nem tampouco,
extinguir-se na formação inicial; o professor é um profissional que deve estar sempre em
formação, a fim de atender à diversidade, considerando também uma formação que vincule os
aspectos práticos e teóricos.
Acreditamos que as coisas não mudam na escola, principalmente pelas
dificuldades enfrentadas por todos aqueles que nela exercem suas atividades
profissionais ao tentarem se adaptar a uma nova cultura de trabalho, que, por
sua vez, requer uma profunda revisão na maneira de ensinar e aprender.
Embora quase todos percebam que o mundo ao redor está se transformando
de forma bastante acelerada, a educação continua apresentando resultados
cada vez mais preocupantes em todo o mundo e a grande maioria dos
professores ainda continuam privilegiando a velha maneira como foram
ensinados, reforçando o velho ensino, afastando o aprendiz do processo de
construção do conhecimento, conservando um modelo de sociedade que
produz seres incompetentes, incapazes de criar, pensar, construir e
reconstruir conhecimento (MORAES, 2003, p. 16).

No que tange às práticas educacionais, as mudanças ainda ocorrem de forma lenta,
sendo privilegiados métodos e técnicas que não condizem com a realidade social na qual a
escola encontra-se inserida. Esse contexto também se aplica no âmbito da educação inclusiva,
em que foram levantados diversos apontamentos acerca da formação prática docente para a
atuação junto aos alunos com deficiência.
“A formação deve ocorrer conhecendo mais estes alunos, a formação com
mais estágios, mais práticos na APOE (Associação de Proteção e
Orientação aos Excepcionais), em instituições que atendam a estes alunos,
acho que isso iria contribuir mais” (Professora 1, possui alunos com
Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades).
“Acho que os professores das salas de recursos são mais capacitados que
nós, de repente, ter outros professores com eles, estágio, na prática, que
passasse as coisas e não adianta formar o professor lá fora (da sala), isso é
muito pouco, tem que ter uma pessoa dentro da sala, uma ajudando a outra
e aí a coisa vai melhor” (Professora 5, possui alunos com Transtorno do
Espectro Autista e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).
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Observamos uma questão muito importante trazida pelos docentes, a distância entre a
teoria e a prática. De acordo com as pontuações de Gomes e Barbosa (2006, p. 93), "... não
basta frequentar cursos e palestras como eles são atualmente. Há a necessidade de reformulálos, para que possam se tornar impulsionadores para o desenvolvimento de atitudes positivas
quanto à educação inclusiva".
Sobre os aspectos pertinentes à formação continuada, Candau (1997) apresenta ainda
três aspectos fundamentais: a escola, como um lugar privilegiado de formação, onde precisa
elaborar as formações partindo das necessidades cotidianas dos docentes. A valorização do
saber docente, com temas e métodos que auxiliem o docente a uma prática reflexiva e de
acordo com as adversidades da prática. E, por fim, Candau (1997) aponta para o ciclo de
vida dos professores, valorizando e resgatando os saberes docentes construídos na prática
pedagógica, baseados na teoria e na prática.
“A formação precisa gerar o conhecimento do que pode acontecer em sala
de aula, com estágios, aulas práticas, conhecer a realidade e conhecer as
ferramentas para atuação” (Professora 2, possui alunos com Transtorno do
Espectro Autista, Transtorno Opositor Desafiador e Deficiência Intelectual).

A formação continuada desses profissionais é, sobretudo, uma auto-formação, pois
precisa ser desenvolvida no interior das escolas e a partir da sua busca para o aprimoramento
de suas práticas. Ao estudar e trocar experiências de trabalho, ocorre a atualização do seu
saber, a fim de conhecer cada vez mais os seus alunos, em suas particularidades de
desenvolvimento, promovendo a interação entre as disciplinas, para reunir os pais, a
comunidade, a escola em que exercem suas funções, em torno do um projeto educacional que
estabeleceram juntos.
A formação, no decorrer da prática, deve atender às necessidades do professor, no
entanto não deve ser compreendida como um guia com métodos e técnicas pré-estabelecidos,
ou ainda, ser considerada como a resolução dos problemas inclusivos. A formação precisa ter,
como principal objetivo, aproximar os pressupostos teóricos e a prática pedagógica,
conscientizando o professor de que teoria e prática precisam ser aliadas, isto é, a teoria o
ajuda a compreender a prática, dando-lhe sentido e, consequentemente, a prática possibilita o
entendimento da teoria.
“Deveria priorizar a prática em sala de aula, que é muito restrita ainda,
porque um dia, uma semana é muito pouco. Às vezes se prioriza muito a
teoria e acho que deveria ser paralelo à teoria e à prática” (Professora 13,
possui aluno com Deficiência Auditiva e Deficiência Intelectual).
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“O professor se forma, acho que tem que um pouco de cada, ele não pode
sair sem teoria, mas também que ter a prática, se forma no dia a dia. Mas
tem que ter também a base, a parte teórica, um norte a seguir e o apoio da
rede e do governo porque o professor é muito cobrado, mas não tem o
apoio. Favoreceria mais se tivesse uma formação mais sólida, mais prática”
(Professora 11, possui aluno com Deficiência Intelectual e Transtorno do
Espectro Autista).

A reflexão sobre a qualidade da formação e as opções de atualização profissional deve
ser refletida, visto que uma educação que atenda a todas as pessoas pressupõe a preparação do
professor, assim como do sistema educacional, valorizando o educador, por meio de apoio e
estímulo; o aperfeiçoando das escolas, indo além da oferta de ensino e com a garantia de
permanência.
“Deveria ter aula de Braille na própria formação, em relação aos

problemas neurológicos, problemas emocionais, tem que ter aula especifica,
apesar de que a teoria não te baseia, mas te prepara um pouco, porque você
não fica tão cru, vai estagiar na APOE em outras instituições” (Professora
14, possui aluno com Deficiência Mental).

Sobre as formações abordarem apenas conteúdos teóricos, descontextualizados da
prática, Perrenoud, et.al. (2002, p. 17) nos diz que “a formação não tem nenhum motivo para
abordar apenas a reprodução, pois deve antecipar as transformações.”, assumindo, dessa
forma, o relevante papel que o magistério deve exercer na sociedade.
Para uma formação continuada que atenda à diversidade e leve em consideração os
anseios dos docentes, as formações devem considerar mais as oportunidades de práticas com
crianças com deficiência, como estágios em salas inclusivas e vivência com essas pessoas,
para que a experiência e a discussão possam promover uma visão, de fato, inclusiva.
Partindo da reflexão sobre a importância da formação docente que atenda à
diversidade e que leve em consideração à prática, foi possível observar que, na escola
pesquisada, muitos docentes não participam das formações oferecidas pelo município. Assim
como demonstradas nas falas a seguir:
“Não frequento as formações, não por falta de interesse, mas por falta de
tempo, a rede sempre oferece, o horário que eles propõem o curso eu nunca
posso, é no contra turno, no horário que colocam não dá tempo”
(Professora 2, possui alunos com Transtorno do Espectro Autista,
Transtorno Opositor Desafiador e Deficiência Intelectual).
“O município oferece, mas a nossa carga horária não combina, não há
condição de eu poder participar, há pouco tempo eu estive olhando um
curso que foi oferecido, mas era em um horário que eu não poderia ir, não
era no dia do meu planejamento, não há liberação na escola, para o
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professor ir se atualizar” (Professora 6, possui alunos com Problemas
neurológicos e Transtorno do Espectro Autista).
“Não fiz nenhum curso. A rede até oferece, mas na maioria das vezes, são
cursos que ocorrem no contra turno e precisamos trabalhar em outro lugar,
não tem como estar frequentando e às vezes não chega essa informação até
a mim, dizendo que é específico para uma deficiência, não aquela que eu
tenho no momento” (Professora 1, possui alunos com Transtorno do
Espectro Autista/ Altas Habilidades).

De acordo com o setor multiprofissional da Secretaria Municipal de Educação do
Município de Campos dos Goytacazes, as formações são divulgadas no site oficial do
município, assim como nas reuniões periódicas de diretores e de orientadores pedagógicos,
bem como nos grupos de professores, sendo facultado aos docentes a realização dos cursos
oferecidos.
“Agora, está até tendo muitos cursos, mas eu não fiz nenhum. Não fiz por
vários motivos, problemas familiares, excesso de trabalho” (Professora 4,
que possui alunos com Deficiência Física e Deficiência Intelectual).
“Ofereceram alguns cursos, mas a maioria deles é no contra turno, e fica
inviável com a vida particular, com RET (Regime Extra de Trabalho) fica
difícil ir aos cursos. Já fiz alguns cursos oferecidos por eles, mas nenhum
voltado para a inclusão” (Professora 11, possui aluno com Deficiência
Intelectual e Transtorno do Espectro Autista).
“Porque não dá, eu trabalho o dia inteiro, não dá tempo, a carga horária,
os compromissos familiares” (Professora 12, possui aluno com Transtorno
do Espectro Autista).

Gatti e Barretto (2009, p. 247) pontuam que “os salários recebidos pelos professores
não são tão compensadores, especialmente em relação às tarefas que lhes são atribuídas”,
sendo necessário, assim, trabalhar uma carga horária maios para aumentar a renda salarial.
Por esse ângulo, Monlevade (2000, p. 279) também sugere que os baixos salários, à
medida que levam o professor a aumentar a sua jornada de trabalho para compensá-los,
impedem a formação continuada do docente, roubando-lhe o tempo necessário para sua
“realimentação profissional”.
“O horário é meio corrido, porque para o professor ter um trabalho digno
ele tem que trabalhar em dois três lugares, não tenho tempo para ir nas
formações” (Professora 14, possui aluno com Deficiência Mental).

O excesso de trabalho resulta ainda na falta de tempo para a formação continuada,
como concluiu Feitosa, Júnior e Carvalho (2010):
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Com relação à falta de interesse de alguns professores em participar da
formação continuada, se deve à sobrecarga de trabalho, stress da profissão,
baixa remuneração, desvalorização do profissional da educação, condições
precárias de trabalho, como ainda o descaso político em oferecer uma
educação pública de qualidade e prioritária, entre outros fatores (FEITOSA,
JÚNIOR, CARVALHO, 2010, p. 10).

A desvalorização profissional e o excesso de trabalho podem levar ao desinteresse pela
formação continuada. O professor, sobrecarregado, fica sem tempo ou cansado para
frequentar este tipo de formação reflexiva para a sua prática.
“Não consigo fazer nenhum curso, tenho que trabalhar em duas escolas,
ainda tenho que dar conta da casa, não estou dando conta da aprendizagem
dos meus alunos, considero até trocar de profissão, porque é muito
estressante ter as turmas cheias e ainda vários alunos com deficiência, amo
o que eu faço, mas já estou adoecendo” (Professora 7, possui aluno com
Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor).

