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Resumo 

 

A preocupação com a formação de professores é apontada por diversos autores como uma 

das dificuldades mais significativas para a efetivação do processo de inclusão de crianças 

com deficiência em escolas regulares. Sendo assim, esta pesquisa, a partir dos pressupostos 

teóricos do Modelo Bioecológico de Bronfenbrenner, teve como objetivo investigar a 

formação em educação inclusiva de professores da rede pública que atuam com crianças 

com deficiência em escolas regulares do Ensino Fundamental. Foram entrevistados 52 

professores sendo: 25 professoras regentes, 17 professoras apoio e 10 professores de 

Educação Física. Para coleta dos dados, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, com 

foco na vivência do professor e pesquisa documental que incluiu os projetos políticos 

pedagógicos (PPCs) das graduações cursadas pelos entrevistados e políticas públicas que 

norteiam a questão da inclusão. As entrevistas foram realizadas, individualmente, nas 

próprias escolas. Os fatores destacados como influenciadores no processo de inclusão são: 

a própria formação, relação com os pais, conhecimento da deficiência da criança, 

personalidade da criança, tipo de deficiência, diferença de tempo de trabalho e recursos 

didáticos e materiais. O medo em relação à responsabilidade e o preconceito também são 

marcantes nas narrativas trazidas. Constatou-se que as condições atuais da educação 

pública brasileira não garantem condições satisfatórias para uma inclusão efetiva. 

 

Palavras-chave: Educação inclusiva; Políticas públicas; Formação de professores; Modelo 

Bioecológico; Inclusão 
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Abstract 

 

 

Concern for the training of teachers is pointed to by many authors as one of the most 

significant difficulties for the realization of the process for inclusion of children with 

disabilities in schools. Therefore, this research, based on the theoretical assumptions of 

Bronfenbrenner’s Bioecological Model, aimed to investigate training in inclusive 

education of public school teachers who work with children with disabilities in regular 

elementary school. There were interviewed 52 teachers and 25 regents teachers, 17 

teachers and 10 support education teachers from nine schools. Semi-strutured interviews 

were used for data collection, focusing on teacher experience, and documentary research, 

which included the political pedagogical projects (PPPs) adopted in the undergraduate 

programs the interviewees completed. In addition, public policies on the issue of 

inclusiveness were also examined. The interviews were conducted individually in the 

schools. It was noted that undergraduate courses in Brazil are still below par in terms of 

their selection of classes, and that the classes they do offer are considered insufficient for 

proper professional performance. The elements pointed out as influencers in the process of 

inclusiveness were: teacher education, teacher-parent relationship, knowledge of the 

child’s disability, child’s personality, type of disability, time working with the child, and 

didactic and material resources. Fear arising from the responsibility and prejudice were 

also distinctive features of the collected narratives. It was found that the shape of today’s 

public education in Brazil does not ensure the proper conditions for genuine inclusiveness. 

 

Keywords: Inclusive Education; Public Policy; Teacher Education; Bioecological Model; 

Inclusiveness 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa se insere na Linha 1 do Mestrado em Psicologia da Universidade 

Federal de São João del-Rei: Processos Psicossociais e Socioeducativos, especificamente 

na área da Psicologia Escolar e Educacional, no campo das Políticas Públicas de Educação. 

Este trabalho busca fundamentação no modelo Bioecológico do Desenvolvimento de 

Bronfenbrenner (1977, 1979, 1992, 1996, 2011) que concebe o desenvolvimento sob uma 

perspectiva pluralista.  Assim o seu foco de análise se amplia desde os processos genéticos 

ou fisiológicos até os processos culturais e de interações sociais.  

No Brasil, desde a Revolução Científica, séc. XVII, com o desenvolvimento da 

medicina (Pessotti, 1984) as pessoas com deficiência, principalmente as com deficiência 

intelectual, ficavam misturadas nos hospitais psiquiátricos como pacientes dessas 

instituições. Surgiu, a partir daí, o interesse médico em escolarizar essas crianças para a 

realização de estudos com ênfase nos testes projetivos e de inteligência e, rígida 

classificação etiológica. Pode-se dizer então que a escolarização dessas crianças teve início 

através de uma perspectiva médica (Glat & Fernandes, 2005). 

A partir da década de 70, institucionalizaram-se as escolas especiais no Brasil. Esse 

movimento realiza um deslocamento da perspectiva médica de avaliação e cuidado da 

pessoa com deficiência para uma perspectiva educacional, em que há uma aposta nas 

possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento dessas pessoas (Glat & Fernandes, 

2005). No entanto, as escolas especiais continuavam segregando as pessoas com 

deficiência em espaços separados da sociedade. Em 1996, com a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB - Lei 9394/96), isso muda, pois em seu capítulo V, a nova LDB 

apresenta uma normatização para o acolhimento de pessoas com deficiências nas escolas 

regulares e para sua integração na sociedade. (Brasil, 1996). 
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Após essa mudança, muito se tem discutido sobre a inclusão dessas crianças. O que 

se pode constatar na literatura e também após a realização desta pesquisa é que existem 

políticas públicas baseadas na preocupação com a inserção do aluno com deficiência nas 

escolas regulares, como a própria lei que obriga as escolas a matricular crianças com 

deficiência. Constitui crime punível de 1 a 4 anos de prisão e multa para as escolas que: “I 

- recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar 

inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou 

privado, em razão de sua deficiência” (Brasil, 2015). Mas o que se percebe na prática é que 

faltam políticas abordando o tipo de educação que esse aluno receberá e políticas 

específicas para a preparação eficaz de professores das escolas regulares quando se 

confrontam com essa situação e, que orientarão, efetivamente, o processo de ensino-

aprendizagem desses alunos. 

De acordo com Briant e Oliver (2012), para que a participação de crianças com 

deficiência ocorra na escola, ainda que seja um direito constitucional, ou seja, para que as 

diretrizes educacionais sejam cumpridas, outros aspectos são necessários, como por 

exemplo, a articulação entre profissionais, famílias e sociedade. Esses autores enfatizam a 

importância da destinação de recursos humanos e materiais e formação de profissionais 

habilitados para que seja possível uma melhor forma de enfrentamento dos desafios da 

prática do cotidiano escolar. 

Em pesquisa feita por Silveira, Enumo e Rosa (2012), percebeu-se a necessidade da 

discussão sobre as políticas públicas que orientam a educação inclusiva. Esses autores 

apontaram que o simples ingresso dos alunos em sala de aula não é suficiente para mudar 

as concepções dos envolvidos. Conforme eles, o processo de inclusão está muito além do 

que a criação de vagas; oportunidades devem ser criadas para todos os alunos, com 

recursos materiais e professores capacitados. 
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Briant e Oliver (2012) citam algumas pesquisas que enfatizam a necessidade da 

formação continuada a fim de atender à diversidade das experiências e demandas dos 

estudantes em sala de aula. Isso, por constatarem na prática, as dificuldades e a falta de 

preparo dos professores na efetivação em promover a aprendizagem de alunos com 

necessidades educacionais especiais. O que esses autores afirmam é que há a necessidade 

de equiparar oportunidades de acesso e aprendizagem a todos os alunos. Ainda, enfatizam 

sobre as estratégias que são utilizadas pelos professores que favorecem a inclusão de 

crianças com deficiência, na classe comum da escola regular. Para eles, a formação dos 

professores é de extrema importância para assegurar o sucesso de seu trabalho, 

principalmente em se tratando de alunos com deficiência; ainda existe uma grande 

dificuldade em se relacionar com o diferente.  

O professor é considerado um ator de suma importância no contexto escolar e no 

processo de ensino e da aprendizagem, pois está em contato direto com essa criança, sendo 

o meio de transmissão do conhecimento, além de ser o facilitador do processo ensino-

aprendizagem. Considera-se que a formação desse profissional pode influenciar, de 

diversas maneiras, sua atuação em sala de aula. Essa formação será a base de seu trabalho e 

a preparação para situações que advirão em seu cotidiano. Glat e Nogueira (2003) afirmam 

que uma das principais barreiras que impedem que a política de inclusão se torne uma 

realidade nas escolas é o despreparo dos professores.  

Ao entrevistar professores da rede pública de ensino, Silveira et al. (2012) 

observaram que esse trabalho ainda é permeado por preconceitos e por uma ênfase no 

cuidar como parte do processo pedagógico. Os autores exemplificam esse preconceito pelo 

fato de que, mesmo quando problemas de aprendizagem não eram verificados, os alunos 

com deficiência eram tratados como limitados.  
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Inserir crianças com deficiência em escolas regulares não é uma tarefa tão difícil. 

Criar leis que obriguem matrículas dessas crianças já faz com que aumente o número de 

matriculados em escolas regulares, mas, entre inserir e incluir, há uma lacuna muito 

grande. Os dados do MEC (MEC/SEESP, 2007) apontam apenas o número de matrículas. 

Contudo, não há uma estatística de permanência desses alunos nas escolas regulares, nem 

informações sobre a conclusão com êxito do processo de escolarização. É preciso pensar 

na qualidade da educação de crianças com deficiência quando são inseridas em escolas 

regulares. 

Incluir significa envolver, o que vai muito além do que apenas “juntar, colocar 

junto a”. Espera-se que, o fato de inserir as crianças com deficiência em escolas regulares, 

não tenha como objetivo apenas juntá-las, mas sim proporcionar a todas, com deficiência 

ou não, a oportunidade de lidar com o diferente, diminuindo o preconceito. Além disso, 

espera-se que a escola cumpra seu papel, não somente como espaço de socialização, mas 

também como espaço que oportuniza a aprendizagem formal dos conteúdos. Como muito 

bem disse Santos (2003) quando falou sobre igualdade/diferenças: 

Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o 

direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a 

necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que 

não produza, alimente ou reproduza as desigualdades (p. 55). 

Sendo assim, diante de todo o exposto acima, propõe-se uma investigação sobre 

como tem sido a inclusão das crianças com deficiência em escolas regulares e sobre o 

processo de ensino e aprendizagem delas. Não sendo possível investigar, em apenas um 

trabalho, todas as questões envolvidas na inclusão, a figura do professor foi escolhida 

como foco investigativo, por considerar de suma importância sua influência no processo de 

ensino-aprendizagem e por ser parte essencial do meio em que esse aluno está inserido. 
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Tem importante papel de mediador nas interações estabelecidas entre as crianças, sendo 

aquele que oferece as competências e as habilidades socioemocionais que permitem – 

quando presentes – a elas lidarem com a diversidade e a inclusão. 

A partir do Modelo Bioecológico do Desenvolvimento (Bronfenbrenner, 1999; 

2011) que defende a importância do meio no desenvolvimento da pessoa, considera-se 

importante a inserção de crianças com deficiência no contexto das escolas regulares, pois o 

contato direto e diário com crianças sem deficiência tem papel determinante nos fatores 

que influenciam o desenvolvimento dessas crianças. Esse contato proporciona estímulos 

que aumentam em complexidade e possuem estabilidade temporal (processos proximais). 

Diante disso,  não se deve, decididamente, excluí-las ou segregá-las pelas suas diferenças. 

A escolha do Modelo Bioecológico se deu pelo fato do entendimento de sua 

completude e de sua extensão no estudo do desenvolvimento humano, pois integra os 

diversos aspectos individuais, contextuais, relacionais e temporais envolvidos no 

desenvolvimento e, consequentemente, no processo/política de inclusão. Além disso, o 

autor escolhido também tinha a preocupação em transformar a sociedade em que vivia. 

Assim como escreveu no prefácio de um de seus livros: 

Aprendi, a partir do trabalho em outras sociedades, que as políticas públicas têm 

poder de afetar o bem estar e o desenvolvimento dos seres humanos, ao determinar 

as suas condições de vida. Esta percepção me levou a um profundo envolvimento, 

durante os últimos quinze anos, nas tentativas de modificar, desenvolver e 

implementar políticas, no meu próprio país, que pudessem influenciar a vida das 

crianças e das famílias (Bronfenbrenner, 1979/1996, p. IX). 

Esta pesquisa se apoia exatamente nisso: na esperança de proporcionar mudanças e 

transformações na sociedade em que está inserida, seja na proposta de novas políticas 

públicas para formação de professores, ou ainda na conscientização dos professores 



6 

 

participantes dela, sobre a importância de ser um dos principais atores no desenvolvimento 

de uma criança com deficiência. 

A proposta de investigação focou no processo de formação dos professores que 

atuam diretamente com as crianças com deficiência em escolas regulares. O 

questionamento é se esses professores têm tido uma formação suficiente ou adequada para 

essa prática. Sendo assim, foram levantadas algumas questões tais como: a formação dos 

professores entrevistados, se cursaram disciplinas relacionadas ao tema em sua formação, 

se possuem pós-graduação na área e ainda sobre questões relacionadas ao cotidiano em 

sala de aula. Pois se acredita que a partir das dificuldades cotidianas, pode-se inferir sobre 

a formação do professor. 

Considerou-se importante fazer esta pesquisa, porque, a partir dela, novas políticas 

públicas que auxiliem a educação de crianças com deficiências poderão ser propostas. 

Evidenciou-se também que, entrevistas com professores e a investigação de documentação 

relacionada à sua formação, possibilitariam a compreensão sobre como está acontecendo 

essa formação, se ela foi suficiente ou não no dia-a-dia da atuação de professores que 

lidam com crianças com deficiência em escolas regulares e, principalmente, se o processo 

de inclusão está ocorrendo ou não.  

Esta dissertação será estruturada em forma de capítulos. Na primeira parte da 

fundamentação teórica será apresentado um breve resumo do Modelo Bioecológico de 

desenvolvimento humano de Bronfenbrenner (1977, 1979, 1988, 1992, 1996, 2011), desde 

sua fundamentação e sua origem, refletindo como a vida do autor teve influência sobre sua 

proposta e os conceitos básicos, como o de pessoa, de processo, de contexto (micro, exo, 

meso, macro) e de tempo que se relacionam com tal pesquisa. 

No segundo capítulo, será estudada a educação inclusiva, apresentando-se 

conceitos básicos relacionados ao tema, além de um histórico sobre como se deu a 
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educação de crianças com deficiência no Brasil. Alguns documentos referentes às políticas 

públicas de educação inclusiva são citados e discutidos. Na sequência, no terceiro capítulo, 

o conceito de necessidades educacionais especiais será abordado, tratando especificamente 

de conceitos como deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

Após a abordagem desses temas, propôs-se discutir: a formação de professores na 

educação inclusiva, leis que abordam essa questão e pesquisas que refletem a temática da 

formação. Para isso, foram citados autores que pesquisaram, realizaram entrevistas sobre 

formação, discutiram a questão da inclusão e dos currículos dos cursos nas universidades 

que deveriam preparar professores para a prática educacional. 

Seguindo, serão apresentados os objetivos e a metodologia utilizada para a 

realização deste trabalho, indicando o passo a passo e os referenciais utilizados, tanto para 

coleta de dados como para sua análise. E por fim, no último capítulo, serão abordados, de 

forma sistematizada, os resultados e discussões dos dados encontrados com esta pesquisa. 

Os resultados foram analisados de acordo com análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2011) e discutidos com base na teoria e nas políticas públicas investigadas.  

Considera-se de extrema importância a realização deste trabalho, pois, com base em 

seus resultados, serão propostos novos caminhos para se pensar a educação especial na 

perspectiva inclusiva, de forma que a fragilidade e a descontinuidade das politicas 

educacionais voltadas para a formação docente sejam amenizadas. 

A pretensão essencial deste trabalho é que ele sirva como base para muitos outros 

estudos posteriores. Além disso, há a intenção de contribuir com os atores focos da 

pesquisa, professores e crianças com deficiência, almejando que, um dia, a educação 

dessas crianças seja, efetivamente, realizada com qualidade. E que a inclusão seja produto 

natural da nossa sociedade.   
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Modelo Bioecológico do desenvolvimento humano 

 

O Modelo Bioecológico do desenvolvimento humano proposto por Urie 

Bronfenbrenner (1977, 1979, 1988, 1992, 1996, 2011) concebe o desenvolvimento sob 

uma perspectiva pluralista. O seu foco de análise varia desde os processos genéticos ou 

fisiológicos até os processos culturais e de interações sociais. Esse modelo propõe que as 

características da pessoa, em um dado momento de sua vida, são funções conjuntas das 

características individuais e do ambiente, ao longo do curso de sua vida, naquele dado 

momento. 

Bronfenbrenner nasceu em 1917, em Moscou, mas viveu lá somente até os seis 

anos de idade, quando se mudou para os Estados Unidos. Seu pai era neuropatologista em 

uma instituição estadual para pessoas com problemas mentais e, foi nessa instituição que o 

estudioso cresceu e teve as primeiras experiências que influenciaram sua concepção sobre 

desenvolvimento humano (Polonia, Dessen & Pereira-Silva, 2005). A vida de 

Bronfenbrenner reflete sua pesquisa e vice-versa; uma vida de diversidades e de 

adversidades, marcada por fatores de risco. Ele é o próprio exemplo de seu modelo, 

alguém que, mesmo no meio de lutas, confiou sua esperança em mundos melhores. 

Acreditava que os seres humanos vinham ao mundo para melhorar suas próprias vidas 

(Koller, 2011). 

As ideias de Bronfenbrenner têm influência do pensamento de Kurt Lewin. Após o 

término de seu doutorado, Bronfenbrenner tornou-se soldado do exército dos Estados 

Unidos. Nessa ocasião, conheceu Lewin pessoalmente. Bronfenbrenner já havia tido 

contato com textos de Lewin em sua graduação, mas, até então, achava sua proposta um 
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pouco confusa. Foi só a partir do contato direto e pessoal que ocorreu a mudança de 

opinião. Eles trabalhavam juntos avaliando candidatos para o serviço secreto fora do país. 

Após cumprir as horas diárias de serviço, o grupo em que trabalhavam frequentemente se 

juntava para cantar e pensar em voz alta sobre o comportamento e o desenvolvimento 

humano. Lewin era um amante da diversidade dos grupos humanos e, por isso, sempre 

pensava o comportamento humano em um contexto. Em seu contato com soldados, durante 

a Primeira Guerra, observou que a realidade percebida se modificava na medida em que os 

soldados se aproximavam do front (Bronfenbrenner, 2011). Isso, somado ao fato da própria 

inserção num contexto de clima de mudanças no diálogo entre diferentes disciplinas, em 

que a própria psicologia do desenvolvimento sofria por um “descontentamento com as 

discrepâncias existentes entre estudos de laboratórios e questões sociais mais emergentes, 

não respondidas pelos modelos experimentais predominantes” (Dessen & Senna, 2014, p. 

83). Foi nesse caminho que nasceu a teoria de Bronfenbrenner, numa tentativa de, como 

ele próprio disse (Bronfenbrenner, 1979/1996), dar solidez aos territórios topológicos, 

brilhantemente concebidos por Lewin.  

Muitas são as discussões sobre o fator de influência no desenvolvimento, dentre 

elas está o fato de serem influências hereditárias ou se o meio é que determina o 

desenvolvimento. Ainda, qual o peso de cada uma dessas influências sobre o processo 

evolutivo e qual o impacto real na trajetória de vida de um sujeito. O que havia, na época, 

eram modelos que valorizavam apenas um desses elementos. O modelo de endereço social, 

um dos favoritos naquele tempo, concebia o desenvolvimento apenas pelo rótulo 

ambiental, sem nem mesmo dar atenção ao significado do meio para o individuo. Nesse 

modelo, pressupõe-se que o impacto que um ambiente causa no desenvolvimento é o 

mesmo para todos que vivem naquele lugar, independentemente das características 

psicológicas e biológicas do ser em questão. 
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Outro modelo era o de atributos pessoais: defendia que eram as características 

biológicas e físicas que interferiam no desenvolvimento humano. Sendo assim, indivíduos 

com as mesmas características particulares, presentes nos primeiros anos de vida, teriam as 

mesmas consequências no desenvolvimento, independentemente do contexto em que 

estivessem inseridos. Outros modelos surgiram depois disso; alguns inseriam mais de uma 

variável de influência no desenvolvimento humano, mas para Bronfenbrenner (1988) os 

modelos ainda eram sempre incompletos e simplistas. 

No modelo de Bronfenbrenner, as variáveis genéticas e ambientais não são polos 

opostos, mas sim complementares: “há uma variação sistemática nos componentes 

hereditários, que são analisados como uma função articulada entre os processos proximais 

e as características do ambiente no qual tais processos ocorrem” (Polonia et al, 2005, p. 

74). Atentar para os diferentes sistemas significa conceber o desenvolvimento em termos 

bidirecionais de múltiplas influências e não mais apenas como influências unidirecionais. 

Considera-se também que a vida das pessoas reflete as influências de seu tempo histórico, 

sendo as respostas produzidas por cada uma delas, variadas, gerando consequências 

específicas para o indivíduo e para a sociedade (Costa Junior & Dessen, 2005). 

O modelo proposto por Bronfenbrenner (1977, 1979, 1988, 1992, 1996, 2011) 

defende que o desenvolvimento constitui uma interação recíproca entre a pessoa e seu 

contexto através do tempo. A partir de interações recíprocas e dos processos é que se dá o 

desenvolvimento. Para o autor, processo é definido como relação entre o ambiente e as 

características da pessoa em desenvolvimento. O ser humano dá forma ao seu 

desenvolvimento e cria o ambiente no qual está inserido; sendo assim, são produtores 

ativos de seu próprio desenvolvimento. O desenvolvimento das pessoas não pode ser 

dissociado das redes sociais onde estão inseridas (Bronfenbrenner, 1943). 
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A fim de se desenvolver intelectual, emocional, moral e socialmente, toda criança 

necessita da participação em atividades progressivamente mais complexas, que ocorram 

em uma base regular por períodos estendidos de tempo de sua vida, com uma ou mais 

pessoas com quem desenvolva apego emocional mútuo e forte, estando comprometidos 

com seu bem estar e desenvolvimento, preferencialmente, para toda vida (Bronfenbrenner 

& Evans, 2000; Bronfenbrenner & Morris, 1998). 

A ideia de que as interações favoreciam o desenvolvimento já era concebida por 

Vigotski (1989), em seu livro, A formação social da mente, no qual discute o conceito 

traduzido no Brasil como Zona de Desenvolvimento Proximal e por Prestes (2010) como 

Zona de Desenvolvimento Iminente. Na verdade, nada mais é do que o espaço de 

interpelação entre o que a criança consegue resolver sozinha em seu nível de 

desenvolvimento atual e o que ela consegue fazer a partir da orientação ou ajuda de outras 

crianças, ou de um adulto, sendo definido como desenvolvimento possível ou potencial. 

Cabe ressaltar aqui que não se está comparando os processos proximais de 

Bronfenbrenner com o conceito de zona de desenvolvimento proximal de Vigotski. Apenas 

cita-se que Vigotski também defendia as interações como forma de desenvolvimento. Se 

um ser humano tiver contato com outro mais desenvolvido que ele, as possibilidades de se 

chegar a um nível de desenvolvimento a que não chegaria sozinho, são grandes (Vigotski, 

1989). “Vigotski não diz que a instrução é garantia de desenvolvimento, mas que ela, ao 

ser realizada em uma ação colaborativa, seja do adulto ou entre pares, cria possibilidades 

para o desenvolvimento” (Prestes, 2010, p. 168). 

A proposta de Bronfenbrenner é que seja estudado o desenvolvimento por meio de 

quatro núcleos que ele considera serem inter-relacionados: o Processo, a Pessoa, o 

Contexto e o Tempo (Bronfenbrenner, 1996, 2011). Também conhecido como modelo 

PPCT.  
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O primeiro deles, os processos proximais, tido como o mais importante dos 

núcleos, é postulado pelo autor como a força motriz do desenvolvimento humano. 

Processos proximais são as atividades do dia-a-dia em que os seres humanos se engajam. 

Essas atividades são necessárias para o desenvolvimento humano, tendo que acontecer 

regularmente e em períodos extensos de tempo (Bronfenbrenner & Morris, 1998).  

O primeiro passo para se conhecer o processo proximal é compreender como a 

pessoa se envolve em uma dada situação, ou seja, é necessário identificar e analisar 

como as características da pessoa influenciam e são influenciadas em suas 

interações. (Bronfenbrenner & Ceci, 1994, citado por Polonia et al., 2005, p. 83). 

O modelo proposto defende que “o desenvolvimento ocorre por meio de processos 

de interação recíproca, progressivamente mais complexos entre um organismo humano 

biopsicológico em atividade e as pessoas, objetos e símbolos existentes em seu ambiente 

externo imediato” (Bronfenbrenner, 2011, p. 46). Para os mais jovens, a participação nos 

processos de interação, ao longo do tempo, gera capacidade, motivação, conhecimento e 

habilidade para exercer essas atividades com outras pessoas e consigo mesmos 

(Bronfenbrenner, 2011).  

É no microssistema (sala de aula, lar, etc) que a pessoa experimenta essas 

interações, dando significado aos processos proximais. Esses processos de interação 

acontecem de forma recíproca, vão aumentando sua complexidade progressivamente e 

sofrem alterações sistemáticas numa função conjunta entre as características da pessoa e as 

do contexto (Dessen & Senna, 2014). 

As autoras Polonia et al. (2005) abordam o papel da bidirecionalidade no 

desenvolvimento humano, sendo uma característica dos processos proximais. Segundo 

elas, a influência e a interdependência mútua entre o indivíduo e seu ambiente são 
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asseguradas pela bidirecionalidade, o que permite a compreensão dos efeitos dos 

mecanismos que atuam de forma sistêmica sobre os processos evolutivos.  

Nesta pesquisa, destaca-se a importância em analisar os processos proximais pelo 

entendimento de que a relação da criança com deficiência com o meio em que ela está 

inserida pode e vai influenciar em seu desenvolvimento. Principalmente, considerando o 

contexto escolar, o papel do professor será de suma importância, pois é ele quem está no 

controle das atividades e das situações, na maioria das vezes. Uma atitude em relação à 

criança com deficiência pode ser fator decisivo no seu desenvolvimento, pois legitima os 

valores, crenças que orientam o comportamento e as relações, bem como também as 

crianças influenciarão a vida do professor que terá contato com elas. Serão considerados 

aqui os processos proximais das relações entre o professor e a criança, o professor e outros 

atores do contexto escolar (diretores, supervisores, cantineiras, etc.) e professores e pais 

das crianças (quando houver interação direta). 

O segundo núcleo, Pessoa, envolve o indivíduo em questão, o ser que será o sujeito 

da pesquisa, seus fatores genéticos e biológicos que vão interferir de alguma forma em 

suas atitudes e ações. Bronfenbrenner (1989, 1994) propôs uma concepção de pessoa 

diferente do que já havia sido proposto. Para ele, a pessoa é produto e produtora parcial no 

seu processo de desenvolvimento. Essa pessoa é considerada o núcleo do processo, o 

agente de mudança, assim como também é agente transformado pelo processo (Polonia et 

al., 2005). A proposta de Bronfenbrenner parte da concepção de pessoa como “potenciais 

ativos que envolvem aspectos cognitivos, socioemocionais e motivacionais” 

(Bronfenbrenner, 2011, p. 151). 

O que incomodava Bronfenbrenner em relação à pessoa estudada em seu  

desenvolvimento era que as concepções científicas a respeito dessa pessoa enfatizavam 

apenas o indivíduo, partindo apenas de características genéticas,  hereditárias e 
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capacidades cognitivas ou focavam apenas no ambiente, excluindo a proposta de que os 

aspectos biológicos pudessem influenciar de alguma maneira. O autor propõe então um 

novo modelo de pessoa, coerente com a visão ecológica da interação do organismo com o 

ambiente (Bronfenbrenner, 1994, 2011). O elemento pessoa é composto por três 

características: disposições, recursos e demandas. Disposição se refere aos atributos que 

desencadeiam os processos proximais que podem ser geradores ou disruptivos. Os recursos 

são identificados em seu polo positivo, como as experiências e as competências do 

indivíduo, e em seu polo negativo, a disfunção ou atributos que limitam a integridade do 

organismo, os atributos que limitam a criança com deficiência na realização de 

determinadas atividades, por exemplo. E por último, a demanda, considerada como o 

potencial que a pessoa tem para atração ou rejeição para reações de outras pessoas, que 

convidam ou desencorajam reações do ambiente, fomentando ou corrompendo operações 

dos processos proximais; o processo de inclusão, por exemplo, está intimamente 

relacionado a como o outro vê a deficiência, dependendo de suas crenças pessoais. Se 

negativa, poderá rejeitar a criança com deficiência, prejudicando-a (Bronfenbrenner & 

Morris, 1998). 