A fala da professora 7 demonstra sofrimento no trabalho. Dejours (1994) faz um
paralelo nas relações existentes entre trabalho, prazer e sofrimento, a partir da organização do
trabalho. Para ele, existe um paradoxo no campo do trabalho, pois para uns se torna fonte de
equilíbrio e, para outros, fadiga e sofrimento. Dejours fala da relação de prazer e sofrimento
que ocorrem em todos os tipos de trabalho, mas - ao se tratar da docência, que é uma das
profissões mais estressantes, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) os sinais de sofrimento e fadiga aparecem com mais frequência.
De acordo com Lipp (2002) apud Smeha, Vlieger (2008) , quando o trabalho não
preenche os desejos e necessidades do professor, assim como em qualquer profissão, o
profissional perde o idealismo, sentindo-se impotente em suas expectativas iniciais. O
entusiasmo inicial dá lugar ao cansaço e à frustração, levando-o a questionar sua competência
e suas habilidades para lidar com as diferenças, perdendo, gradativamente, sua autoconfiança.
Esse sentimento inicial de frustração é quase imperceptível, mas, aos poucos, instala-se um
stress crônico e prolongado que começa com pequenos sinais de alerta, levando o professor a
uma série de sintomas em relação ao trabalho efetuado.
Cabe à escola propor meios de apoio e incentivo aos professores, para que eles possam
compreender as causas de seu sofrimento. Esse mesmo autor fala sobre estresse ocupacional,
o estresse oriundo das situações de trabalho, que pode ser gerado pelo despreparo do
professor, pela ausência de apoio da gestão escolar. No caso da inclusão, além do despreparo,
há ainda o desrespeito ao professor, visto que as classes, em sua maioria, possuem excesso de
alunos, há a sobrecarga de trabalho, dentre outros fatores que corroboram para esse estresse.
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“Estou sempre buscando algo, isso é importante, estar sempre estudando,
por mais difícil que seja, eu trabalho aqui pela manhã, trabalho a tarde em
outro lugar, tenho filhos pequenas, minha noite está preenchida por eles,
tenho muitas coisas pra fazer, não vejo fazendo um mestrado presencial por
exemplo, mas a formação, a leitura de uma reportagem, qualquer coisas que
me faça refletir a prática” (Professora 8, que possui alunos com Deficiência
Neurológica e com Múltiplas deficiências).

A reflexão sobre a própria prática pedagógica, na busca de inovação, em que o
professor se encontra aberto para discutir as diversidades socioculturais, acompanhando as
modificações da atualidade, é fundamental. Considerando a necessidade de o profissional da
educação repensar sua prática pedagógica metodológica, Lorenzato (2006) afirma que:
No nosso caso, de professores, tempo e energia estarão representados em
vontade, decisão, estudo, dedicação, reformulação e constante reflexão.
Afinal, os alunos têm o direito e precisam de bons professores, o que já é um
forte argumento para que melhoremos constantemente nossa prática docente,
em especial aquela que intencionalmente realizamos em sala de aula
(LORENZATO, 2006, p. 128).

Um professor reflexivo está sempre em busca de melhorias, por isso a reflexão precisa
ser uma constante, estando presente tanto na prática em sala de aula, quanto fora dela, na
formação continuada, nos grupos de estudos entre professores, nas reuniões com pais de
alunos, assim como nas leituras cotidianas. O direito dos alunos a uma educação de qualidade
consiste numa condição que é primordial para que realmente haja a efetivação do ensino
aprendizagem dos mesmos.
Além dos motivos inerentes à profissão, como os descritos anteriormente, o município
oferece, em seu plano de cargos e salários, a possibilidade de enquadramento a partir da busca
de formação, objetivando uma melhoria na educação do município.
“O que me motivou na verdade foi querer uma pós que me desse a
possibilidade de enquadramento, porque o curso de serviço social não dá
enquadramento na prefeitura de Campos, no plano de cargos e carreiras,
então eu fiz uma pós que mais me interessou” (Professora 8, que possui
alunos com Deficiência Neurológica e com Múltiplas deficiências).
“Me motivou ter uma pós, por causa do enquadramento” (Professora 10,
possui aluno com Retardo Mental Leve).

A respeito do enquadramento, conforme descritos pelas professoras 8 e 10, estão
dispostos nos art. 30 e 31 da Lei Municipal nº 8.133, de 16 de dezembro de 2009, em
consonância com o parecer Parecer CNE/CEB nº 10, de 3 de setembro de 1997, disposto pelo
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ministério da Educação, que se referem aos cursos de graduação e de pós-graduação latu
senso e strictu senso:
Art. 30 – Para fazer jus à progressão funcional o servidor deverá
cumulativamente:
I. ter cumprido o estágio probatório;
II- cumprir o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício na classe em
que se encontra, desde que esteja atuando nas Áreas de Educação; III- obter
na média do resultado das 2 (duas) últimas avaliações de desempenho, pelo
menos 75% (setenta e cinco por cento) da soma total dos pontos atribuídos
aos fatores de avaliação, especificadas no Boletim de Avaliação de
Desempenho Funcional;
IV- comprovar novas habilitações ou titulações superiores as anteriormente
adquiridas em instituições credenciadas, especificadas no art. 31 desta Lei;
Parágrafo único- O enquadramento inicial dos atuais profissionais
pertencentes ao Quadro dos Profissionais de Magistério dispensa o
atendimento ao item III deste artigo;
Art. 31 – Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 30 e seus incisos, o
profissional independente de sua área de atuação, fará jus aos seguintes
percentuais, calculados sobre o vencimento base de seu cargo, sem
cumulatividade:
I. 15% (quinze por cento)- Curso de Licenciatura, de graduação plena, com
habilitação específica em área própria;
II-20 % (vinte por cento)- Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, com duração
mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas na área de Educação;
III- 30% (trinta por cento)- Curso de mestrado na área de Educação;
IV- 40% (quarenta por cento) Curso de doutorado na área de Educação.
Parágrafo único- A percepção de qualquer dos percentuais estabelecidos
neste artigo, não dá ao profissional o direito de atuar em área diferente
daquela para qual foi nomeado através de concurso público.

O plano de carreira docente passou a ser estabelecido por lei, pelo Plano de Metas da
Educação, e parametrizado por critérios como mérito, formação acadêmica e avaliação de
desempenho, como foi apontado por Silva (2010). Enquanto que o plano de carreira pode ser
considerado como um instrumento de gestão, com o objetivo de gerar o desenvolvimento
pessoal e profissional do indivíduo.
“Tento fazer os cursos voltados para a minha prática, de acordo com a
necessidade dos meus alunos e também para completar os 3%” (Professora
6, possui alunos com Problemas neurológicos e Transtorno do Espectro
Autista).

Ainda sobre o enquadramento, estão dispostos no art. 66 da Lei Municipal nº 8.133, de
16 de dezembro de 2009, que se relacionam aos cursos de curta duração, atualizações e
seminários, com objetivo de:
I. Estimular o desenvolvimento funcional, criando condições próprias para o
aperfeiçoamento constante de seus servidores e a melhoria do Sistema
Municipal de Ensino;
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II- Possibilitar o aproveitamento de formação e das experiências anteriores
em instituições de ensino e em outras atividades;
III- Propiciar a associação entre teoria e prática;
IV- Criar condições propícias à efetiva qualificação pedagógica de seus
servidores através de cursos, seminários, conferências, oficinas de trabalho,
implementação de projetos e outros instrumentos para possibilitar a
definição de novos programas, métodos e estratégias de ensino, adequadas às
transformações educacionais;
V- Integrar os objetivos de cada membro do Quadro do Magistério às
finalidades do Sistema Municipal de Ensino; VI- Criar e desenvolver hábitos
e valores adequados ao digno exercício das atribuições do Quadro do
Magistério;
VII- Capacitar o servidor no desempenho de suas atribuições específicas,
orientando-o no sentido de obter os resultados esperados pelo Sistema
Municipal de Ensino;
VIII- Promover a valorização dos profissionais da Educação.
§ 2º- Aos servidores do Quadro de Magistério que, no decorrer de 3 (três)
anos, somarem 120 (cento e vinte) horas de participação em Cursos de
Atualização, Seminários promovidos ou previamente autorizados pela
Secretaria Municipal de Educação, dentro da sua área de atuação será
concedido o adicional de 3% (três por cento) sobre o vencimento- base,
limitado ao máximo de 15% (quinze por cento).

Entende-se que o professor tem um papel essencial no processo de construção do
conhecimento do indivíduo, pois ele tem a função de orientador e mediador das
aprendizagens. A esse respeito, Libâneo (1998) nos diz que a escola que sonhamos precisa
assegurar a todos a formação que colabore com a transformação do aluno em um sujeito
pensante, que utilize seu potencial de pensamento na construção e reconstrução de conceitos,
habilidades e valores. Assim, os professores em formação devem ter como objetivo:
O último curso eu fiz esse curso, me motivou para ajudar o aluno, me
aprimorar e ver o que o que eu podia fazer para atender a estes alunos para
trabalhar com eles (Professora 7, possui aluno com Atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor).

Independente das motivações para a busca de formação por parte dos docentes, a
mesma se torna preponderante para o processo de inclusão escolar. Coelho (2012) pontua que
a formação do professor em muito se dá na prática. Assim, podemos pensar que a carga
depositada na educação formal do professor, seja ela inicial ou continuada, não é tão relevante
para prepará-lo para trabalhar com a inclusão. Entretanto, não se deve negar a relevância da
educação formal, pois a base teórica é fundante da prática.

120

5.3 Desafios da prática inclusiva
A prática inclusiva implica em muitos desafios que emergem a partir da diversidade,
da heterogeneidade, na qual os professores se percebem inseguros diante do novo,
considerando ainda a falta de formação específica, as classes com excesso de alunos e a falta
de recursos humanos e materiais. Foi possível analisar, nessa categoria, as inquietações que
remetem ainda ao trabalho burocrático, a participação da família, o diagnóstico tardio e a falta
de acompanhamento por outros profissionais, como também a socialização e a aprendizagem.
O papel do mediador escolar foi proposto como uma das possibilidades para a prática efetiva
da inclusão, assim como a formação prática e o envolvimento de toda a unidade educacional e
da família para essa efetivação.

As inquietações e desafios docentes no processo inclusivo.
A prática inclusiva nos remete a diversos desafios cotidianos, às questões burocráticas
como relatórios e planejamentos que, muitas vezes, sobrecarregam o docente e ocupam o
tempo que seria destinado ao planejamento.
“São muitos os desafios, porque são diversas deficiências, muitas
dificuldades, às vezes os relatórios preparados por nós desses alunos,
muitas vezes não saem nem da secretaria da escola, a gente prepara muito
relatório, é muito papel para se preencher e poucas pessoas para fazer com
que aquele papel realmente ande e que se chegue a alguma solução e isso
vai desestimulando o professor, não deveria ser, mas muitas vezes o
professor fica um pouco omisso porque você pensa que não adianta eu ficar
reclamando, falando daquele aluno, fazendo relatório se aquilo ali não vai
ter muito resultado” (Professora 1, possui alunos com Transtorno do
Espectro Autista/ Altas Habilidades).

Os docentes realizam o PEI (Plano Educacional Individualizado) em parceria com o
professor especialista e há, ainda, os relatórios bimestrais e finais que devem ser realizados
especificamente pelos docentes das turmas com alunos com deficiência incluídos, assim como
outros relatórios que são de responsabilidade do professor especialista. Quando é identificado
algum aluno com algum tipo de especificidade, e que ainda não faz acompanhamento médico
ou de identificação, é solicitado um relatório do docente que realizou a identificação, com as
características e peculiaridades daquele indivíduo para ser encaminhado ao setor
multiprofissional, onde o caso será analisado e marcadas as devidas intervenções e
encaminhamentos. Nesse contexto, a Professora 1 pontua que muitas vezes os relatórios não
saem da secretaria, o que a desestimulada a realizá-los diante da ausência de resultados.
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Tornar um profissional efetivo, em contraposição ao tarefeiro burocrático;
esse profissional terá que ser visto como alguém que não está pronto,
acabado, mas em constante formação; um profissional com autonomia para
decidir sobre o seu trabalho e suas necessidades; alguém que está sempre em
busca de novas respostas, novos encaminhamentos para seu trabalho e não
simplesmente um cumpridor de tarefas e executor mecânico de ordens
superiores e, finalmente, alguém que tem os olhos para o futuro e não para o
passado (ALONSO, 1994, p. 6).

Diante do excesso de serviço burocrático, é possível observar que muitos docentes se
veem obrigados a realizar determinadas tarefas em detrimento do pedagógico, executando
mecanicamente na busca de responder apenas às exigências externas.
“É muito difícil porque a gente não tem aquela disponibilidade de atuar só
com ele, o tempo que ele precisa e colocá-lo ao seu lado, não tenho
ninguém, sozinha fica difícil. Os alunos ditos normais chegam à escola com
vários problemas sociais e afetivos e também temos que dar conta”
(Professora 5, possui alunos com Transtorno do Espectro Autista e
Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

Os professores precisam enfrentar a diversidade, as carências familiares dos alunos,
assim como as afetivas, sociais, econômicas, nutritivas, respondendo a inúmeros papéis como
psicólogo, enfermeiro, assistente social e, até mesmo, afigura materna, diante de um cenário
no qual a escola se tornou responsável pela educação e transmissão de valores, onde a
aprendizagem se faz necessária juntamente com as cobranças da sociedade.
Segundo Carvalho (2016), na falta de formação, alguns educadores resistem ao
processo inclusivo; outros, para não enfrentarem desavenças com a equipe diretiva, apenas
integram; e outros aceitam o desafio e “descobrem a riqueza que representa o trabalho com a
diversidade” (CARVALHO, 2016, p. 27).
Ao perceber que a diversidade é inerente ao ser humano, que cada um possui sua
especificidade, possui suas diferenças e características únicas, cada qual com seu tempo de
aprendizagem, o professor passa a se perceber como agente de transformação social,
minimizando suas angústias.
“Me sinto impotente, não sei como lidar, há momentos que parece que eu
não vou dar conta, que eu vou surtar, as cobranças são muitas, tenho que
dar conta da aprendizagem de toda a turma, incluindo os alunos com
deficiência, sem ter nenhum auxílio, nenhum material adaptado ou
diferenciado, não sei como ensiná-los” (Professora 7, possui aluno com
Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor).
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No processo inclusivo, os professores têm dificuldades em saber como ensinar os
alunos com deficiência, gerando angústia e sensação de impotência. Acerca disso, Pozzatti,
Reali (2007) apontam que:
Observa-se que os professores sentem-se inseguros quanto ao quê e,
principalmente, ao como ensinar, tendo em conta as características de uma
sala de aula regular que abriga alunos com necessidades educacionais
especiais. Assim a inclusão representa um grande desafio para professores e
gestores que têm dificuldades em trabalhar questões referentes às diferenças
dos alunos. Ademais, professores e escolas, muitas vezes, não contam com
recursos e nem com o apoio de profissionais especializados (POZZATTI,
REALI, 2007 p. 77).

Diante de toda essa cobrança social e da diversidade enfrentada, é necessária uma
formação adequada e a participação da família, a fim de que, a partir da reflexão da prática,
minimize-se as angústias geradas pelo estranhamento do novo.
“Uma das dificuldades é a não participação da família, não temos retorno”
(Professora 11, possui aluno com Deficiência Intelectual e Transtorno do
Espectro Autista).

A família, enquanto primeira instituição, primeiro grupo social na qual a criança está
inserida, é significativamente importante no processo de escolarização dos alunos com
deficiência. É a partir do contato com ela que o docente obtém informações sobre as
especificidades do aluno, sendo necessária uma relação de confiança e cooperação,
favorecendo o desenvolvimento do aluno.
“Tenho crianças que são atendidas por outros serviços, que a família leva
para diversos atendimentos e outras crianças que as famílias não as levam.
A família tem que investir, assim a criança não tem evolução, negligenciada,
é aquela criança geralmente muito levada e não consegue escrever nem o
próprio nome, não tem vontade de aprender, geralmente muito agitados, o
professor fica sobrecarregado” (Professora 2, possui alunos com
Transtorno do Espectro Autista, Transtorno Opositor Desafiador e
Deficiência Intelectual).

Os docentes precisam estabelecer redes de apoio ao aluno com deficiência junto aos
profissionais que desenvolvem outros serviços como fisioterapeutas, psicopedagogos,
psicólogos, fonoaudiólogos ou médicos que podem esclarecer as necessidades dos alunos e
sugerir, ao professor, alternativas para o atendimento a essas necessidades.
“Temos muitos problemas na nossa escola, porque nós não estamos
preparados e tendo uma turma pra levar, tenho uma mediadora na sala de
aula e foi minha sorte, se não eu não teria dado conta, o TDAH é que mais
dá trabalho, enquanto que os autistas nem tanto, depois que chamamos a
mãe do aluno com TDAH acertaram a medicação e deu para realizar o
trabalho. Os autistas avançaram bem, um deles é muito inteligente, a mãe
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buscou muito a evolução dele, levava para fonoaudióloga e para diversos
profissionais que pudessem ajudá-lo e já chegou sabendo o conteúdo, se
dava muito bem com a mediadora, mais do que comigo, foi muito
gratificante. O outro aluno com autismo, confesso que ele deveria ter ficado
com outra turma, porque três alunos com deficiência numa sala é um
castigo para o professor, a gente não dá conta, então eu senti, que o aluno
ficou meio esquecido por mim, que ele precisava de uma ajuda bem maior e
em casa a mãe e os pais nunca foram presentes, não tem atividade que
volte, não tem incentivo nenhum, eu penso que essa experiência foi ruim,
porque a criança não evoluiu muito”(Professora 5, possui alunos com
Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Déficit de Atenção com
Hiperatividade).

A formação pode contribuir de forma significativa para que o profissional, o docente,
seja capaz de transformar e desenvolver novas condições de trabalho, para que ele, mesmo
sobrecarregado com um grande número de alunos, aprenda a desenvolver sua prática de
ensino aprendizagem da melhor forma possível.
“Alguns alunos não evoluem, eles têm seu tempo, a primeira coisa é
respeitar o limite do aluno, o tempo dele, o limite dele, nós temos que estar
preparados para fazer com que eles se sintam bem entre os outros”
(Professora 4, que possui alunos com Deficiência Física e Deficiência
Intelectual).

No âmbito educacional, é preciso considerar que há ritmos e tempos diferenciados
para o processo de aprendizagem, assim como há também diversas formas de ensinar,
diversos métodos e estratégias que contribuir para esse processo. Há a necessidade de se
romper com o pensamento tradicional que enfoca as dificuldades e limitações, enfatizando,
assim, a riqueza das diferenças humanas.
“É um desafio todo dia, porque eu fico estimulada a trabalhar com essa
criança, eu quero que ela pedagogicamente cresça, evolua de alguma forma,
mas eu me sinto frustrada porque não tenho esse amparo técnico dentro da
escola, que me explica como eu pedagogicamente tenho que trabalhar isso,
me sinto frustrada diante dessa criança, é um desafio, eu quero esse desafio,
mas não consigo avançar muito, por falta de conhecimento mesmo”
(Professora 13, possui aluno com Deficiência Auditiva e Deficiência
Intelectual).

Nas contribuições de Anjos, et al, (2009) identificamos que os docentes se sentem
incapazes de desenvolver a inclusão efetivamente por diversos motivos:
Entre esses sentimentos, destacam-se: o choque sentido pelos professores no
início do trabalho com alunos deficientes, que faz com que ele perceba um
vazio na sua formação, a falta de um treinamento e o fato de que esses novos
sujeitos que estão na sala de aula exigem novas capacidades e novos modos
de pensar; a certeza de que estão improvisando, que pode levar a descobrir
novos fazeres e saberes, não necessariamente subordinados ao “fazer
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correto”; as dificuldades encontradas pelo professor, as quais podem ajudar a
acordar de um fazer pedagógico que, por ter-se tornado automático, se
tornou “fácil”; a necessidade que o professor sente de ser instigado,
incentivado diante das dificuldades encontradas e dos desafios colocados
(ANJOS, et. al 2009, p. 122).

O despreparo docente para atender aos diversos tipos de aprendizagem, assim como o
desenvolvimento da inclusão, representa um grande desafio. Far-se-á necessário pensar nessa
prática a partir da ótica dos diferentes atores que protagonizam esse cenário.
“O professor sozinho não consegue dar conta, com a quantidade de alunos
que tem, é uma questão até de organização, tinha que ter professor auxiliar
dentro da sala, não tem nem auxiliar de disciplina, professor não pode sair
para ir ao banheiro, nem beber água e o aluno tem que aprender, precisa de
uma atenção mais individualizada” (Professora 14 possui aluno com
Deficiência Mental).

A atuação docente, no que concerne à inclusão dos alunos com deficiência, para que a
sua prática seja efetiva, é necessário, ainda, a ação em conjunto com todos os envolvidos
nesse processo educacional, dando-lhe o suporte necessário para ensinar a todos os alunos que
compõem a heterogeneidade da sala de aula e disponibilizando os recursos necessários. De
acordo com os apontamentos de Padilha: “À escola cabe, porém, dispor de recursos e
procedimentos não uniformes para que os alunos tenham possibilidades de caminhar além de
seus limites” (PADILHA, 2004, p. 77).
“Falta de tempo para me dedicar a este aluno, porque muitas vezes temos
uma turma de trinta e ainda um aluno incluso, para esse incluso não tenho
esse tempo hábil para ele, porque a sua aprendizagem é mais lenta e precisa
e muito mais da minha atenção e da minha dedicação e não posso
abandonar a turma e nem abandonar a ele, mas quando estou com ele a
turma fica a mercê, as turmas são muito grandes, ele tem que ter a
socialização, que é o que acontece, porque os outros aceitam bem esse
aluno, pegam, acolhem, mas esse aprendizado não acontece, o pedagógico
dele fica comprometido porque não tenho esse tempo”(Professora 13,
possui aluno com Deficiência Auditiva e Deficiência Intelectual).

Muitos professores se sentem impotentes, desesperados, tristes, desmotivados diante
da realidade educacional em que estamos inseridos, diante da falta de apoio material e
humano, sucumbindo, assim, aos problemas de saúde que podem ser físicos, mentais,
psicossomáticos oriundos do próprio trabalho, que deveria ser prazeroso.
Os professores se encontram ante o desconcerto e as dificuldades de
demandas mutantes e a contínua crítica social por não chegar a atender essas
novas exigências. Às vezes o desconcerto surge do paradoxo de que essa
mesma sociedade, que exige novas responsabilidades dos professores, não
lhes fornece os meios que eles reivindicam para cumpri-las. Outras vezes, da
demanda de exigências opostas e contraditórias (ZARAGOZA, 1999, p.13).
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As cobranças quanto aos resultados, quanto à evolução acadêmica de todos os alunos
recai sobre os docentes. Aqueles que deveriam atuar apenas no âmbito pedagógico, precisam
lidar ainda com questões sociais, ensinando valores e respeito mútuo, conteúdos estes que, em
outros momentos, eram oriundos do ambiente familiar.
“A falta de apoio da rede municipal, da secretaria de educação,
principalmente com as escolas que não possuem sala de recursos, porque
nas escolas com sala de recursos ainda há a possibilidade de o aluno
aprender alguma coisa de forma diferente” (Professora 10, possui aluno
com Retardo Mental Leve).