No caso desta pesquisa, considerou-se o professor como o organismo a ser 

estudado. O papel “pessoa” para os professores entrevistados é de extrema importância 

quando considerada a questão da inclusão de crianças com deficiência em escolas 

regulares, pois é o professor quem estará em contato direto com a criança em um de seus 

principais contextos (microssistema – termo que será explicado posteriormente). 

O Contexto é outro núcleo do modelo PPCT. O ambiente ou contexto ecológico é 

analisado através da interação de quatro níveis ambientais: Micro, Meso, Exo e 

Macrossistema. Esses sistemas estão organizados como um encaixe de estruturas 
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concêntricas, cada uma contendo a outra, como num modelo de bonecas russas 

(Bronfenbrenner, 1979/1996). 

O primeiro deles, o microssistema, é definido pelo autor como “complexo das 

relações entre a pessoa em desenvolvimento e o meio ambiente em um ambiente imediato 

que contém essa pessoa (...) lugar com características físicas especiais em que os 

participantes se envolvem em atividades particulares em papéis específicos” 

(Bronfenbrenner, 1977, p. 514). 

Mais tarde, em 1989, Bronfenbrenner, ao discutir conceitos como competência e 

personalidade, percebeu a importância de se acrescentar ao conceito de microssistemas, 

características pessoais de outras pessoas significativas presentes no ambiente imediato à 

pessoa. Ele mesmo relata que ficou impressionado com essa omissão em sua formulação. 

Acrescenta, portanto: “e contendo outras pessoas com distintas características de 

temperamento, personalidade e sistemas de crenças” (Bronfenbrenner, 1989). Em 1992, o 

autor dá outra definição para microssistema: “Padrão de atividades, papéis, e relações 

interpessoais vividos pela pessoa em desenvolvimento em interações face a face com 

características particulares físicas e materiais” (Bronfenbrenner, 1992, p. 226). 

O ambiente escolar e a sala de aula são considerados microssistemas no caso desta 

pesquisa, porque neles ocorrem, além de outras interações diretas, interações face a face da 

criança com o professor, objeto de estudo deste trabalho. Além dos ambientes citados, a 

casa do professor também é considerada um microssistema.  

O mesossistema é formado por vários microssistemas. O autor conceitua como “as 

inter-relações entre as principais configurações que contenham a pessoa em 

desenvolvimento em um determinado ponto em sua vida” (Bronfenbrenner, 1977, p. 514) 

ou ainda como “as inter-relações entre dois ou mais ambientes em que a pessoa em 
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desenvolvimento está inserida e participa de maneira ativa” (Bronfenbrenner, 2011, p. 

176). 

Bronfenbrenner (1979/1996) propõe que a interação lar-escola é um mesossistema. 

Segundo ele, essa interação pode se dar de quatro maneiras diferentes: participação 

multiambiente, ligação indireta, comunicações interambiente e conhecimento 

interambiente. No caso deste trabalho, as interações lar do professor-ambiente escolar 

podem ser consideradas um mesossistema ou ainda a interação direção-professor. Ainda, 

lar do aluno-ambiente escolar, quando houver contato dos pais com o professor. 

Em relação ao exossistema, conceituado como “um ou mais ambientes que não 

envolvem a pessoa em desenvolvimento como um participante ativo, onde ocorrem 

eventos que afetam ou são afetados por aquilo que acontece naquele ambiente” 

(Bronfenbrenner, 1979/1996, p. 182), “engloba ligações e os processos que ocorrem entre 

dois ou mais contextos, nos quais pelo menos um deles não contém ordinariamente a 

pessoa em desenvolvimento, mas nele ocorrem eventos que influenciam os processos no 

contexto imediato a que essa pessoa pertence” (Bronfenbrenner, 2011, p. 176). Neste 

trabalho, o lar das crianças é um bom exemplo de exossistema em relação ao professor, 

quando não se tem contato direto entre pais e professor. O contexto pode interferir em 

atitudes do professor por meio dos alunos, alguma atitude ou fala dos pais ou até a forma 

de criação podem afetar a rotina desse professor em sua sala de aula. Instituições 

responsáveis pela educação no Brasil também podem ser consideradas exo para esse 

sistema, como o Ministério da Educação (MEC), Superintendência de Ensino ou Secretaria 

de Educação, por exemplo. O professor geralmente não tem contato com essas instituições, 

mas as decisões, portarias, normatizações, deliberadas por esses setores, irão servir como 

balizadores das ações e também da própria formação desse professor, delimitando as 

trajetórias possíveis assumidas por ele, mesmo diante da deficiência. 



17 

 

E por fim, o Macrossistema, esfera maior que engloba todos os outros definidos 

anteriormente. Entretanto difere dos demais na medida em que não se refere aos contextos 

específicos que afetam a vida de um particular (Bronfenbrenner, 2011). São padrões 

globais de caraterísticas que determinam uma subcultura. Muitas vezes são documentos 

formais como as políticas públicas, aqui representadas por leis que abordam a questão da 

formação como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ainda, a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, por influenciar o modo como 

cada professor vai lidar com seus alunos e quais as condições de trabalho em que estará 

inserido. Mas podem ser também informal ou implícito na forma de pensar, ou em atitudes 

dos membros da sociedade como ideologias que se manifestam através de costumes e 

práticas na vida cotidiana (Bronfenbrenner, 1977). 

Dentro de uma determinada sociedade ou grupo social, a estrtutura e a essência dos 

micro, meso e exossistema tendem a ser similares, como se fossem construídos do mesmo 

modelo principal, fazendo os sistemas funcionarem de maneira semelhante. A teoria de 

Vigotski pavimentou o caminho da formulação do conceito de macrossitema. 

Bronfenbrenner se baseou na tese de que o potencial para o desenvolvimento individual é 

definido e delimitado pelas possibilidades de uma determinada cultura, em um certo 

momento histórico. Os seres humanos são uma espécie ligada à cultura (Bronfenbrenner, 

1988).  

Para ser efetiva, Bronfenbrenner considera que a interação deve ocorrer em uma 

base estável em longos períodos de tempo: o que ele chama de cronossistema, o qual 

engloba mais um nível do contexto de desenvolvimento e se refere ao tempo como 

contexto, à época na qual a cultura está inserida e aos fatores temporais que nela 

interferem. Como por exemplo, as mudanças no próprio conceito de deficiência no 
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transcurso do tempo e mudança na maneira de entender a educação de crianças com 

deficiência, revelando a influência dos valores de cada época, mesmo na ciência. 

A quarta e última propriedade do contexto do desenvolvimento proposto por 

Bronfenbrenner, o Tempo, foi dividido pelo autor em Micro, Meso e Macrotempo. A 

variável tempo foi inserida no modelo definitivamente apenas em 1998, no texto escrito 

por Bronfenbrenner e Morris (1998). 

O microtempo refere-se à continuidade versus descontinuidade dentro de episódios 

contínuos do processo proximal. O mesotempo reporta-se à periodicidade desses 

episódios por amplos intervalos, como dias e semanas. Finalmente, o macrotempo 

focaliza nas expectativas e em eventos em mudança no âmbito da ampla sociedade, 

tanto dentro como através das gerações, como influenciaram e são influenciados 

pelos processos e resultados do desenvolvimento humano ao longo do ciclo de vida 

(Bronfenbrenner & Morris, 1998, p. 995). 

O microtempo, aqui, refere-e ao tempo em que esta pesquisa foi feita, mais 

especificamente quando as entrevistas foram realizadas. O mesotempo reporta-se ao tempo 

que um determinado professor tem em sua sala de aula uma criança com deficiência. E o 

macrotempo refere-se ao tempo desde que as políticas de inclusão começaram a mencionar 

a inserção das crianças com deficiência, como por exemplo, 1994, quando foi publicada a 

Declaração de Salamanca, até os dias atuais. Todas essas relações são estruturadas da 

seguinte forma: 
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Figura 1: Contextos do Modelo Bioecológico 

 

 

A escolha do Modelo Bioecológico como referencial teórico desta pesquisa se deu 

pelo fato de entender o modelo como completo no estudo do desenvolvimento humano, 

pois engloba tanto questões ambientais como pessoais e genéticas da pessoa em questão. A 

perspectiva de que “o reconhecimento de que os processos do desenvolvimento humano 

são profundamente influenciados pelos eventos e condições do meio ambiente concede 

maior importância às politicas públicas e intervenções que têm efeito sobre a natureza do 

ambiente” (Bronfenbrenner, 2011, p. 38). Neste caso o professor em desenvolvimento e 

sua formação para trabalhar com a inclusão na relação com as políticas públicas e possíveis 

intervenções e o potencial de influência desses fatores (inclusive o desenvolvimento do 

professor) no desenvolvimento da criança. 
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Como a proposta era a de sugerir a formulação de novas políticas públicas que 

contribuíssem para formação de professores na educação inclusiva, considera-se de 

extrema importância o tema aqui investigado pela percepção de que ainda são necessárias 

novas propostas nesse sentido. Sendo esse um dos objetivos principais de Bronfenbrenner 

com suas pesquisas: “propor bases científicas para o planejamento de políticas públicas e 

de programas públicos eficazes, que possam neutralizar a emergência de novas influências 

perturbadoras do desenvolvimento” (Bronfenbrenner, 2011, p. 44). 

Para Krebs (2006) a inclusão se trata de uma questão extremamente complexa e por 

isso ela só pode ser discutida à luz de alguma teoria do desenvolvimento. Para ele, a 

escolha do modelo bioecológico dá suporte teórico por seu potencial em explicar a 

indissociabilidade entre a pessoa em desenvolvimento e os contextos em que ela está 

inserida.  

 

2.2 Definições e norteadores da Educação Especial/Inclusiva no 

Brasil  

 

Muito já se pode perceber em relação ao avanço da inclusão de pessoas com 

deficiência (PcD’s). As PcD’s já foram vistas como castigo por um pecado em famílias na 

Idade Média. Essas pessoas eram escondidas em porões e trancadas dentro de suas casas 

por serem consideradas uma vergonha para a família. Foram, por muitas décadas, deixadas 

de lado e consideradas anormais ou um perigo para a sociedade (Carvalho-Freitas & 

Marques, 2009). No Brasil Colônia e Império, a educação era privilégio de poucos, 

somente a elite é que tinha acesso à educação (Aranha, 1996). Hoje, a educação é direito 

de todos, além de política compulsória; pais são obrigados a matricular seus filhos menores 

de idade na escola (Brasil, 2001).  
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Após muitos anos de lutas e avanços na área da Educação, uma grande conquista é 

a obrigatoriedade da matrícula de crianças com deficiência em escolas regulares, 

constituindo crime punível “recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, 

cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer 

curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência” (Brasil, 2015). Mesmo 

assim, ainda pode-se afirmar que muito se tem a evoluir no Brasil nesse sentido. Apesar da 

conquista de ter essas crianças em escolas regulares, a dúvida que persiste é se elas estão 

sendo incluídas ou apenas inseridas. Não basta garantir a matrícula dessas crianças quando 

não se pensa na qualidade do ensino a elas oferecido. E não apenas na qualidade do ensino, 

mas na qualidade do processo de inclusão, oferecendo acessibilidade em todos os sentidos 

da palavra. 

A educação especial é uma modalidade de ensino que disponibiliza recursos e 

serviços que garantem acessibilidade e eliminam barreiras, considerando as necessidades 

específicas de cada aluno (MEC/SEESP, 2007). No documento que define as Diretrizes 

Nacionais da Educação Especial para a Educação Básica (Brasil, 2001, p. 45), educação 

especial é concebida como: 

Conjuntos de conhecimentos, tecnologias, recursos humanos e materiais didáticos 

que devam atuar na relação pedagógica para assegurar resposta educativa de 

qualidade às necessidades educacionais especiais (...) devendo vincular suas ações, 

cada vez mais, à qualidade da relação pedagógica e não apenas a um público alvo 

delimitado, de modo que a atenção especial se faça presente para todos os 

educandos que, em qualquer etapa ou modalidade da educação básica, dela 

necessitarem para o seu sucesso escolar. 

O que pode ser percebido com as definições apresentadas acima é que já se tem a 

preocupação com a qualidade e não apenas com a inserção. Além disso, busca-se dissociar 
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educação especial de um público específico (pessoas com deficiência) e entendê-la como 

uma política educacional em que todos os alunos são contemplados com suas diferenças. 

Mas sabe-se também que há um distanciamento do que é proposto nas políticas públicas 

brasileiras e o que realmente é vivenciado na realidade do cotidiano escolar. 

O documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva do Ministério da Educação traz um resumo do histórico da educação inclusiva no 

Brasil. O documento cita a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, 

atual Instituto Benjamin Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos-Mudos, em 1857, hoje 

denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro. 

(MEC/SEESP, 2007).  

Na história da educação de pessoas com deficiência, é importante destacar que num 

primeiro momento, os atendimentos eram realizados em instituições que segregavam. 

Apenas surdos e cegos tinham o acesso a essas instituições; posteriormente as pessoas com 

deficiência intelectual começaram a ser atendidas por meio de ONGS. Apenas em 1926 foi 

fundado o Instituto Pestalozzi; e, em 1945, foi criado o primeiro atendimento educacional 

especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff. 

E só em 1954, surge a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 

(MEC/SEESP, 2007). 

Desde a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) pode-se perceber a 

preocupação em “(...) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º, inciso IV). Define, no artigo 

205, a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, 

o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No seu artigo 206, inciso I, 

estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola” como um dos 
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princípios para o ensino e garante, como dever do Estado, a oferta do atendimento 

educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 206).  

O documento (MEC/SEESP, 2007) cita algumas leis, decretos, estatutos e 

declarações importantes referentes à educação inclusiva como a Lei nº 5.692/71, que altera 

a LDB de 1961; O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/90; 

Declaração Mundial de Educação para Todos (UNESCO, 1990) e a Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994). Em 1994, também, é publicada a Política Nacional de 

Educação Especial, orientando o processo de “integração instrucional” que condiciona o 

acesso às classes comuns do ensino regular; o artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9.394/96; o Decreto nº 3.298 de 1999, que regulamenta a Lei nº 

7.853/89, ao dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência; a Resolução CNE/CEB nº 2/2001; o Plano Nacional de Educação – PNE, Lei 

nº 10.172/2001; a Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 

3.956/2001; a Resolução CNE/CP nº 1/2002; a Lei nº 10.436/02 que reconhece a Língua 

Brasileira de Sinais; a Portaria nº 2.678/02 do MEC que aprova diretrizes e normas para o 

uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille; o documento publicado pelo 

Ministério Público Federal em 2004, o Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas e 

Classes Comuns da Rede Regular; o Decreto nº 5.296/04  que regulamentou as Leis nº 

10.048/00 e nº 10.098/00, estabelecendo normas e critérios para a promoção da 

acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; o Decreto nº 

5.626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, visando ao acesso, à escola, dos alunos 

surdos; o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos; o Decreto nº 6.094/2007 que 

implementou o PDE. 

Muitas políticas públicas foram criadas e estão em vigor. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação de 1996 (Lei 9394/96), no seu capítulo V, apresenta uma normatização 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
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para o acolhimento de pessoas com deficiências em escolas regulares e para sua integração 

na sociedade (Brasil, 1996). A lei define ainda o papel do poder público nesse contexto. 

Mesmo havendo essa discussão, ainda hoje questões como a qualidade da educação 

oferecida às pessoas com deficiência, permanecem em pauta.  

Em 1994, a Declaração de Salamanca, um dos principais documentos e considerado 

um grande marco na área proclama que:  

As escolas regulares com orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de 

combater atitudes discriminatórias e que alunos com necessidades educacionais 

especiais devem ter acesso à escola regular, tendo como princípio orientador que 

“as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras” (Brasil, 

2006, p. 330).  

Com o passar do tempo, mesmo que num ritmo bem lento, mais estudos na área são 

publicados e há uma maior preocupação da sociedade como um todo em relação à inclusão 

de pessoas com deficiência, de um modo geral. Garcia e Michels (2011) fazem uma análise 

da produção do GT15 – educação especial da ANPED, no período de 1991 e 2011. As 

autoras constataram que só a partir de 2002 o conceito de “inclusão” ganha cena. 

Outro dado importante que representa o avanço no assunto é o do Censo Escolar, 

que registra uma evolução nas matrículas de alunos com deficiência, seja em classes 

comuns ou classes especiais, de 337.326 em 1998 para 700.624 em 2006, expressando um 

crescimento de 107%. É importante ressaltar que esses dados são de matrícula e não de 

permanência e isso não indica, necessariamente, que a inclusão esteja efetivada. No que se 

refere ao ingresso em classes comuns do ensino regular, verifica-se um crescimento de 

640%, passando de 43.923 alunos em 1998 para 325.316 em 2006 (MEC/SEESP, 2007). 
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De acordo com Oliveira, Santos, Aspilicueta e Cruz (2012), os propósitos da 

Educação Inclusiva centram-se na universalização do ensino, da qual todos os alunos têm 

direito à educação de qualidade. Segundo os autores, educação de qualidade é aquela em 

que o acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade é orientado por relações de 

acolhimento à diversidade humana e de aceitação das diferenças individuais. Para tanto, a 

escola regular deve estruturar-se a fim de atender a todos os alunos com suas diferenças 

individuais (explícitas ou não), sociais, culturais e econômicas.  

Em sua pesquisa, Briant e Oliver (2012) descrevem a importância de docentes 

modificarem suas práticas para ações mais igualitárias, pois, se não for assim, continuará 

sendo um obstáculo educar crianças com deficiências. Os autores consideram de 

fundamental importância a participação dos diversos atores como educadores, familiares, 

crianças com deficiência, comunidade escolar, a fim de que possa ser realizado um 

verdadeiro processo de inclusão. Além disso, defendem a composição de uma equipe 

multidisciplinar para que seja possível a construção de novas possibilidades de ações de 

cada um desses agentes, favorecendo uma dinâmica que valorize cada sujeito e sua 

diversidade. Os autores ainda discutem alguns elementos facilitadores do processo da 

educação inclusiva, como por exemplo, a utilização de estratégias pedagógicas 

diferenciadas, que podem ser recursos adaptados de acordo com a necessidade do aluno.  

Analisando o papel específico do professor nesse processo, depara-se com uma das 

causas que pode gerar angústia no momento de sua atuação: a própria heterogeneidade 

entre os alunos. Isso pode gerar insegurança e até mesmo o sentimento de impotência para 

desenvolvimento do trabalho que lhe foi atribuído. Em entrevistas feitas por esses mesmos 

autores com professores da rede pública de ensino, ficou claro que é comum o sentimento 

de angústia entre eles, principalmente quando recebem um aluno com dificuldade de 

aprendizagem. Com base nessas entrevistas, concluíram que a formação continuada é 
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fundamental, além de defender que uma rede de apoio aos professores também auxiliaria o 

desenvolvimento desse trabalho de ensino (Briant & Oliver, 2012).  

A prática da educação inclusiva não é tarefa fácil, pois, mesmo depois de tudo o 

que já foi conquistado, ainda há muito a conquistar. O preconceito ainda é, em grande 

parte, a difícil barreira que impede ou prejudica o processo de inclusão. Enquanto não 

houver o entendimento de que o “conhecimento não é mero produto dos órgãos sensoriais, 

embora possibilitem vias de acesso ao mundo e que o conhecimento resulta de um 

processo de apropriação que se realiza nas/pelas relações sociais” (Nuermberg, 2008, p. 

311), não se pode pensar em uma educação que seja realmente inclusiva. Quando as 

especificidades de cada um dos alunos e as diferenças entre eles forem consideradas e 

valorizadas como pontos positivos, então a Educação será enxergada como forma de se 

descobrir e de se apropriar de cada um desses detalhes individuais. Pensando nisso e 

considerando o papel do professor nesse processo de extrema importância é que se propôs 

esta pesquisa. Buscou-se o entendimento do que realmente ampara a atuação desses 

professores, qual a formação que têm na área e que base essa formação proporcionou a eles 

na prática com crianças que têm necessidades educacionais especiais.  

 

2.3 Necessidades Educacionais Especiais (NEE) 

 

Desde a declaração de Salamanca, o termo Necessidades Educacionais Especiais 

vem sendo usado cada vez com mais frequência. Na declaração, o termo se refere a 

necessidades que se originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem 

(UNESCO, 1994). No Brasil, as Diretrizes Nacionais da Educação Especial para a 

Educação Básica definem necessidades educacionais especiais como as necessidades dos 

alunos que requerem da escola uma série de recursos e de apoios de caráter mais 
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especializado, proporcionando meios a esses alunos para o acesso ao currículo (Brasil, 

2001). Para o Ministério da Educação é uma perspectiva conceitual que aponta para a 

organização de sistemas educacionais inclusivos, que garantam o acesso de todos os alunos 

e os apoios necessários para sua participação e sua aprendizagem (MEC/SEESP, 2007). 

A Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

garante o acesso a grupos específicos de pessoas com necessidades educacionais especiais. 

Considera-se que o público alvo da educação inclusiva seja pessoas com deficiência, com 

transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação 

(MEC/SEESP, 2007).  

Segundo Glat, Pletsch e Fontes (2007) o conceito de necessidades educacionais 

especiais vem sendo erroneamente utilizado como sinônimo de deficiência. Os autores 

afirmam que deficiência se reporta a condições orgânicas do indivíduo e que NEE não é 

característica intrínseca ao aluno, mas sim um produto da interação do aluno com o 

contexto escolar. Pessoas com NEEs apresentam, normalmente, impedimentos de longo 

prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com diversas 

barreiras, podem restringir sua participação efetiva na escola e na sociedade (Fernandes & 

Viana, 2013). 

Assim, desde a Declaração de Salamanca, também já se discutia a importância de 

uma rede contínua de apoio a essas crianças, “com variação desde a ajuda mínima na 

classe regular até programas adicionais de apoio à aprendizagem dentro da escola e 

expandindo, conforme necessário, à provisão de assistência dada por professores 

especializados e pessoal de apoio externo” (UNESCO, 1994, p. 9). Para esta pesquisa, 

optou-se por entrevistar professores que atuam diretamente com crianças com deficiências. 

As crianças com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/Superdotação 

não foram incluídas.  
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2.3.1 Mas, afinal, o que são deficiências? 

 

Várias são as definições dadas ao conceito de deficiência. De acordo com o que 

descreve Carvalho-Freitas (2009) há vários tipos de deficiência: motora, visual, auditiva, 

intelectual e múltipla. Segundo a OMS (2003), a deficiência consiste na perda ou na 

anormalidade de estrutura ou na função psicológica, na fisiológica ou na anatômica, 

temporária ou permanente. Também, na restrição, resultante de uma deficiência, da 

habilidade para desempenhar uma atividade considerada normal para o ser humano. 

A partir de um movimento ocorrido na década de 70 no Reino unido, o Union of 

the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS), Vic Finkelstein, líder desse 

movimento, definiu deficiência como uma “desvantagem ou restrição da atividade causada 

pela organização social contemporânea que exclui as pessoas com deficiência de suas 

principais atividades sociais” (Carvalho-Freitas, 2009, p. 207). Esse conceito ficou 

posteriormente conhecido como “modelo social” de deficiência. 

Outra forma de definição de deficiência é a da Sociologia Médica, proposta pelo 

professor Carol Thomas em 2004, que considera a deficiência como uma consequência 

inquestionável de uma perda ou de uma anormalidade biológica, estando associada à 

doença, à patologia ativa, aos problemas genéticos e aos acidentes ou traumas. Essa 

definição questiona o modelo social, pois se entende que desconsiderou o aspecto 

biológico que, de acordo com eles, é indispensável para o conceito (Carvalho-Freitas, 

2009). Costa e Corrêa (2009, p. 8), definem deficiência como “[...] todo e qualquer 

comprometimento que afeta a integridade da pessoa e traz prejuízos em sua locomoção, na 

coordenação de movimento, na fala, na compreensão de informações, na orientação 

espacial ou na percepção e contato com as outras pessoas”. A perspectiva do referencial 

teórico adotado nesta pesquisa percebe o sujeito como um conjunto entre biológico e 



29 

 

social, e não apenas um ou outro. Por entender que a definição dada por Costa e Corrêa 

(2009) abarca aspectos físicos e sociais, justifica-se o uso dessa como a definição de 

deficiência usada para a realização deste trabalho; considerando que um indivíduo não se 

constitua apenas no seu biológico ou pelo meio onde está inserido, mas que qualquer 

indivíduo é um processo de relação entre essas partes. 

 

2.4 A perspectiva inclusiva na formação de professores  

 

A formação de professores é um assunto bastante atual e tem sido preocupação de 

pesquisadores que estudam a educação inclusiva, além de ser alvo de várias políticas 

públicas. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

orienta os sistemas de ensino a promoverem respostas às necessidades educacionais 

especiais, garantindo: 

transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação 

superior; atendimento educacional especializado; continuidade da escolarização nos 

níveis mais elevados do ensino; formação de professores para o atendimento 

educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão 

escolar; participação da família e da comunidade; acessibilidade urbanística, 

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

informação e Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 

(MEC/SEESP, 2007, p. 5 – grifo nosso). 

A Resolução CNE/CP nº 1/2002 (Brasil, 2002), que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, na 

perspectiva da educação inclusiva, define que as instituições de ensino superior devem 

prever, em sua organização curricular, formação docente voltada para a atenção à 



30 

 

diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. Além dessa resolução, outras políticas públicas 

orientam a questão da formação na perspectiva da educação inclusiva. O artigo 59 da Lei 

de Diretrizes e Bases (Brasil, 1996) atesta que: “Os sistemas de ensino assegurarão aos 

educandos com necessidades especiais: (...) 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”. 

É importante salientar que essa diretriz significa que a formação especializada só é 

exigida para atendimento especializado, ou seja, professores que são contratados para 

trabalhar em salas de recurso multifuncional ou de atendimento educacional especializado 

(AEE) e para as professoras chamadas de apoio, que é a professora que: 

oferece o apoio pedagógico ao processo de escolarização do aluno com disfunção 

neuromotora grave, deficiência múltipla e (ou) transtornos globais do 

desenvolvimento. Esse apoio pressupõe uma ação integrada com o(s) professor(es) 

regente(s), visando favorecer o acesso do aluno à comunicação, ao currículo, por 

meio de adequação de material didático-pedagógico, utilização de estratégias e 

recursos tecnológicos (Minas Gerais, 2014, p. 20).  

Não é exigido que o professor chamado regente, que é o professor responsável pela 

turma como um todo tenha, em sua formação, cursado disciplinas relacionadas à educação 

especial, nem tão pouco ter formação especializada para dar aula às crianças com 

necessidades educacionais especiais. É a formação que dará a base teórica para a atuação 

profissional do professor.  

Acredita-se que o professor será completamente influenciado pelos textos lidos, 

pelos professores que passarem por sua vida e caminhos percorridos, sejam durante sua 

graduação ou pós. Por isso, é sugerido que o professor tenha em sua formação 
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conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos na área de 

atuação (MEC/SEESP, 2007).  

Para Vitalino (2007) a formação pedagógica dos professores universitários deve ser 

pensada de modo a contribuir para que desenvolvam uma prática pedagógica mais 

reflexiva e comprometida, ética e politicamente dentro das exigências do contexto atual. 

Para isso, os professores necessitam de preparo que vai além do conhecimento científico, 

visto que, no ambiente acadêmico, assim como em qualquer outro, há singularidades e 

conflitos de valores. Sant´Ana (2005) também aborda essa questão. Para a autora, a 

ausência de formação especializada para os educadores que trabalham com esse público 

constitui um sério problema na implantação das políticas de educação inclusiva. A autora 

destaca que os cursos de formação docente têm enfatizado aspectos teóricos, distantes da 

prática pedagógica, não preparando os profissionais para lidar com a diversidade dos 

educandos. 

Glat e Pletsch, (2010) defendem a importância do papel da universidade na 

formação de profissionais habilitados. Para eles, a vocação primária da universidade é o 

ensino que é a formação de recursos humanos; e no caso das faculdades ou departamentos 

de Educação, a formação de professores. No entanto, os mesmos autores também afirmam 

que ainda são raros os cursos de licenciatura, e mesmo no de Pedagogia, que oferecem 

habilitação ou disciplinas voltadas às especificidades de alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

Pereira-Silva e Dessen (2007), em sua pesquisa, evidenciaram uma tendência à 

maior responsabilização, em relação ao desenvolvimento, à família, conforme os 

professores de crianças com síndrome de Down em escolas regulares. As professoras 

entrevistadas pelas autoras relataram que, para que a escolarização da criança fosse bem 

sucedida, dependia da família, de seu esforço, de seu estímulo e de seu apoio. As autoras 
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creditam a tendência em se colocar o medo de fracassar como responsabilidade da família, 

por reconhecerem sua falta de preparo para lidar com as crianças com síndrome de Down 

em salas de aula.  

Vitalino (2007) entrevistou, na cidade de Londrina/PR, dezesseis professores 

atuantes em séries iniciais do Ensino Fundamental, sobre a formação que haviam recebido 

em seus cursos de graduação, para atender alunos com NEE. Constatou, após entrevistas e 

aplicação de questionários, que 84% dos professores de cursos de licenciatura da 

universidade consideravam não ter conhecimento suficiente para incluir alunos com 

necessidades educacionais especiais. Os entrevistados relataram que não tinham disciplinas 

que abordassem o tema ou quando tinham, o conteúdo não era suficiente para a prática em 

sala de aula. A falta de oportunidade de estágio também foi citada como causa do 

despreparo. 

A mesma autora mostra a questão do despreparo dos professores como dificultador 

no processo de ensino e aprendizagem (Vitalino, 2007). Em um dos relatos trazidos por 

ela, pôde-se perceber o despreparo de um dos professores entrevistados quando confessa 

que, por considerar-se inapto para lidar com o aluno com deficiência em sala de aula, opta 

pela facilitação na forma de avaliação. Com isso, ele não precisaria mais ter o contato com 

o aluno no semestre seguinte. Na percepção dos entrevistados, eles não finalizavam seu 

curso com preparo suficiente para a inclusão de alunos com NEE em sala de aula, nem 

para a orientação ou para a supervisão de práticas inclusivas nas escolas. 

A questão da formação de professores na educação inclusiva não é questionada 

apenas no Brasil. Em dissertação de mestrado, feita em Portugal, Ribeiro (2009) analisa o 

impacto da formação profissional na inclusão social do jovem com deficiência intelectual. 

Relata ter percebido fragilidades no modelo de formação em instituições, seja pela 
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estrutura do modelo, pelo local em que é realizada ou pela própria oferta formativa, que 

não garante formação qualificada. 

Em uma pesquisa feita por Reganhan e Braccialli (2008), na cidade de Marília/SP, 

com o objetivo de caracterizar o perfil dos professores de crianças deficiências, foram  

entrevistados 68 professores. Observou-se que, quanto à formação em Educação Especial, 

apenas 13,2% dos participantes eram habilitados em alguma área da Educação Especial. Os 

participantes desse estudo eram formados em diferentes áreas, como: Matemática, Serviço 

Social, Letras, História, Geografia e Educação Artística. Os professores entrevistados 

lecionavam no ciclo II do Ensino Fundamental ou no Ensino Médio e relataram não ter 

tido, durante sua graduação, nenhuma formação específica sobre a educação de alunos com 

deficiência.  

Já na pesquisa realizada por Melo e Martins (2007), foram entrevistados 

participantes da equipe escolar de duas escolas na cidade de Natal/RN, entre diretores, 

alunos, funcionários e professores. Os autores fizeram algumas considerações, com base 

nas entrevistas, em relação às práticas que seriam necessárias para que a inclusão de alunos 

com deficiência fosse um processo mais efetivo. Dentre essas ações, destacaram o 

investimento na formação continuada e o apoio às práticas pedagógicas. 

Nas entrevistas feitas pelos mesmos autores, todos os professores relataram que não 

tiveram nenhuma disciplina em sua formação que contemplasse a inclusão de alunos com 

deficiência em escolas regulares, sendo esse fato possível de generalização (Melo & 

Martins, 2007). A causa de pânico em professores que lidam com um aluno com 

deficiência em sua sala de aula e a grande resistência à mudança estão na falta de 

preparação acadêmica adequada.  

Em um estudo com professores de Educação Física do estado de São Paulo, Aguiar 

e Duarte (2005), após a aplicação de questionários e análise qualitativa e quantitativa dos 
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dados, obtiveram resultados significativos em relação ao professor de Educação Física e a 

inclusão de alunos com deficiência. Cerca de 62,7%, responderam que não tinham 

conhecimentos suficientes para incluir um aluno deficiente em suas aulas de Educação 

Física. Essa era uma questão fechada seguida de uma questão aberta que perguntava em 

caso afirmativo, o que você prioriza em suas aulas para incluir esse aluno. Vinte e cinco 

pessoas que responderam afirmativamente na questão anterior, emitiram respostas vagas, 

levando os autores concluírem que apenas 2 dos 65 informantes tiveram argumentos mais 

fundamentados. Portanto, 97%, não possuíam conhecimentos suficientes para incluir um 

aluno com deficiência em suas aulas. 

Sant´Ana (2005) aponta que é necessária uma “redefinição dos modelos de 

formação dos professores, com vista a contribuir para uma prática profissional mais segura 

e condizente com as necessidades de cada educando” (p. 233). A autora realizou 

entrevistas com professores e gestores da rede pública de uma cidade do interior de São 

Paulo. Em resposta às entrevistas, os professores relataram que a habilitação específica 

deve ser o primeiro passo no processo inclusivo. Foi destacada pelos professores e gestores 

a falta de capacitação do professor e da equipe pedagógica para lidar com alunos que 

apresentam necessidades especiais. 

Pedroza (2014) aponta que uma postura diferenciada do professor é base para uma 

escola que visa à transformação do homem.  A autora considera que “o professor é o 

responsável, em grande medida, pelo sucesso ou fracasso de qualquer proposta 

pedagógica” (p. 328). O professor tem sido apontado como o responsável pelas mazelas do 

fracasso escolar e as suas ações são de extrema importância no processo educacional. Uma 

formação que estimule o desenvolvimento pessoal se faz necessária, não limitando sua 

atuação apenas à transmissão de conteúdos. 
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O grande desafio para as universidades é formar profissionais/educadores que não 

sejam apenas instrumentos de transmissão de conhecimentos, mas, sobretudo, capazes de 

novas atitudes e práticas que valorizem a diversidade humana. Nesse sentido, devem ser 

preparados para construir estratégias de ensino e adaptar atividades e conteúdos que 

permitam a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os alunos.  

Cabe às faculdades de Educação, também, trabalhar com a formação continuada 

dos atuais professores e incentivar o vínculo direto entre os profissionais da Educação 

Especial e do Ensino Regular. Essa interação pode ser viável através de debates, trabalhos 

de campo, estágios, dentre outras ações. Ressalta-se assim a importância da realização 

desta pesquisa, pois, a partir de seus resultados, serão feitas propostas de novas políticas 

públicas que, não apenas proponham formação, mas que garantam uma real efetivação, 

tornando-se em práticas suficientes, eficientes e eficazes para a atuação desses 

profissionais na prática escolar. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo geral 

 

Este estudo propõe investigar a formação em educação inclusiva de professores da 

rede pública de São João del-Rei que atuam com crianças com deficiência em escolas 

regulares, do ensino fundamental. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar quais são as principais diretrizes curriculares para a formação de 

professores propostas pela legislação brasileira; 

 Descrever os Projetos Políticos Pedagógicos das graduações cursadas pelos 

entrevistados, em relação ao tema da educação inclusiva; 

 Identificar como os professores avaliam sua formação prévia (como ela ocorreu) e 

seu impacto na atuação com alunos com deficiência nas escolares regulares. 
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4. METODOLOGIA 

 

O presente estudo se define como uma pesquisa qualitativa, inserida no campo da 

educação inclusiva, baseada no referencial teórico do Modelo Bioecológico do 

Desenvolvimento Humano de Bronfenbrenner, que sustenta a ideia de que o meio e as 

interações recíprocas entre os diversos sujeitos que atuam direta e indiretamente com as 

crianças e os vários microssistemas que compõem seu ambiente ecológico influenciam no 

desenvolvimento de um indivíduo. 

Considerou-se importante repensar sobre os fatores que têm influenciado a 

educação de crianças com deficiência, quando inseridas em escolas regulares, 

principalmente em se tratando do educador que é quem faz papel da díade no contexto. Ele 

está preparado para essa inclusão? Como foi sua formação? Ela possibilitou um preparo 

adequado para sua prática?  

Para melhor articular o problema de pesquisa, foram propostas duas estratégias 

neste trabalho. A primeira, que teve como instrumento a entrevista semiestruturada e, a 

segunda estratégia, que foi uma pesquisa documental, que buscou os projetos políticos 

pedagógicos (PPCs) das graduações que os entrevistados cursaram. Ainda, foram 

estudadas as políticas públicas que norteiam a questão da inclusão a fim de que os dados 

pudessem ser analisados e comparados às propostas de políticas públicas para formação de 

professores, na educação inclusiva, com a realidade da prática.  

Após a revisão da literatura e decisão do tema de pesquisa, foi feito contato com a 

Secretaria Municipal de Educação do município de São João del-Rei. Nesse contato, a 

Secretaria disponibilizou uma lista constando todas as escolas municipais, urbanas e rurais 

pertencentes ao referido município. Em seguida, foi realizado contato telefônico, com 

todas as escolas listadas, o que tornou possível a realização de um levantamento sobre em 
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quantas dessas escolas havia matrículas de crianças com deficiência, no ano referente à 

pesquisa. Das escolas urbanas, ao todo 15, oito atendiam crianças com deficiência, duas 

tinham sala de recurso multifuncional para atendimento educacional especializado (AEE) e 

sete não tinham nenhuma criança com deficiência matriculada. Em relação às escolas 

rurais, optou-se pela não inclusão na pesquisa, considerando que a realidade é muito 

diferente; na zona rural as salas geralmente são multisseriadas, com um número reduzido 

de alunos, sem sala de recursos, muitas vezes as professoras ficam sozinhas, não tem 

diretora, dentre outras diferenças. 

Para a obtenção da lista de escolas estaduais localizadas no município de São João 

del-Rei, foi feito contato com a Superintendência de Ensino. São 16 escolas estaduais em 

São João del-Rei, das quais, 10 tinham crianças com deficiência matriculadas, sendo que, 

duas  não tinham professora de apoio e apenas duas delas possuem sala de recursos. 

Considerando conjuntamente as escolas urbanas municipais e as estaduais, do total 

de 31 escolas, 18 (58%) tinham alunos com deficiência matriculados. Assim, após a 

realização desse levantamento, a pesquisadora foi pessoalmente em cada uma das escolas 

com alunos com deficiência para contato com diretores ou responsáveis. A finalidade desse 

contato pessoal foi buscar dados referentes ao número de professores que tinham crianças 

com deficiência em suas classes. 

Nessas visitas, percebeu-se a necessidade de limitar o ciclo de referência, pois, a 

partir do sexto ano, cada aluno passa a ter de 8 a 12 professores. O tempo que esses 

professores passam com seus alunos é muito pequeno, além de serem formados, na maioria 

das vezes, em cursos de licenciatura, e não somente em Pedagogia e/ou cursos de formação 

iniciais. Optou-se então por estabelecer como critério de inclusão na participação da 

pesquisa, apenas professores que ficassem o tempo todo numa mesma sala de aula, a fim 

de possibilitar um contato maior com os alunos com deficiência. Por atenderem os mesmos 
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alunos dos professores da sala regular e para que fosse feita uma comparação em relação à 

fomação recebida, os professores de Educação Física foram considerados exceções em 

relação a esse critério, tendo sido todos entrevistados. 

 

4.1 Descrição dos sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos desta pesquisa são professores de classes regulares, que lecionam do 

primeiro ao quinto ano, em escolas da rede pública (municipal e estadual) de ensino, do 

município de São João del-Rei-MG, que estavam em contato direto com algum aluno com 

deficiência, no ano de 2015. Obedecidos aos critérios de inclusão e de exclusão, foram 

selecionados para entrevistas 52 professores, sendo 25 professoras regentes, 17 professoras 

apoio e 10 professores de Educação Física, desses últimos três do sexo masculino e sete, 

do feminino. Participaram da pesquisa nove escolas, sendo quatro municipais e cinco 

estaduais. É importante ressaltar que não houve nenhuma recusa e que todos os professores 

dentro dos critérios estabelecidos, aceitaram ser entrevistados. As docentes foram 

identificadas como regente (R), Apoio (A), Educação física (EF), com um número após as 

letras. 

 

4.2 Procedimentos de coleta de dados 

 

A coleta de dados foi feita por meio de duas estratégias, conforme descrito 

anteriormente. Foram feitas entrevistas semiestruturadas com os professores selecionados e 

uma análise documental dos projetos pedagógicos de curso (PPCs) para comparação com 

os dados obtidos nas entrevistas. Para a coleta de dados, contou-se com a ajuda de três 
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monitores, selecionados através de um edital de estágio de atividades complementares do 

curso de graduação em Psicologia da mesma universidade.  

 

4.2.1 Estratégia 1: Entrevistas  

 

A entrevista em uma pesquisa científica vai muito além de ser um facilitador da 

revelação daquilo que o informante sabe e que o entrevistador precisa saber (Rocha, Daher 

& Sant'Ana, 2004). É uma conversa a dois ou entre vários interlocutores, objetivando a 

construção de informações pertinentes para um objeto de pesquisa, além de ser fonte de 

informação de dados que abordam uma reflexão do próprio sujeito sobre a realidade que 

ele vivencia (Minayo, Deslandes & Gomes 2007).  

Para este trabalho optou-se por utilizar a entrevista semiestruturada. Caracterizam-

se por não serem rígidas em seu formato, com um roteiro previamente preparado, que serve 

como eixo orientador para o desenvolvimento das entrevistas. Possui questões que 

objetivam instigar o participante a discorrer sobre o tema perguntado. Entrevistas desse 

tipo garantem que diversos participantes respondam a mesma questão sem ser enrijecidos 

em suas respostas, por terem um elevado grau de flexibilidade na exploração das questões 

(Bleger, 1998).  

Para que as entrevistas acontecessem de forma homogênea, foi realizado um 

treinamento com os monitores pela pesquisadora, com base no livro “A entrevista na 

pesquisa qualitativa” (Rosa & Arnoldi, 2008). Para essas autoras: 

O entrevistador que se aventurar na batalha de coleta de dados, sem um prévio 

treinamento e um profundo conhecimento científico, com certeza, estará fadado ao 

fracasso, levando todas ou quase todas as hipóteses levantadas, a resultados sem 

nenhuma validação, e nada contribuindo e acrescentando à ciência (p. 82). 
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As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora e pelos monitores, sempre 

supervisionadas pela pesquisadora, que ouvia cada entrevista logo após a sua realização, 

acompanhando os devidos procedimentos. Os monitores enviavam semanalmente um 

diário de campo, nos quais narravam o andamento de suas visitas às escolas e os detalhes 

de cada uma das entrevistas. 

Após o contato com a direção de todas as escolas, a fim de se solicitar autorização 

de cada uma delas para que a pesquisa fosse realizada, procurou-se, individualmente, cada 

professor, para exposição da proposta de pesquisa, com o objetivo da aceitação ou não, da 

sua participação. Caso o professor aceitasse, era marcado um horário, na maioria das vezes 

no próprio turno de trabalho, em momentos vagos, por ocasião, por exemplo, das aulas de 

Educação Física. Algumas escolas disponibilizaram professoras substitutas enquanto a 

professora respondia à entrevista. Outras preferiram marcar ao final das aulas ou em algum 

outro horário vago.  

As entrevistas foram realizadas, individualmente com os professores, nas próprias 

escolas, em salas de aulas vazias, bibliotecas, sala dos professores, sempre dando 

preferência a locais com pouco barulho, onde o entrevistado e o entrevistador pudessem 

ficar sozinhos. Isso, para evitar possíveis interferências externas que poderiam dificultar a 

gravação ou mesmo constranger os professores no momento das respostas às questões que 

pudessem considerar delicadas. Num primeiro momento, agradecia-se ao professor pela 

sua participação na pesquisa e logo após, fazia-se a leitura do termo de consentimento 

livre, com esclarecimentos. Questionava-se sobre alguma dúvida, que era esclarecida 

naquele momento, ressaltando que sua participação poderia ser cancelada se solicitada e 

deixando bastante claro que seus dados seriam resguardados, garantindo o anonimato. 

Após a conversa com os professores, havia mais um momento de agradecimento. As 

entrevistas foram gravadas e transcritas para posterior análise dos dados. O roteiro de 
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entrevistas está no anexo deste trabalho. A duração das entrevistas variou de 4 minutos a 

uma hora e dez minutos, entretanto a maioria ficou entre 15 a 20 minutos. 

 

4.2.2 Estratégia 2 – Investigação Documental 

 

A segunda estratégia utilizada neste trabalho foi a pesquisa documental. Como 

definida por Raimundo (2006, p. 1), “apresenta-se como um método de recolha e de 

verificação de dados: visa ao acesso das fontes pertinentes, escritas ou não, e, a esse título, 

faz parte integrante da heurística da investigação”. Além da busca na literatura por toda a 

legislação nacional, atual e vigente que aborde a questão da formação de professores na 

educação inclusiva, propôs-se avaliar os currículos das instituições de ensino superior onde 

os professores entrevistados cursaram suas graduações.  

Foram feitas buscas em sites das próprias universidades sobre os projetos 

pedagógicos dos cursos realizados pelos entrevistados, com foco no ano de formação de 

cada um. Nos casos em que não foram encontradas essa informação nos sites, optava-se 

por mandar e-mails para as universidades. No caso da permanência da falta de informação 

sobre os projetos, foram feitos contatos telefônicos com as Universidades, na tentativa de 

se conseguir tais documentos. Nos PPCs dos cursos, foram buscadas informações a 

respeito da inserção ou não de disciplinas relacionadas à inclusão. Em caso positivo, 

verificava-se  quais eram, o seu conteúdo programático e a bibliografia utilizada. 

 

4.3 Procedimento para análise dos dados 

 

As entrevistas foram analisadas com base no método proposto por Bardin (2011), 

da análise de conteúdo. A autora define a análise de conteúdo como sendo “um conjunto de 
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técnicas de análise das comunicações, visando à obtenção através de procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens” (p. 48).  

A análise de conteúdo tem como antecedentes a hermenêutica, a arte de interpretar 

textos sagrados. A interpretação de sonhos e a exegese religiosa podem ser consideradas os 

primórdios desse método. Já entre os anos de 1940 e 1950, com os problemas surgidos pela 

Segunda Grande Guerra Mundial usou-se a análise de conteúdo como método de 

investigação política, investigando jornais e periódicos suspeitos de propagandas 

subversivas, principalmente nazistas. 

Para este trabalho, os passos propostos por Bardin (2011), foram seguidos: 1) pré-

análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação. Na fase de pré-análise, hipóteses foram formuladas e os indicadores, visando 

à organização dos dados, foram elaborados. Fez-se uma leitura flutuante de todas as 

entrevistas para conhecimento do texto. Num segundo momento, realizando a exploração 

do material, foram feitas leituras exaustivas de todas as entrevistas para que, finalmente, 

pudesse ser proposto o tratamento dos dados encontrados, interpretando-os de forma 

subjetiva, porém sistemática. As categorias foram criadas após a leitura exaustiva das 

entrevistas, com base na frequência em que o assunto aparecia.. Caso a pesquisadora 

percebesse que o assunto era recorrente entre os entrevistados e considerado relevante para 

discussão, inseria-se uma categoria de análise. 

Para análise dos PPCs, utilizou-se a análise documental definida como uma 

“operação ou um conjunto de operações, visando representar o conteúdo de um documento 

sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar, num estado ulterior, a sua consulta e 

referenciação” (Bardin, 2011, p. 51). Propôs-se uma comparação entre todos os PPCs dos 
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cursos realizados pelos entrevistados, de forma que se pudessem inferir quais os autores 

mais usados quando da abordagem sobre a questão da educação inclusiva, quais as 

disciplinas cursadas por eles, quais os conteúdos dessas disciplinas.  

 

4.4 Considerações éticas 

 

É importante salientar que, por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres 

humanos, este projeto foi submetido à aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos, da Universidade Federal de São João del-Rei, após 

preenchimento de todos os protocolos necessários. O Projeto está de acordo com todos os 

itens do capítulo III da resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde. A pesquisa foi aprovada pela Comissão sob o Protocolo 005/2015 

CEPES, garantia de que está em consonância com os princípios éticos em pesquisa 

envolvendo seres humanos (Protocolo em anexo). 

Além da aprovação pela Comissão de Ética, a pesquisa também foi autorizada pela 

Secretaria de Educação Municipal de São João del-Rei, com a concordância da Sra. Maria 

das Mercês Corrêa, Secretária de Educação e da Superintendência Regional de Ensino de 

São João del-Rei, da Sra. Adriana Leitão, Superintendente de Ensino. 

Para que ocorram pesquisas com seres humanos, um dos itens solicitados pelo 

Comitê de Ética é que seja necessária a assinatura dos participantes em um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (em anexo) concordando com a participação e cedendo 

o direito de uso de suas falas para a pesquisa. Todos os participantes assinaram. 

A ética consiste exatamente numa atitude crítica, num esforço de reflexão sobre os 

valores que orientam as ações e as relações dos indivíduos em sociedade; portanto se faz 

necessário que haja a preocupação com o bem estar dos entrevistados e que informações 
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pessoais sejam guardadas em sigilo pelo pesquisador. A ética alerta, criticamente, que é 

preciso agir para realizar o bem de todos e de cada um. Quando se traz a ética para a 

pesquisa, olha-se criticamente e pergunta-se sobre a sua finalidade: a serviço de quem ela 

se realiza? Qual é o sentido da pesquisa que se faz? Ela é produtora do bem? (Rios, 2008). 

Tanto o áudio quanto as transcrições digitais das entrevistas foram arquivadas 

eletronicamente em computador protegido por senha e serão mantidos em segurança 

durante, pelo menos, cinco anos para eventuais consultas. As transcrições impressas e os 

termos de consentimento também foram arquivados com segurança, garantindo assim o 

sigilo dos dados de cada participante. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em concordância com a perspectiva da análise de conteúdo (Bardin, 2011), optou-

se pela descrição dos dados obtidos e suas respectivas interpretações num mesmo capítulo. 

Para discussão dos resultados desta pesquisa, foi proposta a apresentação das duas 

estratégias de coleta, já mencionadas anteriormente, de maneira que fossem feitas a análise 

de cada uma delas e uma discussão conjunta dos dados, relacionando o conteúdo 

encontrado na literatura, nos PPCs e nas entrevistas realizadas. 

 

5.1 Análise documental dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) 

 

A análise dessa estratégia se deu a partir da informação da instituição onde o 

professor entrevistado declarou ter cursado sua graduação. Dessa forma, como sugere a 

etapa de análise documental desta pesquisa, foram solicitados, nas 11 instituições, os PPCs 

dos diferentes cursos e anos de formação dos professores entrevistados.  

Ao todo, foram 12 instituições de Ensino Superior: UFOP (Universidade Federal de 

Ouro Preto - Educação à distância – EAD), Anhaenguera (EAD - polo Lavras), IPTAN – 

Instituto Presidente Tancredo Neves, UFSJ (Universidade Federal de São João del-Rei, 

UNIPAC (Universidade Presidente Antônio Carlos), Fagammon (Faculdade Presbiteriana 

Gammon), ULBRA (Universidade Luterana do Brasil), Faculdade de Ciências Humanas de 

Curvelo, Escola de Comércio de Tirandentes, UFLA (Universidade Federal de Lavras), 

UNIUBE (Universidade de Uberaba) e FACIC (Faculdade de Ciências Humanas de 

Cruzeiro). Conforme descrito no quadro a seguir: 
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Quadro 1 

Cursos/Faculdades/Ano de formação dos entrevistados 

Curso Faculdade Entrevistado Ano de 

Formação 

Normal Superior IPTAN A16 2008 

R25 2009 

A15 2005 

A12, A7 2007 

Educação Física IPTAN EF6, EF10 2011 

EF4 2010 

Pedagogia UNIPAC R22 2002 

Pedagogia EAD - UFOP R20, R21 2009 

Pedagogia UFSJ R9, R10 2006 

R11 1997 

A13 2007 

R18 1994 

R19 2001 

Pedagogia UFSJ A3 Não Consta 

R4 1994 

A4 1989 

R3 1999 

R23 2000 

R6 2012 

R8 2013 

Educação Física Faculdade Presbiteriana 

Gammon - Fagammon 

EF9 1998 

EF2 2001 

Normal Superior UNIPAC A8 2011 

Normal Superior UFSJ R5 Não consta 

Pedagogia ULBRA - município de 

Piracema, Minas Gerais 

R7 1999 

Matemática Faculdade de Ciências 

Humanas de Curvelo 

A9 2002 

Pedagogia EAD - ULBRA A10 2011 

A11, R7 2012 

Educação Física UFSJ EF5 2007 

EF8 2014 

EF3 2010 

EF1 2008 

Filosofia UFSJ R12 2001 

Normal Superior / 

Pedagogia 

Escola de Comércio de 

Tirandetes / UFSJ 

R13 1986/ 2011 

R14 1982/1993 

Normal Superior / 

Pedagogia 

IPTAN/ EAD - UFSJ R15 2009 / 2015 
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Quadro 1 (continuação) 

Cursos/Faculdades/Ano de formação dos entrevistados 

Curso Faculdade Entrevistado Ano de 

Formação 
 

Química / 

Pedagogia 

UFLA / UFSJ R16 2008/ 2013 

Normal Superior Não Consta A14 Não Consta 

Magistério Não Consta (em Ouro Preto) R1 Não Consta 

Pedagogia UEMG (Lavras) A2 Não Consta 

Normal Superior UNIPAC R17 2007 

A1 Não Consta 

R2 2005 

Filosofia UFSJ A5 1994 

Pedagogia UNIUBE A6 2010 

Pedagogia EAD - Anhaenguera - polo 

Lavras 

A17 2013 

 

Inicialmente, os PPCs desejados foram procurados em sites das instituições. 

Quando não encontrados através dos respectivos sites, foram buscados através de contato 

presencial ou telefônico. Muitas das instituições atenderam prontamente à solicitação. 

Algumas necessitavam da ajuda de outros setores, pois as datas dos PPCs já estavam 

ultrapassadas. Duas dessas faculdades, informaram que poderiam disponibilizar os 

documentos apenas presencialmente (FACIC e Anhanguera) e, infelizmente, não foi 

possível o deslocamento até às respectivas cidades. Outra (UNIPAC), informou que não 

poderiam disponibilizar de forma alguma. Houve também os casos das faculdades que não 

possuíam mais o documento solicitado (Normal Superior – UFSJ; Pedagogia UEMG; 

Educação Física 1998 Fagammon). No curso de Filosofia da UFSJ não foram encontradas 

disciplinas relacionadas à temática da inclusão.  

Nos PPCs em que foram encontradas disciplinas, optou-se pela discussão desses 

resultados por partes do PPC, iniciando-se pelas disciplinas, seguidas dos conteúdos 
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programáticos e, por último, as bibliografias. Abaixo, são apresentados quadros com um 

resumo dessas informações. A discussão estará logo em seguida. 