A aprendizagem dos alunos é apontada pelos professores como uma inquietação,
considerando que cada aluno possui o seu ritmo de aprendizagem e que, independente da
deficiência, essa problemática deve ser resolvida a partir de estratégias diversificadas de
ensino que atendam às turmas heterogêneas da atualidade.
Considerando ainda o apontamento da professora 10, “porque nas escolas com sala de
recursos ainda há a possibilidade de o aluno aprender alguma coisa de forma diferente”, ela
delimita o papel de ensinar à professora especialista, como se na sala de aula regular a única
inclusão a ser realizada fosse a social. A atuação dos docentes é transferida para o cotidiano
dos alunos, deixando de lado um trabalho verdadeiramente inclusivo, no qual a atuação em
sala de aula se torna fantasiosa. A colaboração dos professores do ensino regular e da sala de
recursos visa às adaptações necessárias para promover o desenvolvimento das potencialidades
e o aprendizado de alunos com deficiências.
“No papel a inclusão acontece, porque na prática não ocorre, porque na
prática os alunos não são inclusos. Ocorre uma socialização, a socialização
sim, mas o pedagógico fica comprometido” (Professora 13, possui aluno
com Deficiência Auditiva e Deficiência Intelectual).
“O aluno tem que estar na sala pra socializar, mas como? Eu tinha um
aluno que surtava, esquizofrenia, e quando surtava não ficava nenhum na
sala de aula, e o professor surta também” (Professora 14, possui aluno com
Deficiência Mental).

A professora 14, ao questionar que “o aluno tem que estar na sala pra socializar, mas
como?”, pressupõe que a inclusão escolar está vinculada à socialização. É possível observar
que, ao se garantir a matrícula, não se está efetivando a inserção do aluno no processo de
ensino aprendizagem, sendo que a frequência às aulas pode se transformar em um instrumento
perverso se, na instituição escolar, o indivíduo é mantido segregado do acesso ao
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conhecimento, ficando evidenciado que o aluno não avança pedagogicamente, nem
socialmente, e as práticas segregacionistas continuam vigentes.
“Aqui ocorre a inclusão social, não é querer falar bem da minha escola não,
mas as crianças têm um carinho muito grande com as crianças especiais, eu
vejo na sala, com outras crianças no corredor, a preocupação, em estar
juntos, tomar conta, cresceram juntos e a escola sempre teve essa clientela”
(Professora 12, possui aluno com Transtorno do Espectro Autista).

Observa-se, assim, que a escola pesquisada tem cumprido seu papel social, buscando
alternativas para reorganizar a forma de atender a todos os alunos, mas ainda precisa, como a
maior parte das escolas, de competência para desenvolver processos de ensino e
aprendizagem que deem aos alunos com deficiência condições de desenvolvimento
acadêmico.
A convivência dos alunos com deficiência com os outros alunos permite estabelecer
relações capazes de modificar conceitos, pressupondo a formação de novas gerações com
concepções sem pré-conceitos sobre o outro. Nesse sentido, Arroyo (1998, p. 41) pontua que:
[...] nada justifica, nos processos educativos, reter, separar crianças,
adolescentes ou jovens de seus pares de ciclo de formação, entre outras
razões, porque eles aprendem não apenas na interação com os professoresadultos, mas nas interações entre si. Os aprendizes se ajudam uns aos outros
a aprender, trocando saberes, vivências, significados, culturas.

A vivência e as trocas com seus pares possibilitam mudanças que vão além do espaço
escolar, chegando a todos os lugares onde os alunos, com e sem deficiência, atuarão. Mas para
que isso ocorra, cabe ao docente ter a percepção do aluno como capaz, pensando sempre na
redefinição de sua prática pedagógica.
“Acho que sempre temos que olhar esses alunos de forma individualizada, o
deficiente ele vai fazer até o limite dele, temos que ter isso bem visível, ate
aonde ele possa ir, pode ser que o meu aluno com deficiência aprenda a ler
e escrever, a ter uma vida autônoma, mas pode ser que ele nunca aprenda
isso, mas a convivência que ele tem em sala de aula, pra mim já é tudo. A
socialização é fundamental para a inclusão” (Professora 8, que possui
alunos com Deficiência Neurológica e com Múltiplas deficiências).

As limitações são inerentes ao ser humano, por isso um dos principais objetivos da
inclusão é levar em consideração as potencialidades dos alunos, estruturando as
flexibilizações e refletindo sobre os possíveis ajustes à organização didática. As adaptações
curriculares não deverão ser desenvolvidas como uma atividade diferente ou segregatória,
mas diferenciando os métodos para que todos os alunos alcancem e participem.
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“Muitas vezes eu ouço que o aluno está ali só para se socializar, como se
ele não fosse capaz de nada e não é isso, temos alunos aqui que tem muita
capacidade, mas que não tem como se desenvolver porque a falta de prática,
o professor não sabe lidar, eu não sou médico, não sei o que ele sente, não
sei como lidar com ele, então eu acho que professores bem capacitados os
alunos também irão responder bem a isso” (Professora 1, possui alunos
com Transtorno do Espectro Autista/ Altas Habilidades).

O processo inclusivo vai além da matrícula do aluno com deficiência em sala de aula
regular, onde os alunos estariam apenas para socializar. Assim como apontado pela Professora
1, a socialização vai além das políticas públicas, que ainda são ineficientes. A escola deve
estar aberta à diversidade e o docente visto como figura central do fazer pedagógico, pois é
ele quem lida diretamente com as situações educacionais. Seu olhar e prática pedagógica
poderão determinar o sucesso ou o fracasso do aluno com deficiência, assim como observado
por Vitta, et al. (2010):
Para que o processo de inclusão ocorra, há necessidade da existência de uma
coerência entre a maneira de ser e de ensinar do professor, além da
sensibilidade à diversidade da classe e da crença de que há um potencial a
explorar. A predisposição dos professores em relação à integração dos
alunos com problemas de aprendizagem, especialmente se estes problemas
forem graves e tenham caráter permanente, é um fator extremamente
condicionante dos resultados obtidos. Por isso, uma atitude positiva já
constitui um primeiro passo importante, que facilita a educação destes alunos
na escola integradora (VITTA, et al, 2010, p. 425).

A aceitação e modificação da prática inclusiva, por parte dos professores e de toda
equipe pedagógica, é decisivo para desenvolver as potencialidades dos alunos com
deficiência.
“Considero importante a socialização, mas também me preocupo com o
pedagógico que está quase sempre negligenciado, tento realizar as
adaptações de atividades e dos conteúdos, mas sozinha eu não consigo
trabalhar “(Professora 6, possui alunos com Problemas neurológicos e
Transtorno do Espectro Autista).

Nesse contexto, podemos perceber que o docente, preocupado com o desenvolvimento
acadêmico do aluno, considerando tão importante quanto o processo de socialização as
adaptações de atividades e conteúdos, trazemos as contribuições de Landívar (2002) que diz
que:
Podemos definir as adaptações curriculares como modificações que é
necessário 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
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fato, um currículo inclusivo deve contar com adaptações para atender à
diversidade das salas de aula, dos alunos (LANDÍVAR, 2002, p. 53).

A partir das características individuais dos alunos, levando em consideração as suas
peculiaridades específicas e especiais, e a fim de atendê-las no que for necessário, é possível
realizar as adaptações no currículo que foi proposto para a turma, garantindo, assim, as
condições que lhes são necessárias para o acesso ao conhecimento, disponível a ele assim
como a qualquer um de seus demais colegas.
Um currículo que leve em conta a diversidade deve ser, antes de tudo, flexível e
passível de adaptações, sem perda de conteúdo, sendo essencial que a escola esteja aberta e
preparada para atender pedagogicamente a todos, visto que é no cotidiano escolar que a
inclusão deixa de ser uma proposta política e ideológica para uma ação voltada para as
necessidades reais, muitas vezes amparadas em laudos e hipóteses médicas.
“Acho que para o aluno da turma regular, a inclusão não ajuda, estou
sendo sincera, porque o conteúdo não anda e acaba ficando todos
atrasados” (Professora 11, possui aluno com Deficiência Intelectual e
Transtorno do Espectro Autista).

Nesse sentido, a autora Werneck (1997) destaca que "Incluir não é favor, mas troca.
Quem sai ganhando nesta troca somos todos nós em igual medida. Conviver com as
diferenças humanas é direito do pequeno cidadão, deficiente ou não" (p. 58).
De acordo com as pontuações dessa autora, incluir é a melhor forma de acabar com o
preconceito, no entanto, pode ser começado nos cursos, escolas e universidades que formam
professores, com a consciência de que os alunos deficientes são responsabilidade de todos os
educadores e não apenas dos professores da sala de recursos.
A inclusão visa a atender a todas as pessoas, independente de um laudo que comprove
a sua patologia. No cotidiano escolar, há alunos com diversos comprometimentos que
precisam ser incluídos, os quais apresentam necessidades especiais, mas que não possuem
uma deficiência.
“Os alunos apresentam muitas dificuldades, muitos sem laudo, e você
percebe que eles apresentam alguma coisa, mas o diagnóstico é muito
tardio, o que demora também na procura de ajuda médica e das terapias
que colaboram com o desenvolvimento” (Professora 12, possui aluno com
Transtorno do Espectro Autista).

Conforme pontuado pela Professora 12, é na escola que ocorre o maior número de
identificações das patologias dos alunos; mas em decorrência do diagnóstico tardio, há uma
defasagem desses alunos, visto que a estimulação precoce gera muitos resultados positivos
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possibilitando, até mesmo, a remissão de alguns sintomas. O diagnóstico de um aluno com
deficiência leva a busca por diversas terapias e é formada uma rede de apoio para o benefício
do mesmo e de sua família, esta última precisa lidar ainda com o luto do diagnóstico,
passando da negação à aceitação.
“As turmas são muito grandes, temos muitos alunos que ainda não foram
diagnosticados, ocorre a negação dos pais, eles não procuram
acompanhamento, deixam tudo nas costas da escola, esses alunos sem laudo
não são atendidos na sala de recursos, assim além dos alunos com laudo
ainda temos aqueles muitos sem laudo” (Professora 7, possui aluno com
Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor).

Na sala de recursos são atendidos os alunos público alvo da educação especial e,
geralmente, há a solicitação de um laudo atualizado. Porém, de acordo com a Nota Técnica
04/2014 do MEC/SECADI/DPE, a exigência de um laudo médico restringe o acesso a um
direito universal garantido em Convenção Internacional, assim os alunos que ainda não
possuem um laudo, que estão em processo de investigação diagnóstica, podem ser atendidos
pelo AEE e receberem auxílio para uma inclusão efetiva.
“O laudo é importante para a gente saber o que o aluno tem, como agir com
ele, encaminhar ele pra sala de recursos” (Professora 9, possui alunos com
atraso neuropsicomotor e Transtorno do Espectro Autista).

O laudo, no contexto educacional, deve ser considerado como um acessório que visa a
direcionar o trabalho, demonstrar as áreas que devem ser estimuladas, assim como estreitar as
comunicações entre os atores que atuam para o desenvolvimento do aluno e não como
limitador, ficando evidenciado que, nesse contexto, o viés é pedagógico e não médico.