Quadro 2 

Graduações realizadas/Universidade/Disciplinas 

Curso  Universidade Ano do 

PPC  

Ano de formação Disciplina  Carga 

horária 
   

Pedagogia UFSJ 1988 1989 Educação do 

Excepcional 

 60h    

Pedagogia UFSJ 1990 1994 A. P. da CR / 

Excepcional 

 120h    

Pedagogia UFSJ 1999 1999 Educação 

Especial 

 60h    

Pedagogia UFSJ 2000 2001 Educação 
Inclusiva  

60h     

Pedagogia UFSJ 2000 2001 Educação 

Especial  

60h     

Pedagogia UFSJ 2010 2012; 2013 Educação 

Inclusiva  

72h     

Pedagogia EAD - 

UFSJ 

2010 2015 Libras 72h     

Pedagogia EAD - 

UFOP 

2009 2009 Processos 

Educacionais de 

Inclusão e 

Exclusão 

60h     

Educação 

Física 

UFSJ 2004   Educação Física 

Adaptada  

60h     

Educação 

Física 

UFSJ 2011   Educação Física 

Inclusiva 

60h     

Pedagogia  UFSJ - 

EAD 

2010 2015 Educação 

Inclusiva  

72h     

Normal 

Superior 

IPTAN 2011 2005; 2007; 

2008;2009 

Comunicação 

assistiva: 

LIBRAS 

40h     

Educação 

Inclusiva  

80h     

Tópicos Especiais 

em 

Educação:Portado

res de 

Necessidades 
Educativas 

Especiais 

40h     

Educação 

Física 

IPTAN 2010 2010; 2011 Língua Brasileira 

de Sinais - 

LIBRAS 

40h     

Atividade Física 

Adaptada 

40h     
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Quadro 2 (continuação) 

Graduações realizadas/Universidade/Disciplinas 

Curso  Universidade Ano do 

PPC  

Ano de formação Disciplina  Carga 

horária 

   

Pedagogia  UNIUBE 2012 2010 Necessidades 

Educativas 

Infantis e 

Educação 

Inclusiva 

210h     

Processos 

Interativos com a 

Pessoa Surda – 

LIBRAS 

140h     

Normal 

Superior 

Escola de 

Comércio 

de 

Tirandetes 

1981 1982; 1986 Educação do 

Excepecional 

36h     

Pedagogia  ULBRA 2007 2011; 2012 LIBRAS Não 

consta 

    

Quimica UFLA 2009 2008 Língua Brasileira 

de Sinais 

(LIBRAS)  

34h     

 

É possível observar que, no decorrer dos anos, os nomes das disciplinas 

relacionadas à educação inclusiva apresentaram modificações. Os Projetos Pedagógicos de 

Cursos que datam de 1988 a 1990 apresentam disciplinas intituladas como “Educação do 

Excepcional”. Essa nomenclatura foi identificada em dois cursos diferentes, em duas 

instituições (UFSJ e Escola de Comércio Tiradentes), além de outra disciplina, também da 

UFSJ, com o título “Acompanhamento pedagógico da criança excepcional”. A partir de 

1999, identifica-se que a disciplina sobre educação inclusiva dos cursos de Pedagogia da 

UFSJ, anteriormente denominada como “Educação do Excepcional”, recebe o nome de 

“Educação Especial”. Em relação a isso, o elemento Tempo do modelo Bioecológico e sua 

relação com as mudanças de concepções (macro), podem ser identificados; ainda, como 

essas mudanças de cultura podem e vão influenciar em atitudes e, consequentemente, no 

desenvolvimento humano. O PPC do curso Normal Superior, de uma terceira instituição 

(IPTAN), no ano de 2011, também usa o termo “especial”, em uma disciplina chamada 
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“Tópicos Especiais em Educação: Portadores de Necessidades Educativas Especiais”. No 

ano de 2000, no curso de Pedagogia da UFSJ, já mencionado, nota-se que, além de se 

manter o nome “Educação Especial” para uma disciplina, é incluída uma segunda, 

chamada “Educação Inclusiva”. No PPC do ano de 2010, mantém-se essa segunda 

disciplina com o mesmo título, tanto no curso presencial como no curso à distância; é 

excluída a disciplina “Educação Especial” e incluída a disciplina “LIBRAS (Língua 

Brasileira de Sinais)”. Percebe-se também que, a partir de 2009, o termo “inclusão” passou 

a ser o mais utilizado para se referir às disciplinas, denominadas como “Processos 

Educacionais de Inclusão e Exclusão” (Pedagogia/UFOP), “Educação Inclusiva” (Normal 

Superior/IPTAN), “Necessidades Educativas Infantis e Educação Inclusiva” 

(Pedagogia/UNIUBE). 

Os cursos que apresentam as disciplinas já mencionadas são de instituições 

diferentes das dos cursos de Pedagogia e de Normal Superior. Já em relação ao curso de 

Educação Física, percebe-se que, no ano de 2004, uma disciplina referente à área de 

educação inclusiva constava no currículo do referido curso na UFSJ, sob o título de 

“Educação Física Adaptada”. Mais tarde, no PPC do ano de 2011, a disciplina, em relação 

à área, passou a ser “Educação Física Inclusiva”. Em outra instituição (IPTAN), onde o 

PPC do curso de Educação Física é de 2011, nota-se a presença de uma disciplina a 

respeito da educação inclusiva, nominada “Atividade Física Adaptada”. 

A partir da descrição das disciplinas relacionadas à área da educação inclusiva, é 

possível verificar que, no total, duas disciplinas de cursos e instituições diferentes 

receberam o nome de “Educação do Excepcional”. Outra foi nomeada como 

“Acompanhamento pedagógico da criança excepcional” e também utilizou o termo 

“excepcional”. Outras cinco disciplinas, receberam o nome de “Educação inclusiva”, sendo 

que o termo “inclusiva” também apareceu em outra acompanhado da especificação do 
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curso, sendo “Educação Física Inclusiva”. No curso de Pedagogia da UFOP também foi 

utilizado o termo “inclusão” acompanhado de “exclusão”, como na nomeação “Processos 

educacionais de Inclusão e Exclusão”. Além disso, o termo “especial” constava do nome 

de três disciplinas. A palavra “adaptada” para se referir às atividades físicas está presente 

na denominação de duas disciplinas, nos cursos de Educação Física de instituições 

diferentes. Dessa forma, percebe-se que os termos e expressões usados para compor o 

nome das disciplinas que abordam o tema da inclusão apresentam pouca variação, tanto de 

um curso para outro, como entre as diferentes instituições. Isso, talvez, aconteça pela 

relação com a concepção vigente de cada época. 

Outra observação trata-se da presença de disciplinas sobre a Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) nos currículos analisados. Pode-se notar que os cursos de Pedagogia da 

ULBRA e de Química da UFLA, nos currículos dos anos de 2007 e 2009, respectivamente, 

possuíam a disciplina de LIBRAS como a única referente à educação inclusiva. O curso de 

Pedagogia da UFSJ incluiu a disciplina de LIBRAS no PPC de 2010, juntamente com a de 

“Educação Inclusiva”, conforme já citado. O PPC de 2012, do curso de Pedagogia da 

UNIUBE, também incluiu uma disciplina de LIBRAS, com o título “Processos interativos 

com a pessoa surda – LIBRAS”, além de outra na área de inclusão, também já mencionada. 

No Instituto Presidente Tancredo Neves (IPTAN), tanto o curso de Normal Superior, como 

o de Educação Física, incluíram disciplinas sobre LIBRAS chamadas, respectivamente, 

“Comunicação assistiva: LIBRAS” e “Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS”. Os demais 

cursos não mencionaram, em seus PPCs, a existência do ensino de LIBRAS. Percebe-se 

que as disciplinas sobre a Língua Brasileira de Sinais exibem uma variação muito pequena 

em suas denominações, bem como as demais que abordam temas relacionados à inclusão 

dos alunos com deficiência em escolas regulares. 
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Quadro 3 

Bibliografia utilizada nas disciplinas 

Curso  Disciplina Ano de formação Bibliografia 

Pedagogia Educação do 

Excepcional 
1989 BÁSICA 

KIERK, SAMUEL, A. GALLAGHER, Jameis J. – EDUCAÇÃO DA CRIANÇA EXCEPCIONAL 
– São Paulo, Martins Fontes – 1987.  

KRYSKI, Stanislau – NOVOS RUMOS DA DEFICIÊNCIA MENTAL -São Paulo, Sarvier – 

1983.  

ANTIPOFF, Ottila Braga – EDUCAÇÃO DO EXCEPCIONAL – Rio de Janeiro, Pestalozzi – 
1974. Vol I e II.  

 

COMPLEMENTAR 
CONCEIÇÃO, Jeroginearle de França – COMO ENTENDER O DEFICIENTE MENTAL – Rio 

de Janeiro, Rotary Club – 1984.  

Equipe de professores Especialistas – ATENDIMENTO A SUPERDOTADOS. O PAPEL DOS 

PAIS - Rio de Janeiro, MEC-CENESP – 1981.  

Equipe de Professores Especialistas – ENSINO ESPECIAL – CURRÍCULOS – São Paulo, SEE de 
São Paulo – 1985. 

 

Pedagogia A. P. da CR / 

Excepcional 
1994 Não Consta 

Pedagogia Educação Especial  1999 BÁSICA 
KIRK, Samuel A. e GALLAGHER, James J. – Educação da Criança Excepcional. São Paulo, 

Martins Fontes, 1987.  

ROUCEK, Joseph. A criança Excepcional. Coletânea de Estudos. São Paulo. IBRASA, 1968.  

ANTIPOFF, Ottilia Braga. Educação do Excepcional. Rio de Janeiro, Pestalozzi, 1974, Vol. I e II.  
KRYNSKI, Stanislau. Novos Rumos da Deficiência Mental. São Paulo, Sarvier, 1983.  

CABRAL, Ruth e Piva. Sylvia Regina. Educação Especial de Subdotados. Porto Alegre, Sulina. 

1975.  

BRAUDNER, Alfred. Para educar uma criança deficiente mental. Rio de Janeiro, Pestalozzi, 1967.  
ALVIM, Clovis de Faria. Introdução ao Estudo da Deficiência Mental. Belo Horizonte, Itatiaia, 

1958.  

 

COMPLEMENTAR 
CONCEIÇÃO, Jerriginearle de França. Como entender o Excepcional Deficiente Mental. Rio de 

Janeiro, Rotary Club, 1984.  

QUEIROZ, Aidyl N. de e RAMOS, Juan Perez. Educação Especial. São Paulo, MEC-CENESP, 

1979.  
KRYNSKY, Stanislau. Deficiente Mental: Prevenção Melhoria e Prestação de Serviços. São Paulo, 

Oficial, 1981.  

SCHAIN, Rochard J. Distúrbios de Aprendizagem na Criança. São Paulo, Manole, 1976.  

KOHLER, Claude. Deficiência Intelectual da Criança. Rio de Janeiro. Fundo de Cultura, 1960.  
WINDHOLZ, Margarida H. Passo a passo: seu Caminho. Guia Curricular para o ensino de 

habilidades básicas. São Paulo, Edison, 1998.  

VASH, Carolyn L. Enfrentando a Deficiência – São Paulo – Pioneira: Editora da Universidade de 

São Paulo, 1988.  
FLEMING, Juanita W. Criança Excepcional – Rio de Janeiro. Francisco Alves, 1988.  

FONSECA, Vitor da. Educação Especial – Programa da Estimulação Precoce. Porto Alegre, Artes 

Médicas, 1995.  

PAIN, Sara. Psicopedagogia Operativa: Tratamento Educativo da Deficiência Mental – Porto 
Alegre – Artes Médicas, 1987.  

CANZIANI, Maria de Lourdes. Educação Especial – Visão de um processo dinâmico integrado – 

Paraná, Editora Universitária da UCP, 1985.  

EQUIPE DE Professores especialistas. Programa para deficiência mental – (PRODEME) – São 
Paulo, ACAPE, 1988 (2 volumes).  

REVISTAS: “Mensagens da APAE – Federação Nacional das APAES, Brasilia, Trimestral, 

Fundada em 1975. 

GARRIDO, Lanvidar Jesus. Como Programar em Educação Especial. São Paulo, Manole, 1990.  
UCHOA, Fernanda J. “Um deficiente eficiente”. Rio de Janeiro. Editora ACVM. 1993.  

BUSCÁGLIA, Lea V. “Os deficientes e seus pais”, Rio de Janeiro, Record. 1993.  

VALENTE, José Armando. “Livrando a mente – Comportadores na Educação Especial”. 

Campinas, Graf. Central da Unicamp, 1991.  
COOL, César – PALÁCIOS, Jeans – MARCHESI, Alvaro. “Desenvolvimento Psicológico e 

Educação, Necessidades Educativas Especiais e Aprendizagem Escolar”. Porto Alegre – Artes 

Médicas, 1995.  

ANTIPOFF, Helena. “Coletânea das obras escritas de Helena Antipoff (Educação Excepcional), 
Org. pelo Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff, CDPHA – Belo Horizonte, 

imprensa Oficial, 1992.  

__________. “A Educação do Bem-dotado”, Rio de Janeiro, SENAI/ON/DPEA, 1992.  
BRASIL. Secretaria de Educação Especial. “Tendência e Desafios da Educação Especial” – 

Organizadora Eunice M. L. Sariano de Alencar, Brasília, SEESP, 1994. 

Pedagogia Educação Inclusiva  2001 1. BELISÁRIO FILHO, José Ferreira. INCLUSÃO – uma revolução na saúde. WVA: Rio de 

Janeiro. 1999 
2. CARVALHO, RositaEdler. A nova LDB e a Educação Especial. WVA: Rio de Janeiro. 1997.  

3. CARVALHO, RositaEdler. Temas em Educação Especial. WVA: Rio de Janeiro. 1997.  

4. MANTOAN, Maria Tereza Eglér. A integração da pessoa com deficiência. Memnon: São Paulo. 

1997.  
5. SASSAKI, Romeu K. INCLUSÃO – Construindo uma sociedade para todos. WVA: Rio de 

Janeiro. 1997.  

6. STAINBACK, Susan & Willian Stainback. INCLUSÃO – Um guia para educadores . 

7. http://www.entreamigos.com.b; 8. http://definet.org.br; 9. http://www.rio.rj.gov.br 
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Quadro 3 (continuação) 

Bibliografia utilizada nas disciplinas 

Curso  Disciplina Ano de formação Bibliografia 

Pedagogia Processos 

Educacionais de 

Inclusão e Exclusão 

2009 · Aprendendo para a vida: os computadores na sala de aula - Valenle; Freire São Paulo: Cortez. 

· Educação especial no Brasil- Marcas Mazzolla. São Paulo: Cortez 

· Educação especial: paradigmas em mudansa - Carlos A. Marques. São Paulo: Cortez 

· Inclusão em educação: culturas, políticas e práticas - Mônica P. Santas; Marcos M. Paulino. São 
Paulo: Cortez 

· Passos para a inclusão - Rossana Ramos. São Paulo: Cortez ·  

Preconceitos contra a origem geográfica e de lugar - Durval M. Albuquerque Júnior. São Paulo: 

Cortez 
· Ressigniflcar a Educação Especial- Rosângela Machado. São Paulo: Cortez 

Pedagogia Educação Especial  2001 BÁSICA 
KIRK, Samuel A. e GALLAGHER, James J. – Educação da Criança Excepcional. São Paulo, 

Martins Fontes, 1987.  

ROUCEK, Joseph. A criança Excepcional. Coletânea de Estudos. São Paulo. IBRASA, 1968.  

ANTIPOFF, Ottilia Braga. Educação do Excepcional. Rio de Janeiro, Pestalozzi, 1974, Vol. I e II.  
KRYNSKI, Stanislau. Novos Rumos da Deficiência Mental. São Paulo, Sarvier, 1983.  

 

COMPLEMENTAR 
CONCEIÇÃO, Jerriginearle de França. Como entender o Excepcional Deficiente Mental. Rio de 

Janeiro, Rotary Club, 1984.  

QUEIROZ, Aidyl N. de e RAMOS, Juan Perez. Educação Especial. São Paulo, MEC-CENESP, 

1979.  

KRYNSKY, Stanislau. Deficiente Mental: Prevenção Melhoria e Prestação de Serviços. São Paulo, 
Oficial, 1981.  

SCHAIN, Rochard J. Distúrbios de Aprendizagem na Criança. São Paulo, Manole, 1976.  

KOHLER, Claude. Deficiência Intelectual da Criança. Rio de Janeiro. Fundo de Cultura, 1960.  

WINDHOLZ, Margarida H. Passo a passo: seu Caminho. Guia Curricular para o ensino de 
habilidades básicas. São Paulo, Edison, 1998.  

VASH, Carolyn L. Enfrentando a Deficiência – São Paulo – Pioneira: Editora da Universidade de 

São Paulo, 1988.  

FLEMING, Juanita W. Criança Excepcional – Rio de Janeiro. Francisco Alves, 1988.  
FONSECA, Vitor da. Educação Especial – Programa da Estimulação Precoce. Porto Alegre, Artes 

Médicas, 1995.  

PAIN, Sara. Psicopedagogia Operativa: Tratamento Educativo da Deficiência Mental – Porto 

Alegre – Artes Médicas, 1987.  
CANZIANI, Maria de Lourdes. Educação Especial – Visão de um processo dinâmico integrado – 

Paraná, Editora Universitária da UCP, 1985.  

EQUIPE DE Professores especialistas. Programa para deficiência mental – (PRODEME) – São 

Paulo, ACAPE, 1988 (2 volumes).  
REVISTAS: “Mensagens da APAE – Federação Nacional das APAES, Brasilia, Trimestral, 

Fundada em 1975. 

GARRIDO, Lanvidar Jesus. Como Programar em Educação Especial. São Paulo, Manole, 1990.  

UCHOA, Fernanda J. “Um deficiente eficiente”. Rio de Janeiro. Editora ACVM. 1993.  
BUSCÁGLIA, Lea V. “Os deficientes e seus pais”, Rio de Janeiro, Record. 1993.  

VALENTE, José Armando. “Livrando a mente – Comportadores na Educação Especial”. 

Campinas, Graf. Central da Unicamp, 1991.  

COOL, César – PALÁCIOS, Jeans – MARCHESI, Alvaro. “Desenvolvimento Psicológico e 
Educação, Necessidades Educativas Especiais e Aprendizagem Escolar”. Porto Alegre – Artes 

Médicas, 1995.  

ANTIPOFF, Helena. “Coletânea das obras escritas de Helena Antipoff (Educação Excepcional), 

Org. pelo Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff, CDPHA – Belo Horizonte, 
imprensa Oficial, 1992.  

__________. “A Educação do Bem-dotado”, Rio de Janeiro, SENAI/ON/DPEA, 1992.  

BRASIL. Secretaria de Educação Especial. “Tendência e Desafios da Educação Especial” – 

Organizadora Eunice M. L. Sariano de Alencar, Brasília, SEESP, 1994. 

Pedagogia Educação Inclusiva  2012; 2013 BÁSICA 
GOYO, Antônio Celso et al. (1989). Justificativas para a formação profissional do deficiente 

mental: revisão da literatura brasileira especializada. Cadernos de Pesquisa n. 69.  maio. São Paulo.  

SASSAKI, Romeu K.(1997). Inclusão: Construindo uma sociedade para todos. WVA: Rio de 
Janeiro, 1997. 

STAINBACK, Susan & Willian. Stainback. (1999). Inclusão: um guia para educadores. Porto 

Alegre: Artmed. 

 

COMPLEMENTAR 
BELISÁRIO FILHO, José Ferreira. (1999). Inclusão: um revolução na saúde. Rio Janeiro: WVA. 

CARVALHO, RositaEdler. (1997). A nova LDB e a EducaçãoEspecial. Rio de janeiro: WVA. 

CARVALHO, RositaEdler. (1997). Temas em EducaçãoEspecial. Rio de janeiro: WVA. 
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (1997). A integração da pessoa com deficiência. São Paulo: 

Memnon 

Pedagogia Libras 2015 BÁSICA 
DIDEROT, D. Língua de Sinais e Língua Portuguesa: em busca de um diálogo. In: LODI, Ana; 
TESKE, Ottmar; LACERDA, Cristina (orgs). Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação, 

2002. 

GOLDFELD, Márcia. A Crianca surda: linguagem e cognição numa perspectiva 
sociointeracionista. São Paulo: Plexus, 1997. 

SACKS, Oliver. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1998. 

 

COMPLEMENTAR 

PIMENTA, Nelson. Coleção Aprendendo LSB. Rio de Janeiro: Regional, vol. I Básico, 2000. 

PIMENTA, Nelson. Coleção Aprendendo LSB. Rio de Janeiro: Regional, vol. II Intermediário, 

2000. 
PIMENTA, Nelson. Coleção Aprendendo LSB. Rio de Janeiro: Regional, vol. III Avançado, 2001. 
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Quadro 3 (continuação) 

Bibliografia utilizada nas disciplinas 

Curso  Disciplina Ano de formação Bibliografia 

Educação Física Educação Física 

Adaptada  
  BÁSICA 

ADAMS, R. C.; DANIEL, A. N.; CUBBIN, J. A.; RULLMAN, L. Jogos, Esportes e exercícios 

para o deficiente físico. 3.ed. São Paulo: Manole, 1985. 

ROSADAS, S. C. Educação física especial para deficientes. 3.ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 1991. 
 

COMPLEMENTAR 

ARAÚJO, P. F. Desporto adaptado no Brasil: origem, institucionalização e Atualização. Brasília: 

Publicações Indesp, 1998. 
DIEM, L. e SCHOLTZMETHENER. Ginástica Escolar Especial. São Paulo. Difel. 1975. 

SKINNER, J. S. Prova de esforço físico e prescrição de exercício para casos especiais. Livraria e 

Editora Revinter Ltda., 1991. 

Educação Física Educação Física 
Inclusiva 

   BÁSICA 
GORGATTI, Márcia Greguol; COSTA, Roberto Fernandes da. (Org.). Atividade física 

adaptada: qualidade de vida para pessoas especiais. Barueri: Manole, 2005. 

GORLA, José Irineu. Educação física adaptada: o passo para a avaliação. 2ª ed. São Paulo: Phorte, 

2008. 
MAUERBERG de Castro, E. Atividade física adaptada. São Paulo: TecMed, 2005. 

MANTOAN, Maria Teresa Egler. Inclusão escolar - O que é? Por que? Como fazer? 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Cotidiano Escolar, 2006. 

TEIXEIRA, Luzimar. Atividade física adaptada e saúde: da teoria à prática. São Paulo: Ed. 
Phorte, 2008.   

 

COMPLEMENTAR 

CARVALHO, Janete Magalhães (Org.). Diferentes perspectivas da profissão docente na 
atualidade. Vitória: EDUFES, 2002. 206 p. 

HARDMAN, M.L.; DREW, C.J. & EGAN, M.W. Human exceptionality: society, school and 

family. 6. ed. Needham Heights: Allyn and Bacon, 1999. 

MATTOS, GracieleFernandes Ferreira. Educação inclusiva: questionando velhas concepções em 
busca de novos caminhos que levam à diversidade. Disponível em 

<http://www.sociedadeinclusiva.pucminas.br/sem3/graciele_fernandes_ferreira.pdf>. Acessoem: 

27 fev. 2007.  

SMITH, T.E.C.; POLLOWAY, E.A.; PATTON, J.R. & DOWDY, C.A. Teaching students with 
special needs in inclusive settings. 2ª ed. Boston: Allynand Bacon, 1998. 

Pedagogia  Educação Inclusiva  2015 BÁSICA 

GOYO, A. C. et al. Justificativas para a formação profissional do deficiente mental: revisão da 

literatura brasileira especializada. Cadernos de pesquisa. n. 69. maio. São Paulo, 1989. 
SASSAKI, R. k. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. WVA: Rio de Janeiro, 1997. 

STAINBACK, S. & W. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

 

COMPLEMENTAR  
Bueno, J. G. S. Crianças com Necessidades Educativas Especiais, Política Educacional 

e as Formação de Professores: Generalistas ou Especialistas? Revista Brasileira de 

Educação Especial, 3 (5), 7-26. 1999. 

Carvalho, M. F. Aspectos da dinâmica interativa no contexto da educação de crianças e 
jovens com Síndrome de Down. In: Góes, M. C. R.; Smolka, A. L. B. (orgs.). A 

significação nos espaços educacionais: interação social e subjetivação. São Paulo: 

Papirus, 1997. 

Carvalho, R. E. A nova LDB e a Educação Especial. Rio de Janeiro: WVA, 1998. 

Normal Superior Comunicação 
assistiva: LIBRAS 

2005; 2007; 2008;2009 BÁSICA 
SACKS, O. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Cia. das Letras, 1998.  

QUADROS, RoniceMüiler de. Educação de Surdos: A aquisição da Linguagem. Ed. Artes 

Médicas, 1997. GÓES, Maria Cecília Rafael de. Linguagem, surdez e educação. Ed. Autores 

Associados,1999. 

 

COMPLEMENTAR 
FERNANDES, Eulália. Linguagem e Surdez. Ed. Artmed, 2003.  

SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Ed. Meditação, 1998. 

Educação Inclusiva  BÁSICA 
FONSECA, V. da. Educação Especial – programas de estimulação precoce. Porto Alegre: Artes 

médicas, 1995. Dificuldades de Aprendizagem. Porto Alegre: Artes médicas, 1995. 

MAZZOTA, M.J. S. Educação especial no Brasil. São Paulo: Cortez, 1996. 

 

COMPLEMENTAR 

GOLEMAN, D. Inteligência emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995. 

MOURA, L.C.M. de . A deficiência nossa de cada dia. São Paulo: Iglu, 1992. 

Tópicos Especiais 
em 

Educação:Portadores 

de Necessidades 

Educativas Especiais 

Não consta 
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Quadro 3 (continuação) 

Bibliografia utilizada nas disciplinas 

Curso  Disciplina Ano de formação Bibliografia 

Educação Física Língua Brasileira de 

Sinais - LIBRAS 
2010; 2011 BÁSICA 

BARBOZA, H. H. e MELLO, A.C.P. T. O surdo, este desconhecido. Rio de Janeiro, Folha 

Carioca, 1997.  

CAPOVILLA,F.C., RAPHAEL, W. D. Sinais da LIBRAS e o universo da Educação. In: F. C. 
Capovilla (Org.). Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira: O Mundo do Surdo em LIBRAS. 

Vol. 1, de 19 volumes, 340 pp. São Paulo, SP: Edusp, Vitae, Brasil Telecom, Feneis.  

DIDEROT, D. Carta sobre os surdos-mudos para uso dos que ouvem e falam. São Paulo, Editora 

Nova Alexandria, 1993. 
 

COMPLEMENTAR 
DARIDO, S. C. Educação física na escola: questões e reflexões. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2003. 
DAVIS, C. e OLIVEIRA, Z. de.Psicologia na Educação. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

PILETTI, C. Didática geral. 2ª ed. São Paulo: Ática, 2004. 

RODRIGUES, D. Atividade motora adaptada: a alegria do corpo. Porto Alegre: Artes Médicas, 

2006. 
Inclusão e Educação: Doze Olhares sobre a Educação Inclusiva. Campinas: Summus, 2006. 

Atividade Física 

Adaptada 
BÁSICA 

DIEHL, R. M. Jogando com as diferenças: jogos para crianças e jovens com deficiência em 

situação de inclusão e em grupos específicos. 2 ed. São Paulo: Phorte, 2008. 
SILVA, R. de F. da; SEABRA JÚNIOR, Luiz; ARAÚJO, Paulo Ferreira de. Educação física 

adaptada no Brasil: da história a inclusão educacional. São Paulo: Phorte, 2008. 

DANTAS, E. H.M.; OLIVEIRA, Ricardo Jacó. Exercício, maturidade e qualidade de vida. 2 ed. 

Rio de Janeiro: Editora Shape, 2003. 
 

COMPLEMENTAR 

ANTUNES, C. Novas formas de ensinar, novas maneiras de aprender. São Paulo: Artmed, 2002. 

GUIRALDELLI Jr., P. Educação física progressista: a pedagogia crítico dos conteúdos e a 
educação física brasileira. 9ª ed. São Paulo: Loyola, 2004. 

RODRIGUES, D. Inclusão e Educação: Doze Olhares sobre a Educação Inclusiva. Campinas: 

Summus, 2006. 

RODRIGUES, J. L.; GORLA, J. I.; ARAÚJO, P. F. de. Avaliação motora em educação física 
adaptada: teste TKT para deficientes mentais. 2 ed. São Paulo: Phorte, 2007. 

SOLER, R. Educação física inclusiva: em busca de uma escola plural. Rio de Janeiro: Sprint, 

2005. 

Pedagogia  Necessidades 

Educativas Infantis e 

Educação Inclusiva 

2010 BÁSICA 

Criança e desenvolvimento, II / Necessidades educativas e educação inclusiva. – São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2010. Vários autores. 
Conteúdos e Procedimentos didático-metodológicos para a Educação Infantil Volume 1- São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012 Vários autores Bibliografia. ISBN 

Conteúdos e Procedimentos didático-metodológicos para os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

volume 3 – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. Vários autores Bibliografia. ISBN 
BENJAMIN, Walter. A criança, o brinquedo e a educação. São Paulo: Summus, 1984.  

CHATEAU, Jean. O jogo e a criança. São Paulo: Summus, 1987. 

KISHIMOTO, TizukoMorchilda. O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 

2002. 
MANTOAN, Maria Teresa Egler. Inclusão Escolar: o que é? Por quê? Como fazer?. São Paulo: 

Moderna, 2003. 

 

COMPLEMENTAR 
MEC. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. vol. 1. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

MEC. Educação Infantil: a creche, um bom começo. Em Aberto. Brasília: MEC, 2001.  

MEC. Secretaria de Educação Especial. Diretrizes Curriculares para a educação especial na 

educação básica. 2001. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dir etrizes.pdf. 
MANTOAN, Maria Teresa Egler. Caminhos Pedagógicos da Inclusão. São Paulo: Memnon, 2002. 

OLIVEIRA, Zilma Ramos. Educação Infantil: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002. 