As práticas e possibilidades que permeiam a inclusão
Tendo em vista a escola numa perspectiva inclusiva, a formação docente precisa ser
priorizada, visto que em diversos momentos ocorre a rejeição dos professores quanto à
inclusão. Geralmente ocorre esse posicionamento por elesnão se sentirem preparados para
atender à diversidade. Assim, a formação pode colaborar para que ele saiba lidar com todos os
alunos. Para que se tenha um ensino de qualidade, é imprescindível que se esteja aberto a
aprender e a inovar. Mantoan se posiciona dizendo que a:
[...] inclusão se concilia com uma educação para todos e com um ensino
especializado no aluno, mas não se consegue implantar uma opção de
inserção tão revolucionária sem enfrentar um desafio ainda maior: o que
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recai sobre o fator humano. Os recursos físicos e os meios materiais para a
efetivação de um processo escolar de qualidade cedem sua prioridade ao
desenvolvimento de novas atitudes e formas de interação na escola exigindo
mudanças no relacionamento pessoal e social e na maneira de se efetivar os
processos de ensino e aprendizagem (MANTOAN, 1997, p. 8-9).

Para a autora, a viabilidade da inclusão só poderá ser possível a partir de uma
modificação na formação docente, conduzindo, assim, a novas atitudes.
“Acho que a ideia pode ser boa, mas não acontece, por mais que eu veja
muitos cadeirantes, muitas pessoas com deficiências, mas quando está em
sala o professor canta, conta uma história e reza para que a hora passe
logo, a realidade é essa, porque o professor está com aquele aluno e qual
material irá usar, porque não temos muitas vezes papel, canetas como
adaptar esse material para aquele aluno. O que pode contar é com a sua
boa vontade em cantar, indagar, mas seus recursos estão limitados ao
humano, porque o material que ele precisava para mexer com a
musculatura fina dessa criança o professor não tem e a sala de recursos não
vai ficar com o tempo todo que ele fica na escola, ele fica na escola na
verdade para uma socialização que é necessária, mas não é o ideal, o que
ele precisa ser enfatizado, o que precisa ser trabalhado ali, pra mim não
acontece à inclusão” (Professora 5, possui alunos com Transtorno do
Espectro Autista e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

O professor, sem a formação adequada, acaba improvisando, utilizando as estratégias
possíveis, considerando a ausência de materiais e recursos para uma diversificação das
atividades e possível disponibilidade de acesso aos conteúdos por parte de todos os alunos,
assim como foi descrito pela Professora 5.
Evidencia-se, assim, a necessidade dos cursos de formação inicial e continuada de
utilizarem conteúdos e experiências com o processo de inclusão dos alunos com deficiência,
possibilitando os conhecimentos específicos em diversas dimensões, especialmente aquelas
relacionadas às atitudes, aos saberes teóricos e metodológicos e aos saberes práticos referentes
ao saber fazer do professor no contexto da sala de aula (RODRIGUES, 2008).
“Um dos alunos especiais que eu tenho é autista, hiperativo, eu faço
atividades adaptadas pra ele, para dar individualizado pra ele, mas eu dou
atividade e é aquela agitação eu estou atendendo a maioria da turma aí eu
paro um tempo com a turma e dou alguns segundos, minutos com ele,
explicando o que e ele tem que fazer, ele leva segundos fazendo aquilo ali e
está me chamando de novo, embora eu tenha feito um combinado com ele,
eu falo: Olha, a tia vai agora explicar a atividade que você tem que fazer e
enquanto você estiver fazendo, você aguardo que eu vou atender os seus
colegas, questão de segundos ele termina, sem dar muita atenção ao que ele
estava fazendo, porque ele não presta atenção no que ele faz e atrapalha os
outros” (Professora 2, possui alunos com Transtorno do Espectro Autista,
Transtorno Opositor Desafiador e Deficiência Intelectual).

131

Nessa perspectiva, pensar em políticas que atendam a todas as pessoas, dentre elas os
docentes que são responsáveis pelas classes superlotadas e que precisam de parceria para uma
atuação que atenda a todos, precisamos perceber a inclusão como uma responsabilidade
coletiva e que, em muitos casos, é humanamente impossível dar conta da aprendizagem de
tantos alunos e dentre eles aqueles que precisam de atenção diferenciada.
Em contrapartida, não podemos desconsiderar o fato de que muitos docentes possuem
a ideia preconcebida de que os alunos com deficiência são incapazes de aprender, de respeitar
as regras estabelecidas socialmente, o que se torna um entrave no processo inclusivo.
“Considero que os alunos sejam capazes de aprender, mas considero
principalmente que ele precisa de um olhar diferenciado, uma atividade que
estimule seu interesse” (Professora 9, possui alunos com atraso
neuropsicomotor e Transtorno do Espectro Autista).

Precisamos considerar que cabe à escola utilizar práticas que promovam a
aprendizagem de todos os alunos em prol da qualidade e da equidade na educação, assim
como descrito por Machado (2008), ao denunciar a idealização de alunos perfeitos e a
padronização, demonstrando, assim, a necessidade de modificação dessas práticas como
pressuposto para a educação inclusiva. Nesse sentido, Machado (2009) contribui:
Se nossa intenção é trabalhar em favor da educação inclusiva, nossas
concepções de aprendizagem e de ensino devem ser revisadas. Um ponto de
partida para a compreensão da aprendizagem é ter claro que todo aluno é
capaz de aprender. No entanto, os alunos não têm o mesmo tempo de
aprendizagem e traçam diferentes caminhos para aprender. Cabe ao
professor disponibilizar o melhor do ensino, as mais variadas atividades e
cabe ao aluno a liberdade de escolher a tarefa que lhe interessa
(MACHADO, 2009, p. 70).

Nos momentos de planejamento, de elaboração e adaptação de atividades, devem ser
consideradas as características individuais de cada aluno, sendo disponibilizadas pelos
docentes diversas atividades com a orientação do pedagogo e a parceria do professor da sala
de recursos.
“Observamos a criança, fazendo uma pequena avaliação, vendo o que ele
consegue alcançar, adapta conteúdo, determinada coisa, determinado
assunto e vai colocando o mínimo de entendimento para aquela criança, o
que ela capaz de entender, algumas disciplinas são mais fáceis e todos
compreendem sem necessitar de adaptação, mas a língua portuguesa e a
matemática geram limitação para a criança com deficiência, essas que
nascem com alguma síndrome” (Professora 10, possui aluno com Retardo
Mental Leve).
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É reconhecido que a implementação da prática Inclusiva não é tarefa fácil, , pois o
professor precisa garantir o aprendizado de todos os alunos. Porém, podemos considerar que,
a partir de suas atividades rotineiras e do planejamento para a turma como um todo, essa
prática irá se consolidando.
A avaliação, como contínua, predispõe de um processo importante na construção do
conhecimento no que tange à melhoria da educação que visa a atender a diversidade, assim
como uma prática reflexiva do ensino por parte do docente e como possibilidade de
reorientação da aprendizagem.
“Temos um aluno que é autista que durante a aula de informática consegue
fazer um trabalho melhor que os colegas dele, mas a mãe dele procurou
outras terapias e isso colaborou muito” (Professora 12, possui aluno com
Transtorno do Espectro Autista).

A presença dos alunos com deficiência em escolas de ensino regular é uma realidade
na qual não se pode fugir. Portanto, planejamentos, metodologias, escolha de conteúdos e
formas de avaliação são desafios a serem enfrentados pelos docentes, a fim de promover uma
aprendizagem significativa para todos os alunos. A falta de especialização dos profissionais
torna a existência de recursos pedagógicos adaptados ineficientes. Jesus e Effgen (2012)
afirmam que:
Para a garantia da aprendizagem de todos os alunos, precisamos assegurar o
acesso ao currículo escolar, por meio de práticas pedagógicas diferenciadas
que atendam aos percursos de aprendizagem de cada estudante. Tal situação
é um desafio, pois demanda professores detentores de conhecimentos
teórico-práticos, bem como planejamentos coletivos, estratégias e
metodologias de ensino e de processos de avaliação que possibilitem ao
educador acompanhar o desenvolvimento de cada aluno que está em sala de
aula (JESUS, EFFGEN, 2012, p. 20).

Para que ocorra a inclusão em escolas de ensino regular, far-se-á necessário ter
conhecimentos acerca das possibilidades de aprendizagem que elas possuem, levando em
consideração as suas singularidades e potencialidades, adequando o currículo para as suas
necessidades.
“Na sala de aula tento sempre colocar uma criança que sabe mais com o
aluno que tem deficiência ou que tem dificuldade, os dois sempre gostam
muito, porque eu digo que é o meu ajudante, favorece a interação e a
socialização também” (Professora 6, possui alunos com Problemas
neurológicos e Transtorno do Espectro Autista).

Refletir sobre a viabilização da inclusão escolar se faz necessário a partir de
adaptações e mudanças, na busca pela reestruturação do espaço, do tempo e da prática do
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cotidiano escolar, assim como descrito pela Professora 6, com práticas que contribuem com a
aprendizagem, interação e socialização. Assim, a escola inclusiva avançará ao garantir que a
[...] homogeneização dê lugar à individualização do ensino, na qual os
objetivos, a sequência e ordenação de conteúdos, o processo de avaliação e a
organização do trabalho escolar em tempos e espaços diversificados
contemplem os diferentes ritmos e habilidades dos alunos, favorecendo seu
desenvolvimento e sua aprendizagem (RIBEIRO, 2003, p.49).

A partir de mudanças de atitudes, podemos avançar de uma sociedade preconceituosa
para uma sociedade mais humana e solidária com todos; de uma escola tradicional e fechada
para uma escola aberta e inovadora.
Nessa busca por mudanças e ressignificações, o município de Campos dos Goytacazes
disponibiliza aos alunos com deficiência, matriculados em classes regulares, como auxílio
nesse processo inclusivo, e melhor desenvolvimento dos alunos, a presença de noventa e
quatro AAEE (Agentes de Apoio à Educação Especial) responsáveis pelos cuidados básicos
de higiene, locomoção, alimentação e promoção da autonomia e que possuem, como
habilitação, o curso técnico em enfermagem, com o vínculo de contrato. Contam com quinze
acompanhantes que também atuam com a função de cuidados básicos de higiene,
alimentação, locomoção e promoção da autonomia com o vínculo estatutário e sem
habilitação específica. Tanto as funções de AAEE como as de acompanhantes são descritas
pelas docentes como de cuidadoras. A secretaria de educação disponibiliza, ainda cinquenta e
quatro mediadoras pedagógicas que são estagiárias dos cursos de pedagogia de quatro
instituições de ensino superior de Campos dos Goytacazes: Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), Institutos Superiores de Ensino do Centro Educacional
Nossa Senhora Auxiliadora (ISECENSA), Centro Universitário Fluminense (UNIFLU) e
Universidade Estácio de Sá (UNESA). De acordo com as informações obtidas no setor
multiprofissional, esse trabalho começou em agosto de 2017 e, atualmente, são trinta e oito
unidades escolares atendidas por esses estagiários.
“Acho que muitas coisas poderiam ser feitas para que a inclusão
acontecesse, acho que um mediador, nós até temos alguns estagiários
trabalhando agora, fazendo a mediação com os autistas, mas ainda é uma
quantidade muito pequena para atender a demanda” (Professora 1, possui
alunos com Transtorno do Espectro Autista/ Altas Habilidades).
“Então falta mediador, porque para a inclusão acontecer tinha que ter um
trabalho de um mediador dentro da sala de aula, independente da
deficiência, todos os casos, a meu ver, pelo tempo que eu tenho dentro das
escolas, lidando om as crianças especiais, já tive casos graves dentro de
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minha sala, tive momentos em que eu tinha um aluno com determinado tipo
de deficiência outro com outra e mais um terceiro por não ter onde colocar
e colocaram na minha sala, talvez por eu ter paciência de lidar, graças a
Deus levei meu ano relativamente tranquilo, tentando administrar as
questões, mas não foi nada fácil, sem ter alguém pra te ajudar, porque todos
dentro da escola são muito ocupados, tem cuidadores na escola, mas são
poucos e não dão conta da clientela toda, a clientela é muito grande de
crianças com necessidades especiais, tem cadeirante, tem ABCD tipos de
síndromes” (Professora 2, possui alunos com Transtorno do Espectro
Autista, Transtorno Opositor Desafiador e Deficiência Intelectual).