Processos Interativos 

com a Pessoa Surda 

– LIBRAS 

BÁSICA 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MG. Vocabulário básico de LIBRAS. Belo 

Horizonte: SEMG, 2002.  
OLIVEIRA, Ahygo Azevedo de; AZEVEDO, Uiara de Oliveira. Aìgo A Arte de Comunicar - I - 

Língua de Sinais; Uberaba, MG: copyright, 2007.  

CAPOVILLA, F.C., & RAPHAEL, W.D (2002). Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da 

Língua de Sinais Brasileira. São Paulo, SP: Edusp, Vitae, FAPESP, CNPq, Feneis. 

 

COMPLEMENTAR 
FELIPE, Tayna A. Libras em Contexto. Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos. 

Brasília: MEC: SEESP, 2001.  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. Superintendência de Educação Especial 

Aspectos linguísticos da língua brasileira de sinais. Curitiba: SEED/SUED/DEE, 1998.  

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: estudos 

linguísticos. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 

 

Na análise das bibliografias básicas e complementares citadas nas ementas dos 

cursos, percebem-se semelhanças tanto entre as obras usadas, quanto entre os autores. Isso, 



57 

 

de certa forma, demonstra como a concepção dominante dita a estruturação dos cursos e, 

consequentemente, as ações tomadas dentro da sala de aula.  

O curso de Pedagogia da UFSJ mencionou três obras semelhantes como 

bibliografia básica, nas versões do Projeto Pedagógico de Curso dos anos de 1988, 1999 e 

2000, sendo: “Educação da Criança Excepcional” (1987), de Samuel Kierk; “Novos rumos 

da deficiência mental” (1983), de Stanislau Kryski; e “Educação do Excepcional” (1974), 

de Ottila Braga Antipoff. Como obra bibliográfica completar, também foi mencionada, nas 

três versões, “Como Entender o Deficiente Mental” (1984), de Jeroginearle Conceição. A 

obra “A criança Excepcional” (1968), de Joseph Roucek foi citada nos PPCs dos anos de 

1999 e de 2000, desse mesmo curso e da mesma instituição. A bibliografia complementar 

dessas duas versões apresentam obras e autores semelhantes, mas a versão de 2000 incluiu 

mais três autores, além dos que já haviam sido mencionados na versão anterior. No PPC de 

2000, outra disciplina chamada “Educação Inclusiva”, apresentou autores que não haviam 

sido citados anteriormente. No entanto, na versão de 2010, as obras e autores citados 

nessas disciplinas foram novamente usados, com a inclusão de um novo autor. 

Outra semelhança encontrada foi nas bibliografias do curso em educação à 

distância de Pedagogia da UFSJ e nas do curso de Educação Física do IPTAN. Ambas 

citaram o autor Diderot D. nas disciplinas sobre LIBRAS,  embora mencionassem 

diferentes obras do autor. A autora Maria Teresa Egler Mantoan também foi mencionada 

em mais de um PPC. Sua obra “A integração da pessoa com deficiência” (1997) consta nas 

bibliografias do curso de Pedagogia da UFSJ, nos PPCs dos anos 2000 e 2010. Outra 

produção literária da mesma autora, “Inclusão Escolar: O que é? Por quê? Como fazer?” 

(2006) foi citada no curso de Pedagogia da UNIUBE e no curso de Educação Física da 

UFSJ, em suas primeira e segunda edições, respectivamente. O curso da UNIUBE também 

utilizou uma terceira obra da mesma autora. Um autor em comum, Ronice Müiler de 
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Quadros, foi apresentado no curso Normal Superior do IPTAN e no curso de Pedagogia da 

UNIUBE. As obras usadas não eram as mesmas, mas ambas em disciplinas referentes ao 

ensino de LIBRAS. Os autores F. C. Capovilla e W.D. Raphael também foram 

mencionados na bibliografia de duas disciplinas de Libras em instituições e em cursos 

diferentes, sendo Educação Física (IPTAN) e Pedagogia (UNIUBE). Nesses respectivos 

PPCs observou-se outra autora em comum, Zilma Ramos Oliveira (2002). Em uma 

disciplina sobre LIBRAS e em outra sobre atividade física adaptada do curso da Educação 

Física (IPTAN) foram usadas obras do autor David Rodrigues (2006). O autor Vitor da 

Fonseca (1995) também foi citado mais de uma vez nos cursos Normal Superior e 

Pedagogia da UFSJ (nos PPCs de 1999 e 2000). Esses dois cursos, sendo o de Pedagogia 

em seu formato de educação à distância, nas disciplinas de LIBRAS, referiram-se a Oliver 

Sacks (1998) em seus dados bibliográficos. Nos cursos de Educação Física dessas duas 

instituições foram mencionadas obras de Paulo Ferreira Araújo (1998, 2007, 2008), 

individuais e em conjunto com outros autores. As demais obras e outros autores indicados 

na bibliografia básica e complementar das disciplinas foram mencionados uma única vez. 

O que se observa nesse sentido é que os autores usados como referencial teórico para a 

inclusão são praticamente os mesmos, ainda que muitos outros discutam essa temática de 

forma mais contextualizada e atualizada. Isso não significa que os autores citados não 

sejam considerados expoentes no assunto, mas outros autores expressivos também têm 

discutido o assunto. 

Destaca-se o ano das bibliografias utilizadas nos cursos, pois nota-se que as datas 

de referências das obras são muito antigas. Consta em PPC utilizado para formação de 

2015 obras dos anos de 1989, 1997, 1998 e 1999. Isso, de certa forma, demonstra que a 

formação dos docentes não contempla as discussões atuais sobre a questão da inclusão nas 

escolas. Não restam dúvidas de que essa questão vem sofrendo mudanças em sua 
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concepção. Questiona-se ainda se a formação desses docentes tem acompanhado essas 

mudanças. Os resultados encontrados na análise das entrevistas podem ser reflexos dos 

resultados vistos nos PPCs. A efetiva inclusão nas escolas não está alicerçada em 

conhecimentos sólidos e suficientes para produzir uma mudança real que garanta a 

formação eficiente e eficaz dos alunos com deficiência. Não se descarta a possibilidade das 

instituições de ensino não manterem seus projetos pedagógicos atualizados, mas disso 

ocorrer no cotidiano da sala de aula com atualizações realizadas pelos docentes formadores 

dos professores. Entretanto, com os relatos constantes nas entrevistas, julga-se que, 

realmente, existe uma defasagem no conteúdo dessas disciplinas.  

 

Quadro 4 

Conteúdo programático/ementas 

Curso  Ano de 

formação 

Disciplina Conteudo programático da disciplina – ementa 

Pedagogia 1989 Educação do 

Excepcional 

A criança excepcional na sociedade moderna; A educação especial; A criança superdotada e 

talentosa; A criança deficiente mental; A criança com problemas visuais; A criança com 

distúrbios de comunicação; A criança com problemas auditivos; A criança com problemas do 

comportamento; A criança com distúrbios de aprendizagem; A criança com deficiências 

múltiplas, severas e físicas 

Pedagogia 1994 A. P. da CR / 

Excepcional 

Conhecer, analisar, comoarar e aplicar propostas curriculares para o ensino especial; 

Desenvolver prática de acompanhamento pedagógico das crianças portadoras de necessidades 

especiais; Conhecer, dominar e aplicar técnicas de avaliação pedagógica da CR / Portadora de 

necessidades especiais; Elaborar monografia de uma CR/ P.N.E., com todas as técnicas 

previstas, com a finalidade de encaminhamento desta criança para um acompanhamento mais 

próximo possível a sua realidade educacional. 

Pedagogia 1999 Educação 

Especial  

Conhecimento das especialidades, das necessidades e das potencialidades das pessoas 

portadoras de necessidades especiais tendo em vista a ação educacional.  
Pedagogia 2001 Educação 

Inclusiva  

Educação Inclusiva parte de uma filosofia segundo a qual todas as crianças podem aprender e 

fazer parte da vida escolar e comunitária; A diversidade é valorizada: acredita-se que essa 

diversidade fortaleça os alunos e ofereça a todos maiores oportunidades para a aprendizagem.  

Pedagogia 2001 Educação 

Especial  

Modalidade de educação escolar como um conjunto de recursos educacionais e de estratégias 

de ensino para oferecer diferentes alternativas de atendimento a alunos portadores de 

necessidades especiais.  

Pedagogia 2012; 2013 Educação 

Inclusiva  

A Educação Inclusiva parte de uma filosofia, segundo a qual todas as crianças podem 

aprender e fazer parte da vida escolar e comunitária. Neste sentido, a diversidade é valorizada, 

pois acredita-se que essa diversidade fortaleça os alunos e ofereça a todos maiores 

oportunidades para a aprendizagem. 

Pedagogia 2015 Libras O sujeito surdo: conceitos, cultura e a relação histórica da surdez com a língua de sinais; 

Noções básicas da língua de sinais brasileira. Aspectos sobre a educação de surdos.  

Pedagogia 2009 Processos 

Educacionais 

de Inclusão e 
Exclusão 

Análise do desenvolvimento histórico e do contexto da Educação Especial no Brasil; 

Educação Especial e necessidades especiais; Diferenças e Desigualdades; Educação Especial 

e inclusão; A inserção dos portadores de necessidades especiais no contexto escolar; Reflexão 
dos aspectos teóricos sobre as necessidades educacionais especiais e das práticas educacionais 

escolares; Adaptações curriculares necessárias ao bom atendimento de alunos com 

necessidades especiais; A escola, a família e o processo de inclusão/exclusão dos alunos; O 

currículo escolar e às adaptações curriculares.   

Educação Física   Educação 

Física 

Adaptada  

Conceituação e desenvolvimento; Conceitos e características das diversas necessidades 

especiais; Considerações históricas e biopsicossociais dos portadores de necessidades 

especiais; Fundamentos das deficiências mental, sensorial e física; Adaptações necessárias 

para um trabalho em Educação Física e Esportes. 
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Quadro 4 (continuação) 

Conteúdo programático/ementas 

Curso  Ano de 

formação 

Disciplina Conteudo programático da disciplina – ementa 

Educação Física   Educação 

Física 

Inclusiva 

A disciplina tem como objetivo preparar o futuro professor para intervenção na perspectiva de 

inclusão de alunos comncessidades educacionais especiais na escola e sociedade; Análise do 

desenvolvimento histórico e filosófico da inclusão social e sua relação com a educação 

inclusiva; Análise dos conceitos sobre necessidades educacionais especiais e inclusão social; 

Estudo das novas perspectivas/propostas de intervenção em pessoas portadoras de 

necessidades especiais, em específico sobre questões relativas à escola; Construir a 

interdisciplinaridade entre a Educação Física e as áreas da Educação e Saúde. 

Pedagogia  2015 Educação 

Inclusiva  

História das concepções e práticas relacionadas aos processos educacionais de sujeitos com 

deficiência física ou mental no Brasil e no mundo; Legislação pertinente; Definição de 

educação inclusiva; Processo de construção de políticas e práticas sociais e educacionais 

inclusivas. 

Normal Superior 2005; 

2007; 
2008;2009 

Comunicação 

assistiva: LIBRAS 

Legislação sobre o ensino de libras no Brasil; Vocabulário em língua de sinais 

brasileira; Processos cognitivos e lingüísticos da língua de sinais; Aspectos 
metodológicos do ensino da língua de sinais como segunda língua; Atividades 

práticas para o ensino de Libras. 

Educação Inclusiva  Identificação dos tipos de necessidades especiais, possíveis causas, limitações e 

condutas pedagógicas adequadas; O aluno com necessidades educacionais especiais 

inserido nas classes regulares da Educação Básica. Processos de estimulação da 

aprendizagem no contexto escolar; O desenvolvimento da linguagem e o aprendizado 

da escrita; Educação de alunos com habilidades que se destacam. Avaliação dos 

alunos portadores de necessidades especiais; O valor das diferenças na formação do 

aluno cidadão; Projetos interdisciplinares de ensino-aprendizagem. 

Tópicos Especiais 

em 

Educação:Portadores 

de Necessidades 

Educativas Especiais 

Identificação dos tipos de necessidades especiais, possíveis causas, limitações e 

condutas pedagógicas adequadas; O portador de necessidades especiais inserido nas 

classes regulares do ensino fundamental; Processos de estimulação da aprendizagem 

no contexto escolar; O desenvolvimento da linguagem e o aprendizado da escrita. 

Educação de alunos com habilidades que se destacam; Avaliação dos alunos 

portadores de necessidades especiais; Projetos interdisciplinares de ensino-
aprendizagem. 

Educação Física 2010; 2011 Língua Brasileira de 

Sinais - LIBRAS 

Não consta 

Atividade Física 
Adaptada 

A disciplina busca o estudo dos diferentes tipos de deficiência, seja ela, física, mental 
e sensorial; os conceitos da atividade física e 

esportes adaptados; o papel do professor de Educação Física na escola inclusiva e 

suas possíveis formas de intervenção junto aos portadores de deficiência em 

instituições comunitárias. 

Pedagogia  2010 Necessidades 

Educativas Infantis e 

Educação Inclusiva 

Interesses e necessidades especiais: dificuldades/facilidades na aprendizagem de 

conteúdos específicos; Conhecimento dos processos pedagógicos mediacionais e/ou 

intervencionais docente, referentes ás dificuldades/ facilidades de aprendizagem do 

educando; A linguagem humana e seus aspectos sociolingüísticos, culturais e 

implicações pedagógicas; A ludicidade humana: o significado do brincar na infância 

no ambiente social e no ambiente escolar. 

Processos 

Interativos com a 

Pessoa Surda – 

LIBRAS 

Estudo da Língua Brasileira de Sinais - Libras; da singularidade e dos fundamentos 

lingüísticos dessa língua; do desenvolvimento psicosocial da pessoa surda; da história 

e da identidade do surdo e das políticas sociais e educacionais voltadas à surdez, 

numa abordagem socioantropológica é o que caracteriza a ementa desse componente 

curricular.  

Pedagogia  2011; 2012 LIBRAS A Linguagem de Sinais: referências históricas e legais.Visão metodológica do Ensino 
da LIBRAS. 

 

Em relação aos conteúdos programáticos das ementas, destaca-se que, no curso 

Normal Superior, duas disciplinas apresentam a mesma descrição do conteúdo. Da mesma 

forma, observou-se na disciplina “Educação Inclusiva”, do curso de Pedagogia da UFSJ, 

apresentando a mesma descrição do seu conteúdo nos PPCs de 2000 e 2010. O curso de 

Pedagogia da UFSJ, na modalidade EAD, na disciplina “Educação Inclusiva”, o curso de 

Normal Superior (IPTAN), na disciplina “Comunicação Assistiva: LIBRAS” e o curso de 
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Pedagogia da ULBRA, na disciplina “LIBRAS” foram os únicos a mencionarem, em suas 

ementas, o estudo da legislação pertinente ao tema proposto. Ainda em relação à Pedagogia 

da UFSJ, mas em seu formato presencial, no PPC de 1990, e ao Normal Superior, foram os 

únicos que se referiram especificamente ao estudo de avaliações para os alunos com 

deficiência.  

Observou-se ainda que a disciplina do PPC mais antigo, que é de 1988, é a única a 

especificar as deficiências estudadas, limitando a programação do conteúdo a algumas 

deficiências. Notou-se, também, que o termo “necessidades especiais” foi usado para se 

referir às necessidades dos alunos com deficiência em nove disciplinas, em oito PPCs, 

enquanto que a menção às capacidades e às potencialidades dos alunos foi feita no 

conteúdo programático de três disciplinas, em PPCs diferentes. Somente um curso 

mencionou a adaptação curricular para a educação inclusiva.  

Além disso, em três disciplinas de cursos diferentes, foi proposto o estudo da 

história de práticas relacionadas aos alunos com deficiência, sendo que, em um dos cursos, 

a inclusão social em relação à educação inclusiva é especificada. Outras duas disciplinas 

também se referem a processos históricos, mas em relação ao próprio sujeito com 

deficiências. Outra menciona o estudo da história, tanto em relação às políticas 

educacionais voltadas para o aluno com deficiência, no caso, o aluno surdo, como também, 

a história em relação a ele e sua identidade. Em duas disciplinas, de dois cursos, percebe-se 

que a educação inclusiva é relacionada aos “distúrbios” de aprendizagem, ou às 

dificuldades/ facilidades de aprendizagem. 

A diversidade também é um aspecto tratado, de acordo com as ementas, em mais de 

uma disciplina. Nos cursos de Pedagogia da UFSJ (PPC de 2000 e 2010) e no de Normal 

Superior do IPTAN, é destacado o valor da diversidade e, em uma disciplina do curso de 

Pedagogia da UFOP, o termo diferenças também aparece, junto do estudo das 
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desigualdades. Outra semelhança é que nas disciplinas dos cursos de Educação Física da 

UFSJ e de Normal superior do IPTAN, propõe-se o estudo de projetos interdisciplinares. 

Apenas cinco cursos mencionam conteúdos em relação à preparação do professor para 

criar estratégias e intervenções e o conhecimento sobre aspectos metodológicos, em seus 

Projetos Pedagógicos de Curso. 

De acordo com a análise feita, o que se pôde constatar é que os cursos de graduação 

das instituições de Ensino Superior, no Brasil, ainda estão aquém em relação às disciplinas 

oferecidas. Ainda há uma imensa defasagem na formação dos professores quando se trata 

de educação inclusiva A quantidade de disciplinas que aborda a temática da inclusão ainda 

é insuficiente em relação ao que se  esperapara uma prática docente eficiente e eficaz. Em 

muitos casos, a única disciplina oferecida é a de LIBRAS, não contemplando outras 

práticas inclusivas, um estudo do histórico da educação especial/inclusiva e questões 

relevantes à inclusão. Também, a bibliografia utilizada é antiga e desatualizada.Ainda há 

cursos de licenciatura que não apresentam, em seus PPCs,  disciplinas de educação 

inclusiva, apesar da exigência. 

A resolução CNE/CP nº 1/2002 (Brasil, 2002), que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, na 

perspectiva da educação inclusiva, define que as instituições de ensino superior devem 

prever, em sua organização curricular, formação docente voltada para a atenção à 

diversidade. Ainda, que contemplem conhecimentos sobre as especificidades dos alunos 

com necessidades educacionais especiais; portanto, com apenas uma disciplina, a resolução 

já está sendo cumprida. Esse fato leva à percepção de que há falhas no que diz respeito a 

políticas públicas, nesse âmbito. 

Uma formação mais reflexiva é apontada por Carneiro (2012). Para a autora, 

modificações processuais só acontecerão partindo de uma reflexão sobre a prática do 
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próprio docente.  Ele deve ser capaz de analisar a própria postura e avaliar as diferentes 

situações de ensino. A sugestão é que, depois de todo o contexto de discussão desta 

pesquisa, políticas sejam propostas para que se acrescentem mais disciplinas relacionadas à 

inclusão. Além disso, sugere-se ainda que o conteúdo de todas as disciplinas, oferecidas 

em curso de formação de docentes, possam ser relacionadas, de alguma forma, com 

conteúdos inclusivos. Sendo assim, que esses conteúdos não sejam trabalhados de forma 

segregada, mas sim interdisciplinarmente. Da mesma forma em que se acredita que a 

inclusão deve acontecer, também a formação docente deve ser capaz de responder às 

demandas atuais na educação. 
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5.1 Análise das entrevistas 

 

Após os tratamentos dos resultados, conforme proposto por Bardin (2011), algumas 

categorias foram identificadas nas falas dos professores entrevistados. Essas categorias 

serão apresentadas, a seguir, como tópicos/subtítulos, descritas e comentadas em uma 

relação com a literatura e com a legislação pertinente. São elas: o reconhecimento da 

importância da formação pelos docentes (subcategorias: angústia por perceberem que sua 

formação não é suficiente; busca na formação continuada ou especialização, como cursos e 

pós-graduação como forma de sanar essa lacuna, crítica ao conteúdo das disciplinas 

cursadas, formação como facilidade de acesso à informação, distância entre teoria e 

prática); busca de recursos para atuação na inclusão; importância do trabalho em equipe; 

adaptação das atividades; a relação com os pais/importância da participação da família; 

relação entre as crianças com e sem deficiência; falta de recursos adequados para uma 

prática inclusiva; angústias e frustrações em relação ao trabalho; diferença nas atitudes 

quando se conhece a deficiência do aluno; influência da personalidade da criança; tipo de 

deficiência como fator de influência; medo da responsabilidade; preconceito; diferença de 

tempo de trabalho; críticas em relação às políticas e ao governo e inclusão como 

socialização. 

É importante salientar que as docentes foram identificadas como regente (R), Apoio 

(A), Educação física (EF) e um número seguido das letras. Quando foram mencionados 

nomes das escolas, dos alunos, de professoras não participantes da pesquisa ou de 

funcionários da escola, optou-se pela utilização de letras maiúsculas como forma de 

identificação, a fim de preservar o devido anonimato.  
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... eu queria entender um pouco mais de inclusão... 

 

Nessa categoria faz parte o conjunto de professores que, durante as entrevistas, 

apresentaram queixas relacionadas à formação que tiveram referente à inclusão. Procurou-

se abordar todos os assuntos que se relacionavam com a formação propriamente dita. 

Baseado nisso, subcategorias de análise foram propostas, como: o reconhecimento da 

importância da formação pelos docentes, o sentimento de angústia quando percebem que 

sua formação não é suficiente, a busca pela formação continuada ou especialização como 

cursos e pós-graduação para sanar essa lacuna, crítica ao conteúdo das disciplinas cursadas, 

formação a fim de facilitar o acesso à informação e distância entre teoria e prática. 

A legislação brasileira assegura uma formação especializada aos professores da 

educação inclusiva. Retoma-se o artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) 

que atesta: 

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: (...) 

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. 

 

Além da LDB, o MEC também aborda essa questão, como já mencionado 

anteriormente neste trabalho: 

 

para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua formação, 

inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e 

conhecimentos específicos da área. Essa formação possibilita a sua atuação no 

atendimento educacional especializado, aprofunda o caráter interativo e 
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interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular, nas salas de 

recursos, nos centros de atendimento educacional especializado, nos núcleos de 

acessibilidade das instituições de educação superior, nas classes hospitalares e nos 

ambientes domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de educação especial. 

(MEC/SEESP, 2007 - grifo nosso). 

 

Mas o que se observou na prática, após as entrevistas, foi uma realidade bem 

distante da proposta. Em relação à formação inicial das professoras regentes, nove (R3, R4, 

R6, R7, R8, R9, R10, R22 e R25) cursaram Pedagogia, três (R5, R18 e R17), Normal 

Superior, duas (R1e R24), Magistério, uma (R12), Magistério e Filosofia, uma (R2), 

Magistério e Normal Superior, cinco (R13, R14, R19, R20, R23), Magistério e Pedagogia, 

uma (R16), Química e Pedagogia, duas (R15 e R21), Normal Superior e Pedagogia e uma 

(R11), Normal Superior e Filosofia. Apenas três delas têm pós-graduação na área de 

educação especial/inclusiva. Ou seja, apenas 12% das professoras regentes possuem algum 

conhecimento específico na área/ especialização adequada, como sugere a legislação. A 

maioria delas, em suas graduações, não tiveram disciplinas relacionadas ao tema e não se 

consideram capacitadas para o trabalho que realizam. 

O estado de Minas Gerais conta com o Guia da Educação Especial (Minas Gerais, 

2014). Esse guia orienta a contratação da professora apoio, denominado de Professor de 

Apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologias Assistivas. Em seu item 5.2.2 é 

estabelecido que “Para atuar no atendimento, o professor deve ter como base da sua 

formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais da docência e capacitação específica 

na área da deficiência que irá atuar (p. 21).  

Das professoras apoio, oito são formadas em Normal Superior (A1, A6, A7, A8, 

A12, A14, A15 e A16), sete em Pedagogia (A2, A3, A4, A10, A11, A13 e A17), uma em 
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Magistério e Matemática (A9) e uma em Filosofia (A5). Apenas nove delas têm pós-

graduação em educação inclusiva e seis fizeram cursos na área. Ainda há contratação de 

professora apoio sem formação especializada, mesmo sendo uma orientação do Guia 

(Minas Gerais, 2014). 

Os outros 10 professores cursaram Educação Física e apenas uma delas (EF9) não 

cursou nenhuma disciplina sobre inclusão ou educação especial durante sua graduação, 

pois se formou em 1998. O restante cursou disciplinas, três (EF3, EF7, EF6) fizeram pós-

graduação em inclusão e uma (EF9) fez um curso na área. 

Quando se trata da prática inclusiva nas escolas, a formação e a atuação docentes 

devem ser entendidas como decisivas para se efetivar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem (Rosin-Pinola & Del Prette, 2014). Assim como a influência do meio é de 

fundamental importância para Bronfenbrenner (1979, 1996, 2011), a formação pode ser 

considerada fator de grande influência na Educação, pois cada um é constituído daquilo 

que o meio proporcionou em seus processos proximais. O reconhecimento de que a 

formação é de fundamental importância fez parte do discurso proferido pelos professores.  

 

R10: Eu tenho o material todo lá em casa. Então sempre que eu preciso eu vou 

recorrer a ele. (...) Agora quando você não tem um curso aí falam assim: “vai vir 

uma criança com Síndrome de Asperger”. A gente fica perdido. Tem pessoas que 

nunca ouviram falar. 

 

Os docentes relatam que a falta de formação prejudica sua atuação e que poderiam 

fazer muito mais pelas crianças. Com certeza, teriam uma melhor atuação como 

educadores com uma formação adequada. 
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P51: Ah, eu sempre comento com as meninas que eu gostaria de um que seja, um 

curso, uma especialização que eu pudesse trabalhar com esse tipo de criança, 

porque eu acho que eu poderia contribuir mais, então, como eu já disse 

anteriormente, eu não me sinto preparada, e preciso sim, não só através dessa troca 

de experiência com as outras colegas, (...) mas tínhamos que ter um preparo bem 

mais diretamente com a inclusão. 

 

A lacuna na formação de professores é apontada por vários autores (Sant’Ana, 

2005; Briant & Oliver, 2012; Carneiro, 2012; Carvalho-Freitas, Guimarães, Rocha, Souto 

& Santos, 2015; Bisol & Valentini, 2014) como uma das dificuldades mais significativas 

para a efetivação do processo de inclusão. Pensar a respeito dos princípios que podem 

nortear a formação de professores para a inclusão exige um percurso entre teoria e prática. 

É importante considerar que o ser humano dá forma ao seu desenvolvimento e cria 

o ambiente onde está inserido; sendo assim, são produtores ativos de seu próprio 

desenvolvimento (Bronfenbrenner, 1943). Isso explica o sentimento de angústia  bem 

presente na fala dos docentes quando percebem que não estão preparados para lidar com as 

crianças de inclusão. Essa angústia afeta os processos proximais com os alunos, pois, ao se 

efetivarem os Processos Proximais entre os adultos significativos e o aluno, “faz-se 

possível aumentar o grau de efetividade para reduzir disfunções do desenvolvimento 

humano e aumentar o desenvolvimento de competências” (Bronfenbrenner, 2011, p.215). 

Se há algo que prejudique esses processos proximais, o desenvolvimento de competências 

será comprometido. 

 

R13: É... Para mim, é igual eu te falei, para mim eu acho difícil porque eu não fui 

preparada. Nem na Universidade, nem curso técnico de Magistério. Não tem uma 
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disciplina. É... como você... agir como uma criança. E assim, é muito bonito falar 

de atividade diversificada. Mas, é muito difícil de você colocá-la em prática. 

 

De acordo com Spencer, Dupret e Hartmann (1997), a experiência influencia o 

individuo, tanto no quanto ele se sente valorizado ou valioso (por exemplo, a autoestima), 

como na forma como se dá significado e importância a diferentes aspectos de si mesmo 

(por exemplo, habilidades, atributos físicos, comportamentos e atividades). Nesse sentido a 

autopercepção dos professores sobre sua formação mostrou as influências no modo como 

usaram ou minimizaram certas habilidades, adotaram ou suprimiram certos 

comportamentos, se engajaram ou se esquivaram das responsabilidades e da interação. A 

importância da autopercepção dos professores residiu, portanto, no modo como se delineou 

em termos de comportamentos, pensamentos e ações. 

A professora R12 narra em sua entrevista que teve problemas na relação com a 

professora apoio de sua sala. Fala da angústia sentida pela sua falta de formação quando da 

discussão com ela sobre o caso do seu aluno. Ela considerava que o aluno tinha capacidade 

de realizar mais atividades no mesmo nível da turma, já a professora apoio achava que isso 

não seria possível. A opinião da professora apoio é a de que o aluno tem que realizar 

atividades diferenciadas, em nível inferior ou até mesmo com conteúdos diferentes do que 

os dos outros. Abaixo, seguem alguns trechos do relato da regente em relação a essa 

situação: 

R12: (...) Então assim, eu queria entender um pouco mais de inclusão. (...) Ela me 

chama atenção (risos) e fala que eu tenho que: “não mas não adianta, ele não vai!” 

mas ainda eu não estou muito em concordância total com isso não. Mas como eu 

ainda não estou/ ainda preciso aprender mais, talvez para ter mais argumentos né!? 
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Então está me faltando isso mesmo. Aí eu tenho que estar procurando para ter mais 

argumentos né. 

 

O relato trazido pela professora regente pode se basear no Modelo Bioecológico 

quando afirma que, para que uma criança se desenvolva intelectual, emocional, moral e 

socialmente, ela necessita da participação em atividades progressivamente mais 

complexas, que ocorram em uma base regular por períodos estendidos de tempo de sua 

vida, com uma ou mais pessoas com quem possa desenvolver apego emocional mútuo e 

forte, estando comprometidos com seu bem estar e desenvolvimento, preferencialmente, 

para toda vida (Bronfenbrenner & Evans, 2000; Bronfenbrenner & Morris, 1998).  

Doze professores da Educação Infantil foram entrevistados pelos autores De Vitta, 

De Vitta e Monteiro (2010), visando à análise da percepção desses professores quanto à 

prática educativa na inclusão. Como resultado, os autores destacaram que a necessidade de 

introdução de temas sobre educação especial, já na formação inicial do professor, é de 

fundamental importância, mas que essa introdução ainda não é suficiente para uma prática 

eficaz. Segundo os autores, a formação continuada e a especialização são duas 

modalidades que poderiam auxiliar na efetivação da educação inclusiva. Os relatos que 

seguem ratificam a afirmação acima. 

 

R3: É, só a graduação não, né? O que eu te falei, que cada caso é um caso. A 

graduação é para você ter um norte, agora, o caminho para chegar, você que tem 

que construir (...) Ou você tem que trabalhar, porque a graduação ela te ajuda, ela te 

dá um norte, mas você que tem que...pegar, como diz, a enxada e... arar o seu 

caminho, senão... Se você ficar só com graduação não tem jeito não (...) mas, saiu 
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da faculdade, você tem que praticar e continuar estudando, se capacitando cada vez 

mais. Não pode parar. 

 

A crítica em relação ao conteúdo visto na graduação ou a forma como foi 

ministrado também fez parte da fala dos docentes. 

 

R16: Ah! foi uma disciplina... é... muito no ar... O professor não levava nada... é... 

é... Não tinham textos... que/ que pudessem pensar a prática do professor... o que 

que o professor pode enfrentar na sala de aula. Os desafios. Como enfrentar esses 

desafios. Era uma aula muito solta. É... a gente não tinha motivação. Ele faltava 

muito. (...) Foi uma das piores disciplinas que eu fiz.  

 

A formação foi abordada pelos docentes como facilidade de acesso à informação. O 

contato com conhecimentos relacionados à inclusão permitiu que os professores tivessem 

nessa formação uma fonte para uma busca de conhecimentos específicos da área. Os 

professores consideram importante esse primeiro contato com a inclusão, mas não 

suficiente para sua prática no dia-a-dia. 

 

R8: Então, na verdade o curso lá na universidade/ a disciplina para mim ela foi mais 

assim informativa. Mais coisa que a gente já tinha certa noção né!? Às vezes, 

durante a aula ela comenta a necessidade de ter uma rampa para cadeirante, barra 

né!? essas coisas mas assim... para dar aula mesmo e pra contribuir não. Não acho 

que tenha contribuído pra isso não.  
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Observando a fala de cada uma das professoras em relação à formação inicial que 

receberam pode-se perceber que ainda há uma distância entre o que é aprendido em relação 

ao que se é exigido na prática cotidiana dos profissionais que atuam na inclusão. Pode-se 

resumir na fala de uma das professoras quando disse: 

 

EF3: Eu acho que preparar, no sentido dos conteúdos, do que é abordado, eu acho 

que ainda tá muito longe de conseguir isso, né? 

 

Conforme ressaltam os autores De Vitta et al. (2010), é preciso que haja uma 

reformulação na prática pedagógica. A formação inicial dos profissionais necessita de 

melhorias em relação à incrementação dos conteúdos, a fim de que se tenha equidade no 

atendimento de toda e qualquer criança na escola regular. Afirmam também que a 

formação dada hoje, em universidades, não é satisfatória para a atuação profissional dos 

docentes. Sem dúvida, os autores consideram que há a necessidade de discussões sobre 

essa temática para então acontecer uma inclusão mais efetiva. É preciso que se 

contemplem não apenas conteúdos relacionados, mas também técnicas de ensino 

facilitadoras do processo de aprendizagem das crianças com necessidades especiais.  

Faz-se necessária uma reformulação nas políticas públicas, no macrossistema, 

como fiscalização da efetivação das políticas já propostas. Ou ainda uma mudança na 

maneira de pensar da sociedade como um todo, começando por uma formação mais 

reflexiva. Bronfembrenner considera que macrossistemas são padrões globais de 

caraterísticas que determinam uma subcultura, ideologias que se manifestam através de 

costumes e práticas na vida cotidiana (Bronfenbrenner, 1977). Muitos professores (15) 

buscaram na pós-graduação uma tentativa de minimizar o sentimento angustiante causado 

pela falta de informação e um auxílio para uma atuação adequada.  
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EF6: O que contribuiu mais para o meu trabalho foi minha pós que eu fiz que foi 

em inclusão. Entendeu? Em deficiência. Que eu fiz uma pós nessa área. 

 

EF3: Mais, com certeza. Aprofundei muito mais conhecimentos a cerca de cada um 

dos grupos de deficiências, e, lá a gente tinha leitura de materiais que eles 

ofereciam, vídeos, entre outras coisas, que dava pra gente pesquisar, mas às vezes 

você não tem o norte pra discussão, igual é as discussões nos encontros ou até 

mesmo a discussão nos grupos que a gente tinha lá, né?! Então assim, foi uma 

orientação muito bacana, que ajudou muito mais do que aquela visão superficial da 

graduação. 

 

Uma boa opção para aqueles que buscam informações ou meios alternativos para 

lidar com o processo da inclusão são os cursos de curta duração.  

 

A12: Esses cursos eu tenho deve ter uns quinze cursos pelo... Instituto Sul Mineiro, 

que é até em São Lourenço, que oferece esses cursos da área especial. Eu tenho de 

TDAH, tenho “enes” cursos. Tenho de ensino regular também, só que assim, como 

eu atuo na área especial e eu gosto dessa área eu procuro fazer mais cursos da área 

especial.  

 

Diante do questionamento ao profissional sobre a eficiência e a suficiência de sua 

formação inicial em relação à sua atuação em salas de aula, as respostas variaram entre 

afirmativas, negativas e que ajudavam parcialmente. Apenas três dos entrevistados (R7, 

EF10 e EF3) responderam de forma totalmente afirmativa, dizendo que sua formação 
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contribuiu para sua prática atual. Considera-se importante relatar que a R7 fez cursos de 

inclusão e teve contatos com pessoas com deficiências, anteriormente à sua prática na 

escola.  

De acordo com Omote e Pereira Júnior (2011), professores que têm, anteriormente, 

alguma experiência com pessoas com deficiência, tendem a atitudes mais favoráveis com 

relação à inclusão do que os demais. Mais uma vez a influência do contexto em que a 

professora estava inserida, um contexto onde a inclusão era tida como rotineira, 

Bronfenbrenner (Bronfenbrenner e Morris, 1998) considera que, para que uma interação 

seja efetiva, deve ocorrer em uma base estável, em longos períodos de tempo.  

 

R7: Ajudaram sim. Porque através delas a gente tem um pouco de parâmetro. Como 

eu disse anteriormente, para poder estar fazendo observações e dentro delas com o 

material teórico a gente é capaz de estar fazendo nossas observações.  

 

O professor EF10 tem uma sobrinha com deficiência e teve duas disciplinas 

específicas em sua graduação. Em sua fala, deixou claro que seu contato com ela serviu 

como alerta para questões relacionadas à inclusão, mesmo antes de sua formação 

profissional. Além do fato de ser professor de Educação Física, sua resposta foi: 

“Contribuíram”. 

O quarto professor que respondeu positivamente à questão, é um professor de 

Educação Física. Pelo relato dos professores dessa área de atuação e pela análise dos PPCs 

dos cursos, pôde-se observar que o contato desse conteúdo com a temática da inclusão é 

maior do que com outros cursos realizados pelos professores da pesquisa. O curso de 

Educação Física oferece duas disciplinas na área, além de um contato prático com pessoas 

com deficiência ainda durante a graduação, como obrigatoriedade. 
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EF3: Ajudam sim, né, principalmente essa parte prática que a gente tem da 

Educação Física, né, algumas sugestões que eles davam de atividade, você 

consegue, é..., usá-las de forma imediata ou adaptar pra outras. Só que eu tive 

também, como acréscimo, eu fiz uma especialização na área, né, pela UFJF, concluí 

em 2014, né, esse ano que eu tenho um pouco mais de alunos, é, deficientes, né? A 

escola daqui abriga mais essa questão, então, isso ajudou muito mais ainda pra 

mim. Se fosse só o que eu levei da faculdade, ia deixar a desejar muito, teria que 

pesquisar por fora, muita coisa. 

 

Dos entrevistados, oito responderam positivamente, mas depois das palavras 

afirmativas, aparece a conjunção adversativa “mas”. Considerando que o questionamento 

foi se a formação inicial prepara para a sua atuação na escola, o “mas” deixa claro que, de 

alguma maneira, essa formação não foi suficiente para o seu desempenho no dia-a-dia. 

 

R2: Claro, ajudar ajuda sim. Mas é conforme eu te disse, é a gente que tem que 

buscar mesmo. Claro que de vez em quando eu vou lá nos meus livros, dou uma 

olhadinha, né? Mas assim, é... é a gente mesmo que tem que buscar. 

 

A3: Ajuda sim, né? Mas como assim, eu já tinha o curso, já trabalho há, né, um 

bom tempo, com educação, com sala regular, então assim, torna-se mais fácil 

procurar, né, os recursos necessários no caso de atendimento para criança com, de 

educação inclusiva, né? De NE. Então assim, ajuda mas assim, não... não dá assim, 

o direcionamento, a orientação que a gente precisa. Deveria ser mais... Não é 

suficiente  
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EF4: Contribuiu, mas eu diria que não foi muito não. Porque é muito superficial. 

Do que eu aprendi pelo menos na faculdade sobre isso. Então, eu que tive que 

procurar, tentar entender pra lidar com as crianças que eu trabalho aqui. 

 

As respostas abaixo, no entanto, enfatizam, desde o princípio, a ineficiência da 

formação inicial dos entrevistados. Dez professores responderam nesse sentido. Nos 

relatos, os professores reforçam sobre a questão da falta de atividades práticas nas 

graduações cursadas, sobre a grande diferença entre teoria e prática, abordando também a 

questão da duração da formação e como a prática nesse sentido tem mudado com o passar 

do tempo. Entretanto, apontam a disciplina cursada como incentivo na busca incessante de 

mais informações a respeito do assunto. 

 

A15: Muito pouco. Porque eu acho que a inclusão, eu acho que ainda falta um 

pouquinho mais de investimento, dedicação, porque é... a teoria é uma coisa, a 

prática é outra, e assim, eu acho que deveria ter, um tempo maior, porque a inclusão 

tá aí né? Há dez anos atrás não tinha tanto, não se falava tanto em inclusão. 

 

EF2: Bom, na época, né, assim, porque tudo vai mudando né? A linha de pesquisa 

de estudo hoje vai, tudo vai mudando né? Assim, na época foi boa, hoje eu acho 

que precisa de uma reciclagem, entendeu? Eu falo eu, porque o tanto de tempo que 

formei... é, não sofre tanto porque a gente sempre tem algum aluno aqui na escola 

que é um aluno especial. Entendeu? Então a gente, você tem que estar sempre 

trabalhando. E... aqui, igual, nós temos uma... a K, que é paralisia, né? Cerebral, 

mas, por exemplo, tem a professora apoio que acompanha... está ali o tempo todo, 
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então, porque eu sozinho com ela e mais os outros alunos, no espaço aberto, é 

complicado. Tem escola que você não tem esse apoio. 

 

A professora EF6 respondeu que sua formação contribuiu muito pouco para sua 

prática, mas a única disciplina relacionada à área que ela cursou foi a de LIBRAS. Porém, 

essa profissional nunca teve aluno surdo. Já outros dez entrevistados foram enfáticos ao 

afirmar que sua formação inicial em nada contribuiu para sua prática docente.  

 

R24: Não! Nenhum pouco, eu falo que até hoje, (...) eu não me sinto preparada pra 

trabalhar com as crianças especiais, a gente faz, eu faço da melhor forma que eu 

posso, mas preparo, num tenho não.  

 

A1: Não. Assim, como professora normal superior, não. 

 

A falta de Recursos que envolve o que Bronfenbrenner (Bronfenbrenner & Morris, 

1998) chama de atributos psicológicos (capacidades, habilidades, conhecimento), nesse 

caso dos professores, tem influência direta no transcurso do desenvolvimento, pois tais 

características influenciam a prontidão da pessoa no engajamento efetivo nos processos 

proximais. 

A distância entre teoria e prática foi outro fator de grande importância trazido pelos 

professores como “problema” em sua formação. Conforme Gomes e Barbosa (2006, p. 93) 

“não basta frequentar cursos e palestras como eles são atualmente. Há a necessidade de 

reformulá-los, para que possam se tornar impulsionadores para o desenvolvimento de 

atitudes positivas quanto à educação inclusiva”. Destaca-se o fato de que a afirmação feita 

pelos autores, mesmo após quase uma década, ainda se faz verdadeira, como se pode ver 
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através do discurso que se discorre neste trabalho, ratificando o que foi dito por Rosin-

Pinola e Del Prette (2014, p. 346) “As demandas do mundo atual, em relação à formação e 

à atuação do professor, exigem conhecimentos curriculares, mas também habilidades de 

reflexão sobre sua prática e outras tantas habilidades na condução de sua ação educativa”. 

 

R1: Ah... não sei, eu acho que é vivência mesmo, sinceramente, não tem como, é a 

prática. Não adianta você ter matéria não, a prática é outra coisa. Eu acho que é a 

prática. 

 

O que foi retratado pelos professores e comentado anteriormente tem suporte nos 

resultados obtidos, após análise dos PPCs. A maior parte dos cursos oferece apenas uma 

disciplina relacionada à área, e o seu conteúdo não aprofunda ou não aborda práticas com 

esses alunos. Os professores se sentem desestimulados em decorrência dessa defasagem 

em sua formação.  

Ao se propor que a pessoa é composta por três características, Bronfenbrenner e 

Morris (1998) discutiram que a disposição são os atributos que desencadeiam os processos 

proximais. A falta de conhecimento faz com que as relações bidirecionais entre professor e 

criança com deficiência sejam falhas. Esses professores têm características pessoais que 

são encorajadas ou desestimuladas nesses contextos. Então, buscam ou não soluções, 

promovendo novas possiblidades também para as crianças.  

Destacam-se ainda os fatores que interagem, determinando o despreparo que 

incorporam aspectos relacionados à pessoa: 

(motivação/habilidades/conhecimento/experiência/autoconfiança), ao micro e 

mesossistema: (rede de apoio escolar/familiar/formativo) e ao exo e macrossistema (fatores 

institucionais/diretrizes/atuações regionais das secretarias de educação/disponibilidade de 
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educação continuada e especialização/políticas públicas/perspectiva epistemológica 

dominante). A motivação refere-se à prontidão do professor para atuar com a criança com 

deficiência, que é influenciada tanto pela história do desenvolvimento do professor 

(crenças em relação à deficiência, experiências anteriores), quanto pelas características de 

personalidade e de conhecimento, em relação ao processo de inclusão. As habilidades e a 

autoconfiança se relacionam com a autopercepção do professor no que se refere à sua 

competência na interação com a criança com deficiência. A rede de apoio focaliza as 

características, o papel do professor e a qualidade do seu relacionamento com o aluno, bem 

como a participação dos familiares e dos pares. Por fim, os fatores institucionais 

incorporam às trajetórias possíveis de formação e à atuação docente na inclusão. 

 

...mais que buscar outros recursos do que eu aprendi 

 

Quando o relato confirmava que a formação não havia sido suficiente, os 

entrevistados eram questionados sobre a busca de informações para o preparo das aulas. 

Constaram nas respostas: internet, troca de experiências com os colegas, contato com 

profissionais da área e livros como fonte de informação. Das professoras regentes, uma 

respondeu que busca na internet, duas, trocas de informação, duas, profissionais na área e 

quatro, na internet, livros e trocas de experiência. Das professoras apoio, uma respondeu 

que busca na internet, três, trocas de informação, duas, profissionais na área e duas, na 

internet, livros e trocas de experiência. E os de Educação Física, um respondeu trocas de 

informação e quatro, na internet, livros e trocas de experiência. No relato das professoras 

aparece a preocupação com a busca por conhecimentos que não foram adquiridos em sua 

formação, para uma prática inclusiva. 
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R20: aí é que tá, aquela situação assim, se vira com o que tem. Porque não tem 

nada, nenhum auxílio, nenhuma informação, tem que correr atrás. É pesquisar pela 

internet, é colega que atua na área, é buscar ajuda com quem já participou. 

 

Em conformidade com Baltes (1997), observou-se a aproximação entre a 

experiência narrada pelos entrevistados e a atuação sistêmica dos mecanismos de seleção, 

abrangentes na identificação de objetivos, otimização dos meios para atingir metas e busca 

de compensações quando os meios disponíveis para atingir as metas estavam ausentes ou 

não eram suficientes. Contudo, frequentemente, desconsidera-se que o contexto, assim 

como o sentido que se atribui às experiências, é dinâmico e não estático, tanto para os 

professores quanto para os pais dos alunos com deficiência, com mudanças significativas e 

reconhecidas nesse sentido. 

Conforme a definição de Bronfenbrenner (2011, p.44) para experiência: “qualquer 

contexto para o desenvolvimento humano incluem não apenas suas condições objetivas, 

mas também a maneira na qual essas são experienciadas subjetivamente pelas pessoas que 

vivem nesse ambiente.” Ainda, de acordo com o autor, as qualidades experienciais 

subjetivas são “carregadas emocional e motivacionalmente”, e incluem as “antecipações, 

pressentimentos, esperanças, dúvidas ou crenças pessoais” (Bronfenbrenner, 2011; p.45). 

Estão, portanto, vinculadas às atividades nas quais o indivíduo se engaja, representado 

nesta pesquisa pela concepção dos professores sobre a educação inclusiva. 

 

... a gente não tem muito, muita ajuda. 

 

A importância do trabalho em equipe é apontada pelas autoras Rosin-Pinola e Del 

Prette (2014). Destacam que diferentes suportes são necessários para a garantia de uma 
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educação efetivamente inclusiva e afirmam ainda que essa educação inclusiva implica em 

parceria ou colaboração com um profissional especialista, que atue junto com o professor 

da sala comum. Mais autores também defendem como positivos um sistema de apoio 

externo e equipes de apoio dentro da escola (Avramidis & Norwich, 2002; De Vitta et al. 

2010). Os dados desta pesquisa corroboram com a literatura. 

 
R14: Então, eu só acredito na inclusão, se houver realmente, uma equipe montada, 

organizada para poder estar dando assistência diária. Diária. Aí que acredito na 

inclusão. Uma inclusão que leve a criança a aprender e a socializar.  

 

Quanto à importância da atuação de outros profissionais/trabalho em equipe, foram 

mencionadas tanto a troca de experiências entre as próprias professoras como também a 

participação de diferentes profissionais, num trabalho multiprofissional. O apoio de 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psicólogos foi ressaltado pelos docentes como suporte 

necessário para o desenvolvimento da criança com deficiência. Num primeiro momento 

destaca-se a importância da atuação de outros profissionais na fala dos entrevistados, 

quando o fato do trabalho em conjunto torna positivo o relato deles: 

 

A3: É. E faz, ela também faz o acompanhamento lá no Sarah. Né? Ela faz... Aí o... 

que é que ele faz, a... equipe de lá sempre manda cartas, manda o estado como está, 

manda algumas atividades para serem trabalhadas com ela... Sabe? Em questão de 

escrita. É assim que a gente trabalha.  
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R23: (...) o fonoaudiólogo, ele me deu uma ideia de trabalhar com ela alfabetização 

fônica, por causa, é... ele trabalha com ela lá a alfabetização fônica, então eu tenho 

trabalhado com ela na sala. 

 

Conforme De Vitta et al. (2010), fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta 

ocupacional, psicólogo e médico fazem parte da equipe. Para os autores, “esses 

profissionais devem ficar na escola e atender às crianças com deficiências em horários 

alternativos; ser convocados para auxiliar em problemas específicos; fazer um trabalho 

paralelo de reabilitação em espaços específicos” (p.423).  

O Guia da educação especial de Minas Gerais (Minas Gerais, 2014) afirma que “O 

trabalho em rede de forma compartilhada favorece a elaboração de estratégias e a 

disponibilização de recursos de acessibilidade, possibilitando aos alunos com deficiência, 

TGD, altas habilidades/superdotação, participar de todos os aspectos da vida social” (p.34). 

O documento afirma ainda que é papel da escola buscar instituições e serviços, em seu 

município, que articulem esse trabalho. 

Ainda que seja assunto abordado no Guia e de reconhecida importância, o que se vê 

na prática é que esse tipo de ação ainda acontece muito pouco. O relato passa a ser 

negativista quando se trata da falta desse apoio, da falta de uma equipe que trabalhe em 

conjunto, cada um na sua base de formação, olhando as especificidades dos estudantes com 

deficiência. 

 

A13: É... eu acho que... necess/ eu acho que deveria ter mais profissionais... para 

estar atendendo essas crianças na escola... né? Psicólogo, Fisioterapeuta/ Eu acho 

que precisa muito... melhorar... né?  
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R9: Ele tem que ter uma ajuda de um... de um psicólogo. Não sei. A gente só 

professor eu acho que não dá conta sozinho.  

 

Não se trata apenas do auxílio de profissionais especialistas, como os citados 

anteriormente, mas da realização de um trabalho em equipe dentro da própria escola, de 

uma boa comunicação entre professora regente, apoio e o profissional de Educação Física. 

Ou até mesmo de uma valorização da sala de recursos quando há. Um trabalho em 

conjunto, em que a professora regente pense a adaptação do conteúdo juntamente com a 

professora apoio, não apenas repassando tarefas para que se façam as adaptações 

necessárias. Além de uma comunicação efetiva entre professores da sala recurso e da sala 

regular, com troca de informações sobre o aprendizado e o desenvolvimento dos alunos, 

além de compartilharmutuamente conhecimentos a respeito de deficiências específicas. 

 

A3: A gente tem assim, junto com o professor de Educação Física, a gente faz, no 

caso dela, ela precisa de alongamento, então ele já trouxe uma atividade, eu faço 

com ela todos os dias, entendeu? Então tem um intercâmbio muito bom, entre nós 

três, porque são três professores: a regente, eu, e o de Educação Física. Então a 

gente sempre procura estar, assim, com atividades que ajudem ela no 

desenvolvimento dela, tá?  

 

As salas de recursos foram criadas com o intuito de complementar ou suplementar a 

escolarização de alunos com necessidades educacionais especiais. Esse tipo de espaço tem 

profissionais especializados para a realização dessa proposta e o atendimento deve ocorrer 

no contra turno de aula (Brasil, 2010). “O professor do AEE deve identificar habilidades e 

necessidades dos estudantes, organizar e orientar sobre os serviços e recursos pedagógicos 
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e de acessibilidade para a participação e aprendizagem dos estudantes”. (Art. 29, segundo 

parágrafo). No documento que orienta a educação especial em Minas Gerais (Minas 

Gerais, 2014), quando o assunto é a sala de recursos, são apontadas 28 atribuições ao 

professor dessa sala. Destacam-se aqui duas no sentido de um trabalho em conjunto, 

visando à educação de qualidade. 

 

z. promover, em conjunto com os demais educadores, as condições para a inclusão 

dos alunos com necessidades educacionais especiais em todas as atividades da 

escola;  

 

t. estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum visando à 

disponibilização dos recursos pedagógicos e de acessibilidade que favoreçam o 

acesso do aluno com necessidades educacionais especiais ao currículo e a sua 

interação no grupo (p. 18). 

 

No relato das professoras entrevistadas pôde-se constatar a diferença de quando é 

cumprido o estabelecido para a sala de recursos e que há um suporte para a atuação das 

docentes e quando não há esse diálogo. A importância desse suporte foi apontada por 

Gualda, Borges e Cia (2013). As autoras também apontam as dificuldades, como por 

exemplo, a descrença dos pais em relação ao trabalho realizado nessa sala, já que o foco 

dessas pesquisadoras era os pais de crianças com NEE. 

 

EF9: Mas assim, eu sempre pedi muita ajuda pra A, que é a orientadora, ela tem 

uma visão muito ampla sobre isso, ela faz muito curso, e aqui tem a sala recurso, 
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que tem uma professora só pra isso! Específica pra isso, que é a E, então ela sempre 

me orienta, quando eu tenho dúvida eu procuro muito ela.  

 

A participação de uma professora apoio também foi destacada pelos professores 

como fator importante para o processo de inclusão. Segundo Rosin-Pinola e Del Prette 

(2014), as possibilidades de parceria entre o professor de classe regular e o profissional 

especializado em educação especial implicam na união de saberes favoráveis ao processo 

de transformação da sala de aula e da escola, em favor da inclusão.  

 
R1: Porque ela precisa de um apoio na sala. Então, assim, eu não abro mão, nem 

que eu tenha que ir para a secretária brigar, eu quero um apoio, não vou ficar sem 

uma professora apoio, porque ela precisa.  

 

A docente R16 é professora regente e não tem professora apoio em sua sala. A 

criança atendida por ela não tem direito, por lei, a esse recurso, mas a mãe dessa aluna já 

está tentando conseguir uma professora apoio para a filha, através de processo judicial. O 

relato dessa professora demonstra sua angústia por estar sozinha na sala de aula. 

 

R16: Ah... acho que não... Eu só brinco assim, aqui na escola... Toda vez que tiver 

um aluno, sem professor apoio, eu vou fazer de tudo para pegar uma vaga, fora de 

sala de aula. Porque eu não dou conta mais. (...) Eu sei que/ que é um desafio, que 

as crianças têm o direito de estar aqui, mas passar o que eu estou passando, esse 

ano, eu não quero nunca mais.  
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Questiona-se sobre o relato em relação à importância da professora apoio; na 

verdade, pode ser uma transferência de responsabilidades pela professora regente. A 

angústia causada pelo sentimento da impotência diante de algo que precisa ser feito, muitas 

vezes pela falta de formação, pode levar o profissional a buscar uma alternativa, nem 

sempre eficaz, passando sua responsabilidade para a professora apoio. 

Em muitos relatos, foi dito que as professoras regentes tendem a pensar que o aluno 

de inclusão é aluno da professora apoio, e não aluno da sala. O fato de ter outro 

profissional causa certa tranquilidade diante da diminuição da responsabilidade. Na 

verdade, essa não é a função da professora apoio. Como o próprio nome diz, ela deve 

apoiar a professora regente nas atividades ministradas em sala de aula. O papel da 

professora apoio pressupõe uma ação integrada com a professora regente (Minas Gerais, 

2014), mas na prática, não é isso que acontece. 

 

A1: “Nossa, que alívio que você veio, porque eu tenho um medo da L dar uma 

convulsão dentro da sala”. Aí eu pensei assim “Nossa, convulsão...”, né... eu nunca 

socorri uma convulsão. (...) Porque a primeira coisa é assim, a professora fala assim 

“Ela é apoio, está preparada.”, vai jogar para a gente, né? Então, tem que estar 

sempre assim, olhando. 

 

R25: Eu não tenho muito contato com o I porque ele tem professora apoio, que fica 

direto com ele, a A17, né? Mas ele é uma criança muito tranquila, ele não dá 

trabalho, ele faz as atividades, às vezes eu trago umas atividades pra ele também, aí 

a gente já cola no caderno, aí ele faz, a A17 faz com ele seguindo aquelas 

atividades. 
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O Guia (Minas Gerais, 2014) sugere que as escolas busquem as instituições e 

serviços disponíveis do seu município, possibilitando uma compreensão interdisciplinar de 

seus alunos. Reconhecer que as redes de apoio são de fundamental importância para o 

ensino é consenso na literatura (Briant & Oliver, 2012; Rosin-Pinola & Del Prette, 2014). 