Conforme explanado pela Professora 1, o quantitativo de mediadores atuando em toda
a rede municipal é ínfima diante das duzentas e noventa e quatro escolas municipais e da
demanda de alunos com deficiência. Assim, o setor multiprofissional tem direcionado para os
alunos com Transtorno de Espectro Autista e alunos que precisam de um acompanhamento
pedagógico direcionado a presença de um mediador no ambiente escolar, que estimula e
encoraja o professor em prol da inclusão.
“A inclusão seria possível, talvez se essas crianças fossem atendidas em
turmas menores, com mediadores que possam estar ali, entendendo o
quadro daquela criança, apto para ajudá-lo em consonância o que está
acontecendo em sala de aula” (Professora 6, possui alunos com Problemas
neurológicos e Transtorno do Espectro Autista).

Alguns alunos necessitam de acompanhamento contínuo, como apontado por Pelosi e
Nunes (2009). Aqueles alunos com déficits motores e intelectuais mais graves muitas vezes
não conseguem se expressar para responder às solicitações do professor, não possuem
autonomia para escrever e precisam de auxiliar para a mobilidade e autocuidado. Mas eles
podem aprender a se expressar, mas há de se pensar sobre as técnicas, recursos e profissionais
para auxiliar esses alunos a se desenvolverem da melhor maneira possível.
“No ano de 2018 a prefeitura ofereceu aos meus alunos especiais uma
mediadora e o trabalho que eu tenho com ela é de muita parceria, posso
dizer que este ano me sinto extremamente realizada, porque vejo o meu
aluno que tem múltiplas deficiências ele andando, ele saindo correndo da
sala, abraçando os colegas, dando beijo, apontando as coisas, e pra mim
isso é um ganho sem preço” (Professora 8, possui alunos com Deficiência
Neurológica e com Múltiplas deficiências).

O mediador que acompanha esses alunos precisa atuar conjuntamente com o professor
da classe regular e do AEE e, ainda, como afirma Brandão e Ferreira (2013), respeitar os
níveis de desenvolvimento essenciais (acadêmico, sócio emocional e pessoal) e proporcionar
uma educação apropriada, maximizando o seu potencial e oferecendo-lhe um ensino de
qualidade.
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“Troco muitas ideias com a mediadora, ela está estudando, sempre trás
muitas coisas novas. Ela troca sobre os outros alunos também, porque está
em sala de aula e observa tudo” (Professora 8, que possui alunos com
Deficiência Neurológica e com Múltiplas deficiências).
“Acredito na mediação, acredito que deveria ter um professor mediador
para cada aluno com deficiência em cada sala de aula e que ele fosse
especializado, porque eu traria a ideia proposta, a ideia pedagógica, e esse
mediador iria transformar na realidade daquele aluno, ele não poderia fugir
do meu pedagógico, do que eu estivesse dando, por exemplo, se eu estivesse
dando mapa de alguma forma ele estaria trabalhando mapa, conhecendo
aquele mapa, aquela região. Esse mediador poderia ser até uma estagiária,
mas que tenha o conhecimento daquela deficiência do aluno, conhecimento
voltado para as deficiências, por exemplo, se o aluno fosse deficiente
auditivo o mediador deveria saber trabalhar com ele” (Professora 13,
possui aluno com Deficiência Auditiva e Deficiência Intelectual).

A presença dos alunos com alunos com deficiência em classe regular têm aumentado
significativamente nos últimos anos e foi uma das justificativas dadas pelo setor
multiprofissional para a contratação de mediadores, porém essa presença é acompanhada de
inquietações e medos em decorrência da falta de experiências por parte dos docentes. Essa
experiência só pode ser desenvolvida a partir do contato com o novo, com o diferente e não se
dá de outra forma a não ser pela interação, pelo contato direto que poderiam ser mais
desenvolvidos em cursos de formação que consideram a realidade educacional. Embora essas
ações sejam importantes e necessárias, por si só não modificam práticas.
“Porque, na verdade, a gente se sente coagida, muitas coisas a gente faz por
extinto, a gente aprende na hora, é a prática que nos ensina” ( Professora 5,
possui alunos com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Déficit
de Atenção com Hiperatividade).

Nesse sentido, Omote e Pereira Júnior (2011) desenvolvem o pensamento de que
professores que têm alguma experiência prévia com pessoas com deficiência tendem a ter
atitudes mais favoráveis à inclusão do que os demais. Porém, diante da ausência de formação
ou de uma experiência prévia, os professores agem de acordo com o seu bom sendo, conforme
pontuado pela Professora 5. Nesse contexto, Shiroma (2003, p. 67) pontua que, nesses casos,
a profissionalização docente significava uma supervalorização do “conhecimento construído
‘na’ e ‘pela’ experiência”. Ainda de acordo com Shiroma (2003), eles possuem “um tipo de
conhecimento tácito que não pode ser construído de outra forma senão na prática profissional”
(p. 67) visto as especificidades de cada educando incluído, que se adéqua às estratégias, aos
recursos, às atividades e aos métodos de ensino, de acordo com as suas necessidades.
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“Não tenho nenhuma formação, sou formada na escola da vida, na prática”
(Professora 14, possui aluno com Deficiência Mental).

A bagagem prática pode desenvolver uma pluralidade de saberes construindo uma
competência profissional. De acordo com Therrien, Menezes e Rodrigues (2015):
Isso sugere que as experiências vividas no mundo objetivo ganham
significados que são internalizados pelos docentes, passando a configurar a
subjetividade professoral dos mesmos. Na complexa caminhada formativa, o
docente vai se fazendo e se refazendo nos múltiplos espaços sociais por onde
passa. Nesse processo, as aprendizagens vão sendo internalizadas,
contribuindo para a reelaboração de saberes atravessados por referências
pessoais, acadêmicas e institucionais da vida do professor (THERRIEN,
MENEZES, RODRIGUES, 2015, p. 7).

No âmbito das experiências docentes do cotidiano pedagógico, ocorre a luta pela
aceitação à diversidade, para as quais são necessárias respostas pedagógicas incentivando,
assim, uma escola capaz de integrar as diferenças e respeitar a diversidade cultural.
“Acho que a gente se forma no nosso dia a dia, a partir da prática, da
atuação com os diversos alunos bem mais do que na faculdade ou nos
cursos de formação” (Professora 4, que possui alunos com Deficiência
Física e Deficiência Intelectual).

É comum os professores queixarem-se da formação recebida nos cursos de formação,
diante das dificuldades que surgem ao ingressarem na profissão e também ao atribuírem maior
valor aos saberem experienciais (TARDIF, 2002), porque os saberes oriundos da formação
inicial não são suficientes para atenderem, de modo satisfatório, a todas as exigências
impostas pela prática cotidiana. Tendo como consequência a maior valorização do que é
aprendido na prática, e ainda de acordo com Tardif (2002), professores atribuem importância
significativa aos saberes construídos a partir de suas práticas, habitus, interlocuções com
outros professores, entre outros. Esses saberes se constituem em um conjunto de
representações a partir das quais os professores direcionam sua prática docente e sua
profissão. Não obstante, a prática cotidiana favorece a avaliação constante dos outros saberes
(disciplinares, curriculares, pedagógicos) permitindo, assim, que se questione a sua validade e
se eliminem aqueles que não apresentam contribuições à prática.
“As deficiências são muito diferentes, não dá pra eu fazer um curso de cada
coisa, assim vou aprendendo junto com os alunos com vão chegando, com a
experiência do dia a dia com eles” (Professora 9, possui alunos com atraso
neuropsicomotor e Transtorno do Espectro Autista).

De acordo com a realidade vivenciada, com as características que são individuais de
cada aluno e não apenas os sinais e sintomas das deficiências, as práticas precisam ser
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repensadas, acolhendo esses aspectos como essenciais na luta por um sistema de ensino
inclusivo, utilizando-se dos saberes que são práticos e unindo-os aos aspectos teóricos
desenvolvidos em sua formação inicial para se aceitar o novo, respeitando seu pleno potencial
de aprendizagem.
“Tive uma experiência muito difícil com a inclusão, meu aluno com autismo
não conseguiu se desenvolver, parecia não evoluir pedagogicamente, me
senti muito fracassada com esse insucesso” (Professora 11, possui aluno
com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista).

Quando a trajetória do professor é marcada pelo insucesso, como no caso de uma
inclusão que não foi bem desenvolvida, bem trabalhada e uma aprendizagem que não ocorreu
da melhor forma, o professor - que além de uma cobrança social possui uma autocrítica sente-se mal enquanto profissional, gerando, assim, sofrimentos psíquicos que podem afetar
sua vida pessoal e profissional.
As autoras Smeha e Ferreira (2008) pontuam que “Tudo o que foge à regra, à norma e
que está fora de nosso controle é motivo de angústia e inquietação.” E, assim, ocorre no
decorrer do processo inclusivo, no qual o encontro com o diferente, com o novo, aquilo que
nunca foi trabalhado e que, muitas vezes não se sabe como trabalhar, gera angústias e
inquietações que podem se tornar patológicas.
Trabalhar com todos os alunos, no mesmo espaço, ainda que em cooperação
com a educação especial e outros técnicos, não é uma tarefa linear, que possa
ser implementada sem uma retaguarda de suporte que ajude à reflexão sobre
o processo. Na ausência de apoio às dificuldades que vão sentindo, as
escolas vão respondendo como sabem e como podem a populações cada vez
mais diversificadas, como resultado da emigração que tem havido nos
últimos anos. Encontrar, no mesmo espaço, crianças portuguesas, brasileiras,
orientais, africanas, da Europa de leste, algumas das quais não falam
português, é uma situação comum. Responder a estes e àqueles que de entre
estes têm necessidades educativas especiais, numa perspectiva de educação
inclusiva, sendo um desafio que indiscutivelmente contribui para a melhoria
do ensino, é uma competência indiscutivelmente difícil (SILVA, 2007, p.
129).

É nesse sentido que a formação continuada vem atender às demandas reais, sendo
fundamental para que não se continue a trabalhar, na melhor das intenções, com os alunos,
famílias e comunidade. Visto que o trabalho com a diversidade, como apontado
anteriormente, é uma competência difícil e que precisa ser refletida na busca por respostas que
modifiquem essa prática do senso comum, do extinto e que seja uma prática verdadeiramente
equitativa.
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Observou-se assim que muitas inquietações docentes se relacionam, ao excesso de
serviço burocrático como a realização de relatórios, planejamentos e pouca realização prática,
assim como as classes superlotadas, com excesso de alunos com deficiência e sem deficiência,
a ausência de formação e corrobore com a prática gerando assim a sensação de incapacidade e
impotência por parte dos docentes. A disponibilidade de atuação diante das especificidades
dos alunos com deficiência, diante das classes superlotadas e das especificidades dos alunos,
diante da diversidade do ambiente educacional, a heterogeneidade da classe regular,
considerando assim a falta de auxílio (mediador e cuidador) e também a falta de recursos
materiais e humanos. A participação da família que é essencial nesse processo de ensino de
aprendizagem e sua ausência no caso de alunos com deficiência muitas vezes impossibilita
esse processo, gerado pelo diagnóstico tardio, assim como a falta de acompanhamento por
outras terapias. O professor ainda precisa lidar com as cobranças quanto aos resultados
(aprendizagem), por parte da escola e da família, assim como suas próprias cobranças e
anseios.
No que tange as práticas desenvolvidas pelos docentes observou-se como aliado nesse
processo inclusivo o plano educacional individualizado, o planejamento, elaboração e
adaptação de atividade, em parceria com o professor especialização, assim como a adaptação
curricular. Os docentes desenvolvem a inclusão além do laudo, considerando a mesma além
da educação especial, onde há a atuação docente a partir da prática, percebendo os alunos a
partir de suas potencialidades, desenvolvendo a avaliação de forma contínua e em todos os
momentos da aula, através da realização de atividades em grupo e com a colaboração dos
mediadores e cuidadores.
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CONCLUSÃO
Ao longo do tempo, as pessoas consideradas diferentes ou fora do padrão de
normalidade eram excluídas do convívio social. Assim, as pessoas com deficiência também
eram separadas do contexto educacional, estudando em escolas especializadas e,
posteriormente, em classes especiais. Atualmente essa segregação ainda pode ser percebida
dentro das escolas, onde os alunos têm o direito ao acesso a esse espaço, mas não a sua
permanência ou ao direito à aprendizagem. Em nossa pesquisa foi percebido, em diversos
momentos, a inclusão em seu aspecto social em detrimento do pedagógico, deixando
evidenciado que ainda há um longo caminho a ser percorrido.
Para subsidiar a consolidação de uma sociedade e de uma escola inclusiva, são
necessários diversos fatores como políticas públicas, acessibilidade física e atitudinal, assim
como professores capacitados para essa atuação. A escola é considerada o espaço mais
profícuo para o processo de ensino aprendizagem sistematizado, sendo necessário repensar as
práticas homogeneizantes que ainda inviabilizam o processo inclusivo a partir de práticas,
estratégias e métodos que atendam às diversas formas de aprender.
No que tange à formação inicial dos docentes, conforme proposto pelos docentes
pesquisados, é prudente desenvolver conteúdos que relacionem os conteúdos, os
procedimentos, as atitudes e as práticas para que possam contribuir com a flexibilização da
prática no cotidiano escolar. Considerando, assim, que o docente conduz todo o processo de
ensino, organizando, orientando e promovendo a aprendizagem. Como apontado por
Vygotsky (2001), o docente é o mediador no processo da construção do conhecimento do
aluno, e suas ações não devem refletir apenas na transmissão dos conteúdos sem relação com
a realidade e de acordo com a necessidade dos alunos.
Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi de investigar a formação em educação
inclusiva de professores de uma escola regular da rede pública municipal que atuam com
crianças com deficiência e identificar suas possíveis inquietações acerca do tema. Sendo
assim, os objetivos dessa pesquisa nos conduziram até aqui, levando-nos a concluir que a
formação docente é um dos pilares para uma inclusão escolar efetiva, pois, ao traçarmos o
perfil dos docentes entrevistados, pudemos observar que nove dos catorze professores
entrevistas não participam dos cursos de formação continuada propostos pelo munícipio, o
que equivale a 64% dos docentes entrevistados, e que as inquietações e desafios para esse
público são mais evidenciados do que para o restante dos docentes que possuem formação,

140

considerando, ainda, que a formação não se limita em si mesma, mas se faz necessária uma
continuidade diante das mudanças sociais e individuais do cotidiano escolar.
O aporte teórico contribuiu com abordagens referentes aos principais conceitos que
envolvem a inclusão escolar, para uma contextualização histórica e legal da educação especial
e da educação inclusiva, assim como aprofundar os conhecimentos necessários aos docentes
no que tange ao desenvolvimento infantil, de acordo com Piaget, Wallon e Vygotsky, o que
contribuiu ainda para contextualizar historicamente a formação docente e sobre a formação
docente numa perspectiva inclusiva.
Nossa pesquisa foi desenvolvida em uma escola municipal que atende da educação
infantil até o quinto ano de escolaridade, localizada na área central do município de Campos
dos Goytacazes, que possui sala de recursos com Atendimento Educacional Especializado,
com vinte e cinco alunos com deficiência, incluídos em classe regular. Catorze professores
que atuam no ensino fundamental I (primeiro ao quinto ano de escolaridade), com alunos com
deficiência incluídos, aceitaram participar da entrevista semiestruturada.
A análise dos dados foi realizada a partir da análise de conteúdo de Bardin (2011). As
entrevistas foram transcritas na íntegra e organizadas em categorias iniciais, intermediárias e
finais, sendo as categorias finais apresentadas no corpo do trabalho.
Nas análises dos conteúdos, mais especificamente na categoria sobre as percepções e
crenças sobre a inclusão, identificou-se que algumas docentes ainda percebem a integração e a
inclusão como conceitos sinônimos, outros a percebem enquanto produto final, considerando
que não há nada a ser feito para modificar a realidade ou para alcançar a efetividade da
inclusão. As docentes que acreditam na possibilidade da inclusão são aquelas que possuem
uma experiência de sucesso ou que buscam se atualizar, indo além dos conhecimentos obtidos
na formação inicial, enquanto que há aqueles que negam a inclusão e não acreditam na sua
possibilidade, em sua maioria, não possuem formação continuada ou inicial que contemple a
inclusão.
Nesse contexto, a educação inclusiva apresenta-se como um desafio para os docentes e
para todos os envolvidos nesse processo de ensino aprendizagem que, ao se deparar com
situações não vivenciadas anteriormente, precisam aprender a flexibilizar sua prática.
Identificou-se que uma das inquietações das docentes está relacionada à ausência de
formação que contemple a atuação com os alunos público-alvo da educação especial. Porém,
quando questionados quanto à participação nas formações oferecidas pelo município,
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justificam o excesso de trabalho, como RET (Regime Extra de Trabalho), trabalho em
diversos lugares, bem como a incompatibilidade de horários, outros ainda demonstraram sua
insatisfação quanto aos cursos estarem desvinculados da prática cotidiana. Nessa perspectiva,
é necessário considerar a desvalorização docente que faz com que os professores precisem
atuar em diversos lugares e que os cursos de formação ocorrem em dias específicos, o que
inviabiliza a frequência dos mesmos. Outra inquietação apontada é para o excesso de alunos
nas classes regulares, o que dificulta o trabalho com todos os alunos, o que se agrava com os
alunos com deficiência, visto que necessitam de mais atenção e estímulo.
Quanto às práticas que possibilitam a inclusão, ficou evidenciada a parceria das
docentes junto à professora que atua na sala de recursos, a troca de materiais e de
informações. Muitas docentes apontam como possibilidade fazer grupos para a realização das
atividades, assim os alunos com melhor desempenho se tornam mediadores daqueles com
mais dificuldades. As docentes sugerem que, para a efetivação do processo inclusivo, é
preciso ter um professor mediador ou auxiliar em sala de aula para melhor acompanhamento
dos alunos, em consonância com os conteúdos desenvolvidos em sala, como já é realidade em
algumas turmas da unidade escolar.
Conclui-se que a atuação docente não pode mais ser predominantemente improvisada,
sendo necessário formação docente que vise a melhoria nas práticas de sala de aula, e que as
ações educativas inclusivas prezem pelo respeito e pelas possibilidades que a atuação, a partir
do convívio com as diferenças humanas, gera. Considerando ainda que essa mudança
paradigmática está em construção, mas que cabe a todos os envolvidos nesse processo
colaborar para sua efetivação, seja pelo poder público - através das políticas públicas e sua
aplicabilidade - seja pela participação da família e da escola com todos os que fazem parte
dela.
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APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista semiestruturada

1. Qual é a sua formação? (qual curso de graduação fez ou curso?)
2. Onde você se formou?
3. Há quanto tempo você se formou?
4. Na sua formação (graduação ou ensino médio), cursou disciplinas relacionadas à
deficiência?
5. Esta(s) disciplina(s) contribuiu(ram) para seu trabalho atual? Como?
6. O que foi abordado nas disciplinas?
7. Você realizou algum curso ou pós-graduação na área da inclusão ou que favoreça esse
processo? Se positivo, qual? Há quanto tempo? E o que motivou a busca por este curso ou
pós?
8. Qual foi o primeiro contato que você teve com uma criança com deficiência?
9. Há quanto tempo trabalha como professor?
10. Há quanto tempo atua nesta unidade escolar?
11. Depois que você começou a trabalhar, o estado/município forneceu algum tipo de
formação para trabalhar com crianças com deficiência? Como e quando foi?
12. Como você considera que a inclusão ocorre em sua unidade escolar?
13. Quais as deficiências apresentadas pelos alunos que você já atuou ou atua? Relacione sua
atuação com a sua formação.
14. Como é o dia a dia como professor de uma criança com deficiência? (quais as
dificuldades, quais os problemas enfrentados, quais prazeres, quais as angústias, como se
sente?)
15. Como você se sente em relação à inclusão de alunos com deficiência?
16. O que você pensa sobre a inclusão de alunos com deficiência em sala de aula?
17. Como ocorre a parceria entre professor (a) da sala de recursos e você, enquanto professor
de classe regular?
18. Como você considera que a inclusão deveria acontecer?
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19. Quais os desafios e dificuldades para a aprendizagem desses alunos?
20. Você considera a formação docente como favorecedora da inclusão escolar?
21. Como, na sua opinião, forma-se um professor para atuar na educação de sujeitos com
deficiência?
22. Defina como você entende a inclusão escolar.
23. Tem mais alguma coisa que você queira falar e que não foi abordado?
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) e/ou participar
na pesquisa de campo referente ao projeto/pesquisa intitulado(a) Formação e inquietações
docentes diante do processo inclusivo no ensino fundamental do município de Campos
dos Goytacazes desenvolvida(o) por Ana Luiza Barcelos Ribeiro a quem poderei contatar /
consultar a qualquer momento que julgar necessário através do telefone nº (22) 998558527 ou
e-mail analuizabarcelos32@yahoo.com.br. Fui informado(a), ainda, de que a pesquisa é
orientada por Bianka Pires André.
Afirmo que aceitei participar, por minha própria vontade, sem receber qualquer
incentivo financeiro ou ter qualquer ônus, e com a finalidade exclusiva de colaborar para o
sucesso da pesquisa. Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que,
em linhas gerais, é de Investigar a formação em educação inclusiva de professores da rede
pública municipal que atuam com crianças com deficiência em escolas regulares do Ensino
Fundamental.
Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevista semiestruturada a
ser gravada a partir da assinatura desta autorização. O acesso e a análise dos dados coletados
se farão apenas pela pesquisadora e/ou sua orientadora. Fui ainda informado(a) de que posso
me retirar dessa pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou
sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos.