 

Os serviços de apoios são fundamentais no processo de escolarização dos alunos 

com necessidades educacionais especiais, uma vez que a formação de professores, 

seja a do generalista ou a do especialista, pouco tem dado conta das demandas 

atuais da educação, dentre elas a da inclusão, entendida como um dos desafios da 

escola atual (Rosin-Pinola & Del Prette, 2014, p. 343).  

 

A rede municipal de ensino de São João del-Rei conta com o CEREI - Centro de 

Referência de Educação Infantil. Um espaço multiprofissional idealizado como um projeto 

da Secretaria Municipal de Educação do município de São João del-Rei. Foi inaugurado no 

dia 08/03/2010. Sua criação atendeu a uma meta do Plano Decenal de Educação 2002-2014 

e à Lei Municipal n
o 

4139 de 10 de Agosto de 2007. Essa lei aprovou a criação de um 

centro de referência como complemento da educação regular, com profissionais 

especializados nas diversas áreas, com atendimento específico do aluno com deficiência e 

orientação às famílias e à escola. 

O CEREI trabalha com uma equipe multidisciplinar composta por três psicólogas, 

três pedagogas e um fonoaudiólogo. O objetivo desses profissionais está centrado na 

aprendizagem com atendimento psicopedagógico e fonoaudiológico, com foco nas 

dificuldades de aprendizagem, do comportamento e da linguagem. Em 2015, o CEREI 

atendeu 193 casos, sendo 133 psicopedagógicos e 60 fonoaudiológicos. 
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Os encontros (EPAR) mencionados pelos professores entrevistados iniciaram-se 

com o objetivo de amparar professores em escolas que trabalhavam com as crianças que 

apresentavam necessidades educacionais especiais, dificuldades de aprendizagem, de 

comportamento, dentre outros. O primeiro encontro aconteceu no dia 14 de Março de 

2014. Além desses encontros, o CEREI também realiza, coletivamente,  o atendimento das 

famílias. 

Quatorze professoras mencionaram em seus relatos que participam dessa formação 

oferecida pelo CEREI e todas falaram positivamente, enfatizando, principalmente, que é 

um momento de troca de experiências entre as próprias professoras e com as profissionais 

da rede. Uma oportunidade para sanarem dúvidas e partilharem angústias do dia-a-dia. 

O fato dessa oferta permitiu que algumas professoras, atuantes em escolas 

municipal e estadual, comparassem Estado e Município, relatando que as condições de 

trabalho no Município são melhores do que as do Estado. 

A questão da interdisciplinaridade só é abordada em dois dos PPCs analisados, o 

que ratifica ou justifica a falta de conhecimento no sentido de se trabalhar em conjunto 

com outros profissionais ou até mesmo entre professores regentes e apoios. As relações de 

díade, propostas por Bronfenbrenner (1999) são percebidas nessa categoria de análise. 

Quando há relações positivas nos processos proximais, as consequências são também 

positivas no processo de inclusão. A troca de experiências e o trabalho em equipe podem 

ser considerados como relações de bidirecionalidade que garantem avanços quando o 

assunto é a inclusão, pois, se há auxilio mútuo com troca de conhecimentos, o 

desenvolvimento pode ser facilitado por meio de ações que valorizem o aprendizado. 

 

...outras formas para ele poder entender e poder assimilar 
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A questão da adaptação da atividade tem gerado polêmica entre os professores. A 

dúvida frequente é se uma atividade deve ser adaptada com o mesmo conteúdo. A questão 

é se o aluno seria capaz de fazer a mesma atividade ou até onde ele acompanharia a turma. 

No discurso das professoras aparecem diversas formas de adaptação das atividades. 

 

R23: É, ela consegue acompanhar a sala na maioria das atividades, mas fora isso, 

ela tem um caderno especial que tem atividades só pra ela que eu faço com ela, 

individualmente, entendeu? Eu fiz uma apostila, ela tem uma apostila, um caderno, 

que são atividades que eu vejo, assim, (...) aí eu fui atrás na internet, busquei 

material, tirei xerox, aí to trabalhando com ela o som mesmo que aqui o nosso 

método de alfabetização não é fônico, a gente trabalha mais é o método global, a 

gente parte do texto, da música e a partir dali a gente vai esmiuçando até chegar. 

Ela é, com ela, eu faço os dois modos, entendeu? Eu faço o global com os outros 

meninos e faço especialmente com ela... 

 

Observou-se que, mesmo sem uma formação adequada e sem o apoio necessário, as 

professoras interessadas e preocupadas com a inclusão buscam maneiras de adaptar as 

atividades, como forma de incluir a criança com deficiência. A entrevistada R20 relatou 

que teve um aluno surdo. Foi questionado se ela havia feito algum curso de LIBRAS, ao 

que respondeu: 

 

R20: Não. Eu peguei cartãozinho (risos), e fui treinando os gestos com a mão. E ele 

me ajudando. Então dependendo da situação, o que ele não entendia que eu passava 

na comunicação ele me ajudava, aí eu fui com ele aprendendo, nós dois, um 

entendendo o outro. Mas nada com a ajuda também... e mesmo na própria escola, c 
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procurando c não tem. A própria escola não tem essa preparação, ter orientação 

mesmo. 

 

A6: eu consegui trabalhar mesmo a interpretação com ele, foi através da 

dramatização. Como dramatização? Em histórias, e ele vê... teatro, igual as, a 

professora aqui, a F, dava muita histórinha, né? Aí ela fazia a dramatização, eu 

levava ele para assistir, e... o que mais causou efeito foi eu colocar para ele o 

Chaves, Patati Patatá, mais dramatização. E ele adora, ele ri, adora, se interessa, e 

através da dramatização eu consegui com que ele se concentrasse, interessasse. (...) 

até os materiais dele, a... muita, agora eu estou com pouco material lá, mas eu posso 

te mostrar, a maioria foi confeccionado, eu comprei. 

 

Diversos autores discutem sobre a questão da adaptação das atividades. Para Omote 

(2006), o professor precisa aprender a lidar com a diversidade e criar diferentes estratégias 

de ensino para atingir os mesmos objetivos com todos os alunos, construindo alternativas 

de solução pedagógicas para isso. O autor afirma que, com criatividade e adaptações, 

algumas diferenças podem ser superadas. Santos, Silva e Lopes (2015) afirmam que as 

formas de adaptação são amplas e dependem das características de cada pessoa, sendo 

necessário estudar cada caso de forma singular. As deficiências não são universais, assim 

como as adaptações que facilitam o acesso também podem não ser. 

Moreira, Bolsanello e Seger (2011) apontam que as adaptações e os recursos 

usados em sala de aula por professores são fatores que colaboram com a permanência de 

pessoas com NEE no Ensino Superior. Os dados encontrados nesta pesquisa e nas demais 

pesquisas citadas demonstram os processos proximais, propostos por Bronfenbrenner 

(1979): processos de interação recíproca não apenas entre seres humanos, mas entre a 
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pessoa e os objetos do contexto em que está inserida. Quando essa interação acontece 

através de objetos que facilitem seu processo de desenvolvimento, a pessoa tende a 

progredir em seu processo de ensino-aprendizagem. Portanto, pode-se inferir que recursos 

adaptados tendem a processos mais intensos do que recursos não adaptados e que, 

inclusive, podem até não contribuir para o desenvolvimento. 

 

....os pais eles não tem informação, não apoiam muito então assim 

 

A relação com os pais/importância da participação da família foi uma das 

categorias observadas. Muitos professores entrevistados afirmaram que a participação da 

família na educação das crianças com deficiência traz mudanças significativas para 

facilitar ou dificultar a atuação dos professores. Nas entrevistas, foram observados tanto 

relatos positivos quanto negativos. Dentre os relatos positivos:  

 

A14: Né? E... reconhece o trabalho que a gente faz também, que isso é muito 

importante. A família reconhecer, né? E ver que a gente está fazendo o trabalho, 

então isso / eu falo que não precisa de mais nada não... né?  Acho que a própria 

família reconhecer e você ver o desenvolvimento do aluno... você já... ganhou não 

precisa de mais nada não. 

 

A importância de se estruturar programas que auxiliem e subsidiem o envolvimento 

dos pais, no contexto escolar é apontado por Pamplim (2005). Mostra como as políticas 

públicas interferem no modo como os pais lidam com os filhos com deficiência no 

contexto escolar. Pimentel (2008) retrata o cotidiano escolar de uma menina de 12 anos 

(Mariana) com Síndrome de Down. A autora enfatiza o papel da mãe na vida escolar da 
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menina e afirma que o seu sucesso se deve à parceria estabelecida entre a professora de 

apoio e a mãe. Na pesquisa, Mariana é comparada com outras crianças com a mesma 

síndrome e, o que se percebe é que, o desenvolvimento dela é mais acelerado do que o dos 

outros. A autora credita esse fato a interferências da mãe. “Embora não seja possível 

extrapolar os seus resultados, este estudo de caso mostra a interdependência de um 

conjunto de variáveis ecológicas na optimização das potencialidades de uma criança com 

síndrome de Down” (Pimentel, 2008, p. 122). 

A autora Souza (2011) relata um estudo de caso do processo de inclusão de um 

menino de 15 anos. A pesquisa tem como foco o papel da família nesse processo de 

inclusão e constatou a importância desse papel. Segundo ela, com base no Modelo 

Bioecológico, foi possível destacar o papel essencial do contexto familiar e de toda a rede 

de suporte extrafamiliar evidenciada por várias estruturas no percurso de resiliência do 

sujeito de sua pesquisa. Mas a grande maioria apontou os relatos negativos em relação ao 

contato com os pais, apontando as dificuldades encontradas pela falta de apoio da família. 

Muitas vezes, usando a palavra angústia nesse trecho de seus relatos. 

 

A10: Aí assim a mãe dele não apoiou, que um problema também da educação 

especial que os pais eles não tem informação, não apoiam muito então assim, “se 

você quiser tirar aqui da escola você tira, mas lá em casa eu não vou conseguir 

porque ele deu bloqueio da outra vez”. (...) Eu acho que a maior frustração mesmo 

que eu acho que é da família, no caso deste menino que estou com ele e de muitos 

outros; tipo o K também que eu que tive que levar ele no oftalmologista, 

neurologista. A família deixa esses meninos muito a desejar. (...) Eu acho que a 

família deixa muito a desejar. Isso que frustra muito. Não ajuda a gente. Não tem 

uma parceria, entendeu? (...) Uma que eu acho pior mesmo que frustra mesmo é a 
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família, que muitas vezes não dá assistência nenhuma. Não ajuda a gente em nada. 

E nem o menino, você vê o menino dessa idade; na fralda até hoje que a mãe já 

poderia ter tirado. Coitadinho, ficar com esse trem quente. 

 

R10: A família não dá o retorno também, porque às vezes a gente trabalha com a 

família, conversa, eles não aceitam/ às vezes não aceitam que você fala porque tem 

família que não aceita o filho que tem... como que o filho é. Então isso também 

angustia a gente. Poder/ não ter o retorno da família que a gente espera. 

 

A questão da aceitação da deficiência do filho por parte dos pais não apareceu 

apenas no último relato acima, mas em vários outros, mostrando como a não aceitação 

pode influenciar negativamente no desenvolvimento da criança e prejudicar o trabalho dos 

professores. 

 

R22: e eu conversava com a mãe, ah, eu acho que ele tem que fazer o 

acompanhamento lá na APAE, pra ver quais são as necessidades dele, só que na 

época (...) quase 10 anos atrás, ou oito, mais ou menos, eles são aquele tipo de 

pessoas que não aceitam ter uma criança especial dentro de casa e a mãe dele não 

aceitava, tanto é que até hoje ela me vê e finge que não me conhece, e eu passei 

vários problemas de convivência com a criança não por ele, pela família que não 

aceitava que eu falasse assim que ele tinha que ter um acompanhamento. 

 

Conforme Gualda et al. (2013), em uma pesquisa com pais de crianças com NEE, 

os pais apontam a necessidade de maior apoio para discutir os problemas e encontrar 

soluções. As autoras mencionam também a sobrecarga dos pais que reclamam da falta de 
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tempo para cuidar de si mesmos. Elas afirmam que os processos proximais experienciados 

pelas crianças serão mais favorecidos pelo ambiente quando houver maior determinação de 

seus responsáveis. Considerando que o lar das crianças é um exossistema quando não há 

uma relação entre pais e professores e que se torna um mesossistema quando há essa 

interação, percebem-se, claramente, as influências dos meso e exo sistemas nos processos 

dos professores. Pode-se ver ainda de que maneira essas relações acontecem, de forma 

bidirecional, com cada uma das camadas influenciando a pessoa de forma direta. 

 

...talvez a gente mais velho, tenha preconceitos que eles não têm... 

 

Rosin-Pinola e Del Prette (2014) apontam para a importância da qualidade das 

relações interpessoais para o desenvolvimento e a aprendizagem na infância. As autoras 

creditam às habilidades sociais, importância fundamental no ajustamento de dificuldades 

de aprendizagem. 

As experiências relatadas pelas professoras foram sempre de um contato inclusivo 

entre as crianças com deficiências e as demais. Sendo assim, essa situação é considerada 

um viés positivo da inclusão: a socialização, o aprender a lidar com o diferente, o respeito 

ao próximo. Muitas vezes, as profissionais relataram isso como uma atitude surpreendente, 

o que mostra a diferença dessa aceitação entre gerações diferentes. 

 

R12: Eu acho assim bacana isso na sala; que os meninos/ a tendência eu acho que... 

com essas mudanças que tem hoje em dia da inclusão de trabalhar os gêneros, de 

trabalhar a diversidade; a tendência é que os alunos fiquem/ sejam menos 

preconceituosos que a gente, que já está mais velho, que foi criado de maneira né... 

diferente. Então assim, eu acho muito bacana o relacionamento que os alunos têm 
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com ele / tratam ele normal. Levam para educação física eles até brigam para ver 

quem que vai levar o M na cadeira (risos). Eu acho isso muito bacana. Então talvez 

a gente mais velho, tenha preconceitos que eles não têm, né!? 

 

EF1: tinha meninos voluntários que ajudavam, sabe? Que ficavam com ele e eles 

não, não reclamavam de ficar com ele... porque eles queriam ajudar, a coisa mais 

estranha, né, criança como que é. Você acha que não vai aceitar e aceita. 

 

Os pesquisadores Faciola, Pontes e Silva (2012) comentam sobre a relação entre 

crianças com deficiência e sem deficiência, no contexto escolar. Para os autores, é 

fundamental considerar essa interação como uma oportunidade de trocas e como 

possibilidades para o desenvolvimento de amizades. A oportunidade da convivência com o 

diferente é um facilitador do processo de inclusão. Oportunidade de se ver como parte e de 

ver acontecerem os processos proximais, a interação recíproca entre pares. De acordo com 

Bronfenbrenner (2011), para os mais jovens, a participação nos processos de interação, ao 

longo do tempo, gera capacidade, motivação, conhecimento e habilidade para exercer essas 

atividades com outras pessoas e consigo mesmos.  

Os autores (Faciola et al, 2012) apontam ainda a importância dessas relações para o 

desenvolvimento das crianças, pois, segundo eles, a amizade tem papel positivo na 

adaptação das crianças no contexto escolar. Apenas um dos PPCs analisados mencionou a 

palavra família, demonstrando que esse assunto ainda é pouco discutido em cursos de 

graduação. 

 

Cada escola como uma subcultura 
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Para Bronfenbrenner (1977, 1979, 2011), há influência do contexto em relação ao 

desenvolvimento humano. Cada escola participante da pesquisa pode ser considerada uma 

subcultura por influenciar o modo como cada professor lida com seus alunos, 

principalmente em se tratando das condições de trabalho onde estará inserido. Uma escola 

que enxerga a inclusão como algo importante e que investe na causa, propicia um ambiente 

incentivador de trabalho para o profissional em relação à inclusão dos alunos. Em 

contrapartida, escolas que estão começando a pensar na inclusão e que não têm muitas 

crianças com deficiências matriculadas, ainda deixam a desejar em relação ao ambiente 

adequado para que a inclusão aconteça.  

 

R2: É. O que a gente estiver na dúvida, eu vou atrás dela... É assim. Aqui, graças a 

Deus, é uma escola muito boa de trabalhar, você já deve ter ouvido falar isso, 

porque todo mundo fala bem dessa escola, sabe? Todo mundo ajuda todo mundo, é 

muito bom. 

 

R19: Então, por exemplo, aqui no GL eu vejo, que tudo que, as meninas pedem... 

toda a direção da escola se empenha em buscar... Então por exemplo: O JP, ele tem 

um quadro adaptado, ele tem vários materiais para poder ler... para poder construir 

a escrita dele.  

 

A3: O trabalho que a escola faz é muito bom. Foi muito bem direcionado, é... tanto 

ela quanto a outra que a gente tem aqui na escola também, sabe?  São as que a 

gente tem aqui, assim, com laudo, né, que dá esse direito. Os outros também que 

apresentam dificuldade de aprendizagem aqui na escola, a gente trabalha, assim, 

muito bem, um trabalho bem direcionado. A gente dá assim, a oportunidade para 
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eles e... atendimento que eles precisam, tá? (...) É onde a gente percebe, também, o 

desenvolvimento, Porque se ela estivesse em uma escola, né, que não tivesse esse 

atendimento bem direcionado também, ela não estaria no nível que ela está agora, 

de jeito nenhum. 

 

A falta de apoio da escola também aparece no discurso dos entrevistados. Em uma 

escola que não é referência em inclusão, a dificuldade para trabalhar com as crianças e 

incluí-las, é maior do que nas escolas que têm a inclusão como referencial. 

 

R8: Para o cadeirante aqui, que espaço que eu tenho? Assim... nada. Banheiro, 

‘nada’. Então, já não tem. Já não tem também pessoal, por exemplo: quando ela 

quer ir ao banheiro. Fico preocupada de deixar ela ir ao banheiro sozinha. E aí? 

Como que eu faço? Ela não tem esse pessoal/ e eu não tenho ninguém na escola. 

(...) A gente não tem apoio. 

 

R5: O âmbito escolar, a própria escola que às vezes não é o caso daqui, mas 

acredito que tenha escola que não tem uma rampa, não tem um elevador. Não tem 

um material didático assim, específico para a gente trabalhar. Então acredito que 

essas são as dificuldades né!? 

 

Algumas pesquisas apontam, nesse sentido, que a escola é um contexto do 

desenvolvimento (Krebs, 2006; Aguiar & Duarte, 2005; Briant & Oliver, 2012), pois tem 

uma influência sobre as ações do professor sejam influências por serem regidas por leis 

estaduais ou municipais, ou por serem escolas engajadas com o movimento da inclusão, o 

que proporciona ao professor condições favoráveis de trabalho, nesse sentido. 
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Não tem. Nem material didático, é o mínimo... 

 

A falta de recursos adequados é considerada um fator de grande interferência na 

inclusão. De Vitta et al. (2010) afirmam que mudanças no espaço físico facilitam a 

inclusão de crianças com deficiência física.  Os autores também apontam que, no Brasil, as 

escolas públicas ou privadas não possuem infraestrutura adequada para a inclusão. Eles 

consideram que a falta de recursos materiais e a organização do espaço físico seja um 

problema para o desenvolvimento da aprendizagem. A angústia pela falta do material 

adequado para o trabalho com uma determinada deficiência aparece nas exposições dos 

entrevistados. 

 
R8: Não tem. Nem material didático, é o mínimo. (...) Tipo assim, desde o mínimo 

que é uma impressão boa de qualidade para as coisas dela que são muito com 

desenhos. Nem livros que às vezes... tipo assim... conversem o conteúdo. Que por 

exemplo: se você tem um conteúdo aí de geografia pro quarto ((ano)), que eles 

estão; e se você tem um livro preparado para atividade/ pra/ a área especial, então 

você conseguiria conversar o assunto. Não tem. E quando ela vê o aluno com o 

livro, de que adianta dar um livro para ela falando sobre o relevo? De que que 

adianta se ela não sabe ler? (...) Tudo que tem é você que arruma e com suas 

limitações também né!? Porque a gente não vai pagar para trabalhar. Então não tem 

como você comprar, sair comprando, você sair investindo se você já nem ganha 

muito para isso. Então assim, investimento nessa área eu acho que não tem. Eu não 

vejo. Eu não tenho material nenhum para trabalhar com ela. Menino especial, não. 
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Pode-se relacionar essa categoria com a anterior, no sentido de que uma escola com 

muitas matrículas de alunos com deficiência e que seja referência em inclusão, geralmente 

tem um ambiente de acessibilidade e um material didático preparado para aulas inclusivas. 

Algumas escolas têm a sala de recursos multifuncional e quando isso ocorre, recursos 

específicos do Governo Federal são enviados, como: materiais, computadores com 

programas específicos, tecnologias assistivas, além do fato das professoras dessa sala 

serem beneficiadas com cursos e capacitações na área. 

 

Angústias/frustrações/não ter retorno esperado 

 

Ao serem questionados sobre angústias e frustrações do cotidiano como professores 

de uma criança com deficiência, narraram como esses sentimentos se diferenciam de 

acordo com o cargo que o professor ocupa, se como apoio ou como regente. No discurso 

das professoras regentes, a incapacidade, a incerteza de um desempenho adequado, a 

escassez de conhecimentos, a ausência do retorno esperado e o peso da responsabilidade, 

além da forma de avaliação e a maneira como o conteúdo foi ministrado a eles, foram os 

itens que mais se destacaram. Exemplificado no relato da R13: 

 

R13: a angústia é de não saber como lidar com eles... Isso... porque/ eu queria 

muito/ porque... quando você...porque, vou te falar a verdade, tem dia/ tem dia não, 

eu por exemplo, na maioria das vezes... eu sinto que eu deixo muito eles de lado... 

Que eu poderia fazer alguma coisa. A noite eu fico assim: mas é até um pecado eu 

deixar ele assim...tão isolado... Mas eu não sei... o que que eu posso fazer... para 

ajudar.  
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Para as professoras apoio, as maiores angústias se referem à falta de valorização do 

seu trabalho, não serem consideradas professoras, sendo, muitas vezes, excluídas das 

atividades para os professores, como por exemplo, não receberem bilhetes ou recados 

direcionados a todo o corpo docente. A falta de formação da regente, que causa 

dificuldades em incluir o aluno, também é mencionada como um sentimento angustiante 

por elas. Em determinadas situações, trabalham sozinhas. Muitas vezes, há a necessidade 

de se retirar o aluno da sala de aula a fim de que se consiga realizar atividades com ele.  

A responsabilização da professora apoio por parte da regente e da escola como um 

todo, fato já mencionado anteriormente, também causa um sentimento de angústia nessas 

profissionais. Percebe-se isso quando dizem que são consideradas professoras e 

responsáveis por aquele aluno e que ele não é considerado como sendo da sala ou da 

professora regente. Carneiro (2012) aponta o trabalho do professor especializado como um 

desafio. Conforme a autora, é preciso superar o paradigma de um trabalho substitutivo da 

educação comum, pensando em um trabalho colaborativo entre professor especializado e 

professor regente, de forma a maximizar as respostas educacionais dos alunos. 

 Um último fator é o tempo de contratação. As professoras regentes têm função 

estabelecida apenas depois de um ou até dois meses do início das aulas, não podendo 

acompanhar o aluno desde que ele chega à escola, no início do ano letivo.  

 

A14: É essa questão... que eu falo da gente não ter a... valorização... né? Mas isso 

também, assim... não me incomoda muito porque eu... falo assim, é...o valor 

que...quem dá no trabalho da gente é a gente, né? Eu sei o que eu faço. Procuro 

fazer da melhor maneira possível. Mas eu acho que ainda cabe, ainda, essa 

valorização... né? Não só do professor apoio, para trabalhar com a educação 

inclusiva, como o professor como um todo, né? 
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Para os professores de Educação Física, conseguir manter o planejamento, lidar 

com a criança que também precisa de uma atenção especial e a falta de recursos adaptáveis 

são os motivos causadores de angústia. A EF6 cursou disciplinas relacionadas à área 

durante sua graduação e tem pós-graduação em inclusão e, mesmo assim, relata sobre a 

angústia que sente. 

 

EF6: é um pouco complicado porque no meio de uma turma inteira como é que 

você vai largar outras crianças, que é um tanto, para direcionar só para eles? É um 

pouquinho complicado, sabe? essa parte. A gente tenta, a gente faz o possível... mas 

nem sempre a gente consegue, porque o tempo é curto. As outras crianças dispõem 

de tempo para a gente, apesar de que a professora apoio dele fica junto para dá um 

suporte né!? E ai a gente vai tentando. 

 

Ainda que sejam diferentes as angústias de cada uma das categorias de professores, 

podem representar a demanda (Bronfenbrenner & Morris, 1998) de cada um, considerada 

como o potencial que a pessoa tem para atração ou rejeição, que convidam ou 

desencorajam reações do ambiente, fomentando ou corrompendo operações dos processos 

proximais, aqui no caso, os processos que envolvem a inclusão das PCDs. Cada um dos 

fatores citados por eles como angustiantes podem ser fatores de desmotivação para sua 

trajetória. 

 

...nem sei direito qual é o caso dela. 
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Ouvindo os relatos das professoras entrevistadas, percebe-se, em relação ao 

conhecimento da deficiência da criança que será atendida por elas, que há um misto de 

atitudes, algumas vezes um descaso pela busca dessa informação. Em outros casos, os 

professores procuram informações, ainda que seja difícil, mas nem sempre encontram. 

Porém, constata-se uma diferença no discurso daquelas que buscam informações e 

conseguem, que procuram se inteirar sobre o assunto e das que não têm essa atitude. A 

criança é recebida em sala de aula, por essa modalidade de profissionais, rotulada como 

tendo dificuldades na aprendizagem.  Não há uma preocupação na busca por alguma 

maneira de incluir essa criança com base em suas especificidades. Conhecer os estudantes 

é fundamental para seu processo de ensino e de aprendizagem. Para Carneiro (2012), 

mesmo para um professor de sala comum, é fundamental o entendimento de que as pessoas 

aprendem de formas diferentes, coisas diferentes e em tempos diferentes, pois não é apenas 

por causa de deficiências que um aluno tem necessidades educacionais especiais, mas por 

diversos outros fatores, como sociais, emocionais, psicológicos, econômicos, etc. Para um 

professor de classe inclusiva, a importância desse entendimento é ainda maior. 

 

R1: Ah, eu acho, sinceramente. Lógico, aí você pesquisa, você lê, você recebe um 

apoio, por exemplo, ela foi no médico, o médico manda, porque até então eu não 

sabia que o problema da L era só visão. Eu fui descobrir quase duas semanas depois 

da aula, entendeu? (...) eu tenho umas revistinhas da turma da Mônica, que eles 

adoram, então você acabou, você pega a revistinha para esperar os outros. Ela 

nunca pegou revistinha. Aí que eu fui descobrir, ela não enxerga gente, mas 

ninguém tinha me falado nada, você entendeu? 
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Questionou-se ao profissional R19 qual era a deficiência do seu aluno; ela gagueja 

ao responder e dá uma resposta muito vaga. O mesmo aconteceu com a R22, que acabou 

não respondendo à pergunta, mudando o rumo da resposta, mas mesmo assim demonstrou, 

no prosseguimento da conversação, um desconhecimento em relação à deficiência. 

 

R22: e ele era um menino que tinha múltiplas necessidades, ele né, tinha é, déficit 

de atenção, é um menininho assim, que era um caso assim, de ser uma criança que 

tinha que ser, estudar lá na APAE 

 

EF6: Ele poderia estar mais evoluído, tipo... às vezes o pezinho dele cai, da onde 

ele põe né!? o pé, aí ele quer que a professora levanta o pezinho dele sendo que 

com um pouquinho de esforço ele consegue entendeu? 

 

A EF6 é professora de um aluno cadeirante que não tem o movimento das pernas, 

independentemente do esforço do aluno, tratando-se de uma limitação de sua deficiência. 

O relato abaixo é de uma professora de Educação Física que tem uma aluna com baixa 

visão. Ao usar a palavra descoordenada em relação à criança, a professora deixa claro o 

próprio desconhecimento em relação à deficiência de sua aluna. Parece óbvio que uma 

pessoa com baixa visão não tenha a mesma desenvoltura, ao correr, do que uma criança 

com a capacidade total da visão. 