Campos dos Goytacazes, ____ de _________________ de _____

Assinatura do(a) participante: ______________________________

Assinatura do(a) pesquisador(a): ____________________________

Assinatura do(a) testemunha(a): ____________________________
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APÊNDICE C – Elaboração das categorias de análise
O processo de formação das categorias foi desenvolvido de acordo com

Bardin

(1977), após a seleção do material e a leitura flutuante das entrevistas. A escolha se deu em
função da repetição das palavras no material coletado, onde foram constituindo-se em
unidades de registro, para então efetuar-se a categorização progressiva.
As categorias iniciais são as primeiras impressões observadas, resultaram do processo
de codificação das entrevistas transcritas, um total de vinte categorias. Cada categoria possui
trechos selecionados das falas dos entrevistados e, também, baseadas teoricamente.
Quadro 4: Categorias Iniciais

Categorias iniciais
1- Conceito de Inclusão
2- Percepções sobre a inclusão
3- Proposições Legais
4- Deficiências
5- Sala de Recursos
6- Classe Especial
7- Professor Especialista
8- Formação inicial e a inclusão
9- A realidade da formação continuada
10- O que se espera da formação continuada
11- Formação prática
12- Motivação para a formação
13- Justificativa para a ausência na formação
14- Inquietações
15- Desafios da prática inclusiva
16- Objetivos da Inclusão: Socialização
17- Presença e ausência de laudo médico
18- Práticas Inclusivas
19- Mediação
20- Experiência docente
Fonte: Dados da pesquisa (elaboração dos autores).
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Com o objetivo de refinar a análise dos dados, o agrupamento das categorias iniciais,
emergiram cinco categorias intermediárias. Tais categorias estão pautadas nas narrativas dos
entrevistados, referencial teórico e observações. A aglutinação das primeiras três categorias
iniciais

originaram

a

primeira

categoria

intermediária, denominada,

conceitos e

predisposições legais sobre a inclusão. O quadro 5 ilustra o processo de formação da categoria
intermediária.
Quadro 5: Categoria Intermediária: Conceitos e predisposições legais sobre a inclusão.

Categoria inicial
1. Conceito de Inclusão

2. Percepções sobre
inclusão
3. Proposições Legais

4. Deficiências

Conceito Norteador

Categoria Intermediária

A definição conceitual de
inclusão escolar e sua
diferença de integração.
IConceitos
e
a A percepção da prática predisposições legais sobre
educacional inclusiva atual. a inclusão.
O
conhecimento
dos
aspectos legais que regem
a educação especial e a
educação inclusiva.
A experiência inicial com
os alunos com deficiência
e como ela se constrói no
decorrer do tempo.
Fonte: Dados da pesquisa (elaboração dos autores).

Na figura a seguir fica evidenciado a segunda categoria intermediária, as inquietações
e desafios docentes no processo inclusivo. Essa Categoria apresenta as reflexões acerca da
educação especial, apresentando ainda as categorias iniciais que a originaram e seus conceitos
norteadores.
Quadro 6: Categoria Intermediária: Reflexões acerca da educação especial.

Categoria inicial
5. Sala de Recursos

6. Classe Especial

7. Professor Especialista

Conceito Norteador

Categoria Intermediária

A perspectiva sobre a sala
de
recursos,
seu
funcionamento
e
sua
viabilidade.
II- Reflexões acerca da
A
viabilidade
e educação especial.
funcionalidade da classe
especial.
O
conhecimento,
as
contribuições e parceria do
professor especialista.
Fonte: Dados da pesquisa (elaboração dos autores).
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A terceira categoria intermediária, Formação inicial e continuada para a inclusão
escolar , discute e analisa a formação dos entrevistados no que tange a inclusão escolar. O
quadro 7, demonstra a terceira categoria intermediária
Quadro 7: Categoria Intermediária: Formação inicial e continuada para a inclusão escolar

Categoria inicial
8.Formação
inclusão

Conceito Norteador

Categoria Intermediária

inicial

e Os
conteúdos
e
metodologias
abordados
na formação inicial que
contribuíram para a prática
inclusiva.
III – Formação inicial e
9. A realidade da formação A formação continuada em continuada para a inclusão
continuada.
inclusão que é oferecida e escolar.
realizada pelos docentes.
10. O que se espera da A formação continuada que
formação continuada.
é almejada pelos docentes
ao busca-la.
Fonte: Dados da pesquisa (elaboração dos autores).

Na quarta categoria intermediária, é apresentada as motivações para a realização da
formação continuada na perspectiva inclusiva, assim como as justificativas pelas ausências
nas mesmas. O quadro 8, demonstra a quarta categoria intermediária
Quadro 8: Categoria Intermediária: Motivações e justificativas para a realização da formação docente.

Categoria inicial

Conceito Norteador

As
expectativas
e
aspirações dos docentes
sobre
a
formação
continuada voltada para a
prática inclusiva.
12. Motivação para a As motivação para a
formação
realização das formações
continuadas.
13.
Justificativa
para Motivos para a não
ausência na formação
realização das formações
continuadas
inclusivas,
motivações pessoais e
profissionais.

Categoria Intermediária

11.Formação prática

IVMotivações
e
justificativas
para
a
realização da formação
continuada.

Fonte: Dados da pesquisa (elaboração dos autores).

A quinta categoria intermediária, nos mostra as inquietações e desafios docentes no
processo inclusivo. O quadro 9, demonstra a quarta categoria intermediária:
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Quadro 9: Categoria Intermediária: As inquietações e desafios docentes no processo inclusivo .

Categoria inicial

Conceito Norteador

Categoria Intermediária

As questões que inquietam
o docente na prática
inclusiva, como excesso de
alunos, ausência da família,
dentre outros.
15.Desafios da prática Os desafios que emergem
inclusiva
da prática inclusiva como a
falta de recursos humanos
e materiais, as dificuldades
V- As inquietações e
de aprendizagem, etc.
docentes
no
16. Objetivos da Inclusão: A socialização considerada desafios
processo
inclusivo.
Socialização
como
sinônimo
de
inclusão,
a
não
aprendizagem
em
decorrência disso.
17. Presença e ausência de A ausência da família, o
laudo médico
diagnóstico tardio, muitos
alunos sem laudo ou
acompanhamento médico e
ainda a prática inclusiva
além do laudo.
14. Inquietações

Fonte: Dados da pesquisa (elaboração dos autores).

Por fim o quadro 10 elucida a formação da sexta e última categoria intermediária, a
qual foi denominada como as prática e possibilidades que permeiam a inclusão.
Quadro 10: Categoria Intermediária: As práticas e possibilidades que permeiam a inclusão.

Categoria inicial
18. Práticas Inclusivas

19. Mediação
20. Experiência docente

Conceito Norteador

Categoria Intermediária

As práticas que são
desenvolvidas no cotidiano
educacional que propiciam
a inclusão escolar.
As
práticas
e
A mediação escolar como VIpossibilidades
que
possibilidade inclusiva.
A experiência docente permeiam a inclusão.
pode considerada como
uma
possibilidade
de
melhor atuação inclusiva,
diante das especificidades
práticas.
Fonte: Dados da pesquisa (elaboração dos autores).
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As categoriais iniciais e intermediárias, descritas anteriormente, culminaram na
elaboração das categorias finais, são formadas por duas categorias denominadas: “Conceitos e
predisposições legais sobre a inclusão” e “Reflexões acerca da educação especial” . O quadro
11 explana a formação da primeira categoria final:
Quadro 11: Categoria final: Percepções e crenças sobre a inclusão.

Categoria Intermediária

Conceito Norteador

Categoria Final

I-Conceitos
e Ficam evidenciados os
predisposições legais sobre conceitos
de
inclusão
a inclusão.
escolar, integração escolar,
as percepções sobre a
inclusão escolar, assim
como as predisposições
legais que legitimam essa Percepções e crenças sobre
prática.
a inclusão.
II- Reflexões acerca da As
contribuições
do
educação especial.
professor especialista, do
atendimento educacional
especializado, assim como
as experiências com os
alunos com deficiência
para a efetivação da
inclusão.
Fonte: Dados da pesquisa (elaboração dos autores).

No quadro 12 observamos a segunda categoria final, intitulada, “Entre a formação e a
prática inclusiva” , contribuindo assim para facilitar as interpretações e respaldar o estudo.
Quadro 12: Categoria final: Entre a formação e a prática inclusiva

Categoria Intermediária

Conceito Norteador

Categoria Final

III – Formação inicial e Os
conteúdos
e
continuada para a inclusão metodologias
inclusivos
escolar.
abordados na formação
inicial, assim como a
formação continuada que é
oferecida e aquela que é
almejada pelos docentes
Entre a formação e a
IV-Motivações
e As motivações pessoais e
prática inclusiva
justificativas
para
a profissionais
para
a
realização da formação realização das formações
continuada.
continuadas, assim como
as motivações para anão
realização.
Fonte: Dados da pesquisa (elaboração dos autores).
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No quadro 13 observamos a elaboração da última categoria final, intitulada,” Desafios
da prática inclusiva” , contribuindo assim para facilitar as interpretações e respaldar o estudo.
Quadro 13: Categoria final: Desafios da prática inclusiva.

Categoria Intermediária

Conceito Norteador

Categoria Final

V- As inquietações e As questões que inquietam
desafios
docentes
no e desafios da prática
Desafios
processo inclusivo.
inclusiva, considerando a
socialização
como inclusiva.
sinônimo de inclusão,
assim como a ausência dos
acompanhamentos médicos
e consequentemente dos
laudos.
VIAs
práticas
e As práticas que são
possibilidades
que desenvolvidas no cotidiano
permeiam a inclusão.
educacional que propiciam
a
inclusão
escolar,
contribuindo com ela a
mediação escolar e a
experiência docente.

da

prática

Fonte: Dados da pesquisa (elaboração dos autores).

Síntese da elaboração das categorias
Com o intuito de demonstrar de forma clara e sistemática a elaboração das categorias
de análise que surgiram a partir das entrevistas, foi elaborado o Quadro 1, que sintetiza essa
elaboração:
Quadro 14 : Síntese da elaboração das categorias.

Categorias iniciais

Categorias
intermediárias

Categorias Finais

1.Conceito de Inclusão.
2.Percepções
inclusão.

sobre

Conceitos
e
a Ipredisposições legais sobre
a inclusão.

3.Preposições legais.

Percepções e crenças sobre
a inclusão.

4.Deficiências.
5.Sala de Recursos.
6. Classe Especial.

II- Reflexões acerca da
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7.Professor Especialista.
8.Formação
inclusão.

educação especial.

inicial

e
III- Formação inicial e
continuada para a inclusão
escolar.

9.A realidade da formação
continuada.

Entre a formação e a
prática inclusiva.

10. O que se espera da
formação continuada.
11. Formação prática,
12.Motivação
formação.

para

13.Justificativa para
ausência nas formações.

Motivações
e
a IVjustificativas
para
a
realização da formação
a continuada.

14. Inquietações.
15. Desafios da prática V- As inquietações e
desafios
docentes
no
inclusiva.
processo inclusivo.
16.Socialização.
17. Laudo Médico.

Desafios
inclusiva.

18.Práticas inclusivas.
19. Mediação.
20. Experiência docente.

VIAs
práticas
e
possibilidades
que
permeiam a inclusão.
Fonte: Dados da pesquisa (elaboração dos autores).

da

prática