 

EF1: Não sei se o caso dela também tem a ver com a, com a parte de atenção. Eu 

não sei qual que é, que eu nem sei direito qual é o caso dela, mas ela, assim, na 

minha aula, ela tem facilidade de participar. Ela tem um pouquinho de cuidado na 

hora de correr, ela corre um pouquinho mais devagar, por que ela tem, ela é um 
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pouco descoordenada, sabe? Aí ela tem um pouco de cuidado, mas ela não deixa de 

fazer, entendeu?  

 

Em alguns casos, a professora até se interessa e procura saber sobre a deficiência do 

aluno. Entretanto, a dificuldade no contato com a família, a falta de um laudo médico ou 

até o contato com outros profissionais tornam-se barreiras. É o caso da P2 que, observando 

as características de sua aluna, formulou um diagnóstico. 

 

A1: (...) o caso da L, é... a mãe não sabe assim, assim, dizer o que aconteceu na  

hora do nascimento. Então a gente, eu andei pesquisando no final de semana, e a 

gente olhou lá, a gente /ontem conversou, eu com a orientadora da escola, a gente, 

mais ou menos, a gente, assim, deduziu, não que a gente vai passar isso para a mãe 

ou colocar numa folha, mas a gente deduziu que foi a falta de... oxigênio, né? Na 

hora que ela nasceu, porque ela, ela tem a parte... assim, cognitiva, muito 

desenvolvida. 

 

De Vitta et al. (2010) destacam que um dos fatores que influencia na motivação do 

professor é o gostar da profissão. Um professor motivado tende a se preocupar mais com a 

busca de reciclagens e de atualização do conhecimento, além da sua prática diária. Para os 

autores, para que o processo de inclusão ocorra, o professor deve ter certa sensibilidade à 

diversidade e acreditar na existência de um potencial a ser explorado, sendo assim fator 

condicionante de uma educação integradora.  

Observou-se nesta pesquisa que a busca de informações sobre o aluno faz parte da 

fala de docentes que relataram sobre o amor à profissão. Foi esse sentimento que 

impulsionou algumas professoras a pesquisarem e a se informarem sobre as deficiências 
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atendidas por elas. Esse fato ratifica os resultados encontrados por Gomes e Barbosa 

(2008) quando, ao entrevistarem docentes de salas regulares do ensino público 

fundamental, diante da inclusão de um estudante portador de paralisia cerebral, concluíram 

que, a partir do momento em que os professores conhecem as características de uma pessoa 

portadora de paralisia cerebral, têm atitudes mais positivas do que os que não conhecem. O 

entusiasmo, o carinho para com as crianças e o conhecimento em relação àquilo com o que 

se está lidando estão presentes no seguinte discurso: 

 

A6: Ah, eu tenho aqui vídeos do J, acho que você ficaria muito interessada em 

assistir. Meu aluno é o JP, ele tem encefalopatia crônica, não progressiva. (...) Aí 

ele... ele... foi pré-parto, foi... quando ele estava nascendo, né? Porque tem, a 

paralisia cerebral, ela é pré-parto ou pós-parto, né? E a dele foi pré-parto. 

 

Talvez a falta de conteúdos específicos sobre cada uma das deficiências nos 

currículos dos cursos seja a causa desse distanciamento do professor em relação às 

deficiências. Apenas três dos PPCs analisados contêm, nos objetivos de suas ementas, algo 

relacionado a deficiências específicas. O conhecimento do objeto com que se está lidando, 

impede que haja estranhamento por parte da pessoa. Sendo assim, facilita as relações 

estabelecidas entre os que estão a sua volta, influenciando positivamente os processos 

proximais que contribuirão para seu desenvolvimento. Na paralisia cerebral, por exemplo, 

em muitos casos, sabe-se que a questão cognitiva fica preservada. No entanto, na maioria 

das vezes, o mais importante é a identificação das possibilidades de desenvolvimento, das 

potencialidades, e de enxergar novas maneiras na realização das mesmas coisas. 
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... eu acho que o jeitinho dela 

 

As autoras Rosin-Pinola e Del Prette (2014) consideram que as habilidades sociais 

podem ter uma função instrumental ou facilitadora da aprendizagem acadêmica e que, 

além das dificuldades de aprendizagem, a inclusão escolar está amplamente associada a 

dificuldades interpessoais que constituem desafios, tanto para as interações com o 

professor como para as interações com os demais colegas. 

Nota-se que, quando o discurso era de que a criança é uma criança considerada 

“fácil de lidar”, o relato tendia a ser lado positivo. Ainda que as dificuldades enfrentadas 

fossem narradas, o destaque foi para superações e prazeres. A relação entre um bom 

contato e um discurso positivo pôde ser notado nas entrevistas das professoras R2, A3, 

R12, R15, R17, A14, R20 e, em alguns casos, essa relação aparece de forma direta na fala 

dos entrevistados, como na da A2:  

 

A2: A interação dela com a turma, interage muito bem e ela é uma menina muito 

sociável. Relaciona bem comigo, com a professora titular da sala, sabe? Com os 

colegas da sala... É uma gracinha, sabe? Então assim, é... eu acho que o jeitinho 

dela facilita para que a gente realize o trabalho, sabe? 

 

Também aconteceu o contrário, quando o professor relatou sobre as dificuldades no 

relacionamento com a criança. Todo o discurso caracterizou-se por um tom negativo. 

Como nas falas da R7 e da R13, por exemplo. 
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R7: o H, por exemplo, ele é mais arredio, ele já não gosta muito de aproximação e 

então isso dificulta muito o trabalho com ele. Mas em outros casos assim com 

outras crianças eu consegui assim, vários retornos e a gente fala assim. 

 

R13: Ele é muito resistente... Aí ele fala palavras obscenas com ela... agride/ às 

vezes agride fisicamente... Porque ela insiste... Então ele fala coisas/ Não vou falar 

as palavras que ele fala, mas ele fala coisas... bem obscenas, com ela... quando ela 

insiste. Que ele tem que copiar 

 

O discurso da R16 foi marcado pela ênfase na dificuldade. Muitas frustrações 

foram compartilhadas pela professora. Pôde-se inferir a hipótese de que esse fato se deve 

ao relacionamento conturbado que ela tem com sua aluna. A criança é retratada por ela 

como uma aluna agressiva, de temperamento difícil e é desobediente. A falta do apoio da 

família também é abordada em sua fala.  

 

R16: Hoje está muito difícil... Hoje não está fácil... Hoje eu chego em casa e eu 

choro. Porque cada dia é uma coisa diferente que acontece aqui.  

 

É nos processos de interação recíproca que se dá o desenvolvimento 

(Bronfenbrenner, 1994). O autor defende que as relações são bidirecionais, o que pode ser 

evidenciado no caso dessa categoria. Quando há uma relação positiva de um lado, dentro 

de um microssistema, a relação de retorno, seja do objeto ou da outra pessoa que está 

inserida junto no mesmo ambiente, tende a ser positiva também, ainda que as 

características pessoais possam interferir para que isso ocorra diferentemente. É importante 
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ressaltar que há trocas entre os seres e que nenhuma delas ocorre sem que haja interação de 

um com outro. 

 

Não, é, eu já tive, até que eu já tive mas é, a deficiência dele não era tão (...)  

 

O tipo de deficiência foi outro fator de influência no relato das docentes, em se 

tratando de discurso positivo ou de negativo. A independência que a criança tem ou pode 

conquistar foi apontada como um aspecto decisivo na elegibilidade para a inclusão por De 

Vitta et al. 2010. O grau de dificuldade da criança na comunicação, na movimentação ou 

na interação com outros e ainda a facilidade de aprendizagem podem ser correlacionados 

com negatividade ou positividade no relato. Nas entrevistas com professoras que já lidaram 

com diferentes deficiências, esse fato pôde ser evidenciado, como nos casos das EF2, EF4, 

R10 e R24.  

 
R10: Tudo que eu planejo esse aluno meu ele dá conta. Então assim, eu não preciso 

planejar nada especial, por enquanto. Ele acompanha a turma porque é o segundo 

ano dele. Ele está repetindo o primeiro ano. Então ele já dá conta. Tem coisas que 

ele dá mais conta do que os outros alunos. Só que ele precisa de uma atenção 

especial. Que ele é mais dependente de um/ ele precisa de uma pessoa do lado dele. 

Ele às vezes não consegue compreender as ordens ou então precisa que a gente dá 

um empurrãozinho: “Vai, pode. É pra fazer agora.” Ele é mais assim... 

independente. É... então assim, mas eu não preciso/ tem criança, igual eu tinha uma 

aluna ano passado que eu tive que fazer um planejamento diferente porque ela tinha 

uma necessidade maior no aprendizado. Ele não. Ela dá conta de acompanhar a 

turma normal. Então tudo que eu preparo para a turma ele consegue acompanhar. 



109 

 

 

R24: Não, é, eu já tive, até que eu já tive mas é, a deficiência dele não era tão (...) 

é... é diferente da que eu tenho hoje, porque eu tive, que eu já tive, ele lia, ele (...) 

né? de acordo com (...) as possibilidades dele, ele lia, então ele fazia, acompanhava 

lentamente, mas acompanhava. Agora... essa que eu tenho, ela não tem esse 

acompanhamento... 

 

Exigir menos do outro talvez seja o motivo de uma relação com positividade no 

discurso, quando há um grau menos elevado na deficiência da criança. Manter níveis de 

interação recíproca nos processos proximais exige menos das características pessoais, 

como: demanda, recursos e disposições de cada um.  

 

Porque sinceramente, assim, eu não sei lidar com criança inclusa não  

 

O medo da responsabilidade em lidar com a criança com deficiência, de forma tão 

direta, foi bem marcante no conteúdo das entrevistas realizadas para esta pesquisa. Gomes 

e Barbosa (2006) e De Vitta et al. (2010) falam do temor de professores ao lidar com o 

público da inclusão. A falta de uma formação específica é apontada por eles como uma das 

principais causas desse sentimento.  As sensações de incapacidade no profissional que lida 

com essas crianças são demonstradas nos trechos a seguir, marcados por palavras como 

medo, insegurança, assustada, tensão, dentre outras expressões correlatas. 

 

R19: Né? Aí o que acontece: Você chega lá, sem nenhuma formação, sem nenhuma 

experiência, o que que te faz? Te assusta... Eu fui uma, que fiquei muito assustada, 

e não... fiz o que eu tinha que fazer lá e não quis voltar mais. Foi que eu assustei, 
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também/ aí eu já entrei com o B... Porque eu não sabia o que fazer. Eu não sei o que 

fazer com ele... Né? (...) eu te confesso que quando fala... ah... um dos meninos vai 

ser da sua sala. Dá um pouco de medo... Eu fico apreensiva.  

 

R4: Porque sinceramente, assim, eu não sei lidar com criança inclusa não, tem 

agora que dá um pouco, assim, de insegurança na parte da gente. Não só eu como a 

maioria das professoras também, porque a gente não tem preparo, entendeu? (...) 

Então para a gente fica sendo uma, é... uma espécie de desafio. Porque nós não 

tivemos nenhum tipo de preparo para receber esse tipo de criança, entendeu? A 

gente vai adaptando, né? (...) E tem hora que te dá uma certa insegurança, você não 

sabe como você vai lidar com a criança, entendeu? Porque você né, é uma 

experiência nova, um desafio, né. Eu acho que nós tínhamos que ter um, preparo, 

para poder lidar com essas crianças com esse tipo de... qualquer tipo de deficiência. 

(...) Olha, a princípio, eu fiquei um pouco assim, assustada ((riso)), vou te ser 

sincera. A gente fica assim, tudo que é novidade, na vida gente, a gente fica um 

pouco assim, insegura, né? Dá uma: certa angústia. (...) A princípio eu fiquei um 

pouco com receio sim, não vou te mentir não ((riso)), mas acho que isso é geral, 

né? Qualquer pessoa fica, né? Tudo que é novo na vida da gente, gera uma certa 

insegurança, né? (...) Eu acho que essa insegurança não é só da minha parte, como 

da maioria das pessoas que nunca lidaram com as crianças com algum tipo de, 

deficiência, entendeu? 

 

Esse medo também é apontado por Hughes (2012). Para o autor, o medo em relação 

à deficiência pode ser responsabilidade da sociedade, pelo segregamento das pessoas com 

deficiência, colocando-as fora dos olhos e dos pensamentos das pessoas. O macrossistema 
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tem influência no desenvolvimento, como já foi dito anteriormente. Fatores de uma 

determinada cultura influenciam diretamente em como cada um irá lidar com o outro, 

interferindo nos processos proximais, na relação recíproca de pessoas com deficiência e 

sem deficiência. Para Hughes (2012) esse medo pode ser ainda advindo do sentimento da 

precariedade própria do ser humano e de sua vulnerabilidade perante a vida, o que implica 

ameaça. O mesmo medo, o de lidar com o diferente também apareceu na pesquisa 

realizada por Carvalho-Freitas et al. (2015). 

 

Era um certo preconceito... 

 

A literatura aponta que é preciso avaliar propostas de reorganização da prática 

docente. É necessário que o professor esteja convencido da legitimidade da inclusão e de 

que sua prática é essencial para que esse processo ocorra (Rosin-Pinola & Del Prette, 2014; 

Bisol & Valentini, 2014).  

Os dados da pesquisa de De Vitta et al. (2010) sinalizaram uma vinculação do 

conceito de deficiência à ideia de incapacidade, diferença e anomalia. Bisol e Valentini 

(2014) apontam que “a distância da norma, padrão ou média muito frequentemente vem 

acompanhada de desvalorização e discriminação” (p. 228). Entendendo que o preconceito 

é uma atitude, fruto de uma combinação de sentimentos, inclinações para a ação e crenças 

(Meyers, 2012), julga-se que essa atitude pode estar, muitas vezes, articulada à associação 

entre deficiência e incapacidade (crença), gerando a desvalorização e a discriminação 

(ações) e sentimentos diversos, como a piedade.  

Um sentimento de dó, pena é o que envolve, muitas vezes, os relatos dos docentes 

quando se referem a esse público. Manifestado, inclusive, de forma bem direta por uma das 

professoras. 
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R1: A outra... era prézinho, era o segundo período e eu tinha muita dó, entendeu? 

Então assim... eu tinha muita dó. 

 

O pensamento de que a criança com deficiência não deveria estar matriculada em 

classes regulares, e sim em escolas especiais, também denota um discurso preconceituoso. 

Os professores não estão dispostos a lidar com as deficiências, a lidar com as diferenças 

que remetem a uma mudança obrigatória no modo de pensar e a atitudes inclusivas, em sua 

pratica cotidiana.  

 

R14: Então, até então, é... a minha formação era de que... é... as crianças, portadora 

de / de / de alguma(:) especialidade/ é... deveriam ser atendidas na APAE, que é 

uma instituição... Apropriada para tal, né? Com profissionais é... formados para 

isso. Mas quando você tem, assim... é... com um grupo grande de crianças/ então 

trinta crianças/ vinte e nove, com mais esses dois/ então é angustiante. 

 

A fala a respeito do preconceito, em alguns momentos, aparece na forma de 

denúncia dos próprios colegas de trabalho.  

 

A14: Tem muito professor que tem um pouco de resistência de/ eu já ouvi... de uma 

professora regente, de ela falar comigo que ela pediu o diretor... não aconteceu 

aqui, foi em uma outra escola... e ela falar com o diretor, se colocasse aquele aluno 

especial na sala dela... ela não pegaria aquela sala. Porque seria ou ela ou ele. 

Porque ela não sabia lidar, com um aluno especial. Então eu acho que... às vezes a 

mudança tem até que acontecer mesmo... né? Com o próprio... professor. A gente às 
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vezes, também, fala muito do... de fora, e a coisa está bem... aqui também, né? Eu 

falo que se a mudança começa aqui, a gente pode até... abrir mais isso, né?  

 

Aparece ainda de forma nítida e clara quando uma das professoras diz não querer 

crianças com deficiência em sua sala. 

 

R1: Olha, vou ser muito sincera, eu não queria. Eu to saindo, já estou saindo, já 

estou aposentando. Eu pedi para não colocarem a L na minha sala (...) E na hora 

que me deram a lista, ela estava na minha sala, aí na hora, no momento, eu fiquei 

muito brava, eu falei : “Gente, vocês sabiam que não queria, eu estou saindo”, 

entendeu?  

 

Os pesquisadores Bisol e Valentini (2014) discutem a influência do ambiente 

escolar. Os autores questionam como uma instituição que nasceu e é marcada pela 

disciplina e pela uniformidade, pode produzir reflexões sobre a inclusão e sobre o 

reconhecimento das diferenças, na busca de valores e práticas comuns, na convivência com 

a diversidade. Para Ingles, Antoszczyszen, Semkiv e Oliveira (2014) “a formação para a 

diferença encontra barreiras não só por conta de preconceitos, mas também pela falta de 

reflexão das atitudes preconceituosas veladas ou explícitas no âmbito escolar” (p. 474). 

Carneiro (2012) constata que as barreiras da inclusão são muito mais atitudinais do que 

metodológicas. Atitudes totalmente influenciadas pelo macrossistema (Bronfenbrenner, 

1979/1996) em que se está inserido. No Brasil, a discussão sobre a inclusão ainda é recente 

e a aceitação de pessoas com deficiência ainda é marcada pela desconfiança de que ela não 

é capaz; ainda é marcada pelo sentimento que caracteriza o outro como inferior e ainda, 

pela cultura de que a escolarização dessas crianças deveria acontecer em escolas especiais.  
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Diferença de tempo de trabalho 

 

Percebeu-se também a diferença de tempo de trabalho como fator de influência no 

processo de inclusão. As professoras que têm mais tempo de atuação, ou seja, formaram-se 

há mais tempo, tendem a ter, em seus relatos, indicativos de não aceitação da inclusão. 

Considera-se que isso se deve ao fato das diferenças de ênfase na formação. A inclusão não 

era assunto abordado na formação dos currículos mais antigos.  Pode-se ainda considerar 

algo relatado pelas próprias docentes quando tratam o cansaço, por muitos anos de 

trabalho, como sendo um fator preponderante na falta de ânimo para novas preocupações, 

como é o caso da inclusão. Mais uma vez a variável tempo do modelo de Bronfenbrenner 

pode ser destacada, com cada um dos fatores que influenciam uma determinada cultura no 

tempo em que está inserida.  

 

R1: (...) mas eu acho que tudo também, se você está mais nova, entendeu? Agora se 

você já tem uma carga, assim, querendo ou não, você já está um pouco mais 

cansada (...)  Chega uma hora que você... Aí vem festa junina, vem festa da família, 

vem festa de não sei o que, e o seu pique... Eu tenho, eu gosto e tudo, mas tem 

horas que você cansa, entendeu? Eu acho que a sala de aula não está fácil... a 

educação não está fácil.  

 

R23: Porque assim, naquela época o que tinha era, assim, como é que eu vou te 

falar, é... é, não falava nada de inclusão, então assim, era um cuidado especial de 

uma escola especial, tratava-se de uma escola especial, que era a APAE, em 



115 

 

momento nenhum falava dessa, dessa, necessidade, de transpor esse tipo de 

conhecimento pra escola comum, entendeu? 

 

Mais uma vez as influências do macrossistema podem ser observadas, com a 

criação de novas políticas públicas que valorizam a inserção de crianças com deficiência, 

no contexto de escolas regulares e a sua inclusão. A partir de 2009, o termo “inclusão” 

passou a ser o mais utilizado para se referir às disciplinas. Em consequência, a formação 

dos docentes passou a ter características inclusivas, ainda que a quantidade de disciplinas 

sobre a inclusão seja insuficiente ou que seu conteúdo seja pouco para a prática docente. Já 

é possível ver um resultado dessas políticas em professores mais conscientizados sobre a 

importância da inclusão e sobre a escolarização das crianças com deficiência, juntamente 

com as demais. Há ainda a hipótese de que pessoas mais novas tendem a ter atitudes mais 

positivas em relação à inclusão, conforme proposto por Avramidis e Norwich (2002) e por 

Omote e Pereira Júnior (2011).  

 

Crítica a políticas públicas/governo 

 

As críticas em relação às políticas e ao governo foram muitas quando o assunto é a 

inclusão de crianças com deficiência em escolas regulares e a formação de professores 

nessa área. De Vitta et al. (2010), consideram que, para a efetivação da inclusão, deveriam 

funcionar, pelo menos, algumas outras partes, para não dizer o todo, podendo considerar as 

falhas na inclusão como reflexo de uma política governamental que atinge a educação com 

total abrangência. Os avanços já obtidos são reconhecidos, mas critica-se o fato de ainda se 

ter muito a melhorar. 
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A14: A gente trabalha para isso, né? Mas eu acho assim, ainda vai ter muito pra 

melhorar. Muito pra melhorar. Pra se falar mesmo em inclusão... Eu acho que tem 

muito/ a gente está engatinhando mesmo. 

 

EF2: Mas eu acho que poderia ter, assim, ser melhor estruturado. (PC) Eu acho que 

ainda deixa, assim, a desejar e... eu acho que o... aluno, na minha opinião, o aluno 

ainda fica muito à mercê da exclusão. Apesar de se falar escola inclusiva, eu acho 

que o aluno ainda fica muito à mercê da exclusão.  

 

O direcionamento de verbas também foi alvo de críticas e a falta de comunicação 

entre escola e governo, no que diz respeito ao conhecimento das necessidades reais da 

escola. Uma das professoras (A14) reclama que o governo envia verba para a aquisição de 

cadeiras de rodas, mas a escola já possui uma cadeira que é, segundo ela, suficiente para 

atender os alunos. Com essa verba, a escola poderia adquirir, por exemplo, uma cadeira de 

banho, que é a necessidade no momento da entrevista. Outra professora (A1) menciona que 

sua aluna precisa de uma lupa e que a escola não tem condições para essa compra, mas, em 

conversa com outras professoras, ela descobriu que têm lupas na APAE que não estão 

sendo utilizadas. A professora reclama que não consegue uma dessas lupas emprestadas, 

devido a burocracias, até que a mãe consiga comprar uma. A falta de apoio e de suporte 

também é mencionada pelas professoras R6, R15 e R16.  

A falta de acompanhamento e de direcionamento foi relatado pela R7. Segundo sua 

fala, sente-se “abandonada” dentro da sala de aula. A crítica em relação ao não 

beneficiamento de todas as escolas com salas de recursos também apareceu no discurso da 

professora (R6). A questão da inserção das crianças em sala regulares, sem o devido 

preparo para os professores, foi a crítica das entrevistadas A6, EF4, A8, A14 e EF10. 
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Abaixo, foram selecionados alguns relatos que mostram o descontentamento dos docentes 

em relação ao apoio do Governo ou às políticas que direcionam a inclusão. 

 

R19: Porque tem uma certa dificuldade de não estar entendendo um processo, de ter 

o aluno/ da educação/ que eu vejo da educação inclusiva, é que ele... ele tem que 

que aceitar as regras... Dos meninos que são ditos... normais, vamos assim dizer... 

Né? Entre aspas... Porque... o que a gente vê é isso. Porque o que que é a/ a 

educação inclusiva: é só colocar uma rampa? Eu não vejo isso. É só... ter uma 

cadeira? E aí? O que que é feito com esse menino? Ele fica o dia inteiro ali 

sentando só ouvindo? Ouvindo o que? Aprendendo o que? Isso me incomoda. Você 

não tem noção. (...) É... a dificuldade que eu vejo mesmo e a falta de... de apoio. 

(...) Então, assim, para mim, hoje, o resultado do B, é muito grande... Mas(:) o que 

me frustra é esse resultado que ele tem que ter... quantitativo. Não qualitativo. (...) 

Então, assim, se você pegar a lei. Se você pegar todos os pontos, lá é muito bacana. 

Porque a gente sabe que no papel/ dentro da escola... ela não está funcionando. 

Porque não tem/ a gente não vê uma avaliação... é... de perto... desse pessoal que 

foi, colocou a lei lá, que quantos alunos ela pode dar conta, então foi mais assim... 

uma... uma... um vislumbramento deles lá. Mas na prática, eles não sabem como é. 

 

R13: Eu acho que se gasta tanto, com tanta coisa, né... Que eu acho que poderia 

repensar essas crianças/ porque não adianta só falar de inclusão, e colocar essas 

políticas no papel e não dar suporte. Porque se você for ver lá na lei, né? Lógico 

que tem, mas, vê nas escolas se tem. Não tem.  

 



118 

 

Bronfenbrenner (1979/1996) aborda a questão das políticas públicas como sendo 

fator com grande poder de afetar o bem-estar e o desenvolvimento dos seres 

humanos, sendo, muitas vezes, determinante de condições de vida. Por isso o seu 

grande interesse em estudar o desenvolvimento na tentativa de modificar, de 

desenvolver e de implementar políticas, em seu próprio país, que pudessem 

influenciar a vida das crianças e das famílias. Observando o relato dos docentes, 

pôde-se perceber essa influência, como fator determinante na maior parte das 

atitudes dos entrevistados, que questionam as políticas públicas e as ações do 

governo, em relação à inclusão. Talvez uma aproximação maior da proposta das 

políticas e da prática real nas escolas pudesse ser uma das soluções para minimizar 

os problemas relatados em relação a isso, ou até uma participação maior da 

comunidade no processo de elaboração dessas políticas.  

 

Inclusão como Socialização 

 

A proposta inclusiva, para muitos professores, leva em consideração apenas a 

possibilidade de interação social. A inclusão é vista muito mais como uma ação 

humanitária,  muito mais ao bem-estar social do que realmente educacional desses alunos, 

desconsiderando as possibilidades de um real desenvolvimento cognitivo (De Vitta et al. 

2010; Gomes & Barbosa, 2006). Nesta pesquisa aparecem respostas que remetem a esse 

fato. Muitas vezes, a inclusão social é vista como o único ou o mais importante aspecto da 

inserçãode crianças com deficiência, em escolas regulares. 

 
EF1: Acho que é mais satisfação, porque a criança fica tão satisfeita, ela fica tão 

feliz porque ela está participando junto com os outros ali... sabe? 
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R8: a parte pra ela principal que eu acho que a escola regular contribui é para essa 

socialização/ pra ela muito. Porque ela fica/ ela gosta de fazer tudo que os 

coleguinhas fazem. “tia eu quero fazer como a coleguinha está fazendo”. A frase 

dela é essa. 

 

Se não houver modificações na formação, no sentido da articulação do pensamento, 

da emoção e da ação para produzir mudanças, pode-se ter o desenvolvimento de estratégias 

de adaptação passiva com o foco apenas na socialização e na segregação dos alunos com 

deficiência, em atividades de sala de aula. Para que isso aconteça, a formação do 

universitário deve ser quantificada por novos conhecimentos mediados por professores que 

instiguem essa reflexão (Carvalho-Freitas et al, 2015). 

 

Nem tudo são flores, mas ainda há muitas flores colorindo o caminho 

 

Mesmo com todas as dificuldades relatadas anteriormente neste trabalho, ainda há 

docentes que levam a sério a questão da inclusão, que realmente se preocupam com isso e 

que, mesmo caminhando “contra a corrente”, exemplificam em suas falas a importância 

consciente e real da inclusão. Deixam claro em alguns momentos de sua prática diária.  

 

R19: Que... para a criança, a gente vê, o JP, hoje, como... é importante para ele. Eu 

vejo o B. Como é importante... Porque... eu faço com que o B se sinta o... o mais 

normal, possível. Né? É... o normal, entre aspas, porque o que que é ser normal?    
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A2: eu tenho que imaginar uma outra estratégia, tenho que ter um outro 

procedimento para eu trabalhar isso com a aluna e realmente ser motivador e 

satisfatório diante do meu objetivo, do que eu pretendo, entendeu? 

 

Essas professoras também demonstraram sensibilidade e zelo na realização de 

trabalhos funcionais com essas crianças. Com certeza, essas atividades serão úteis na vida 

desses alunos,  dentro e fora da escola. 

 

R7: E... o que eu acho necessário pra eles é trabalhar muito currículo funcional que 

é uma questão que vai servir para a vida deles. 

 

A9: a minha preocupação é ver se o K vai aprender dinheiro, porque se ele sair 

daqui sabendo que vinte reais é vinte reais, ninguém vai passar ele para trás. né!? 

Acho que tem que educar ele é para vida. Então eu não estou mais preocupado se 

ele vai aprender ABCD. Sabe? Eu quero que ele aprenda a assinar o nome, dele. E é 

o meu objetivo.  

 

O amor pela profissão, fator já mencionado anteriormente neste trabalho como uma 

grande influência na prática docente, aparece nesse momento de discussão também, 

vinculando o amor, o carinho e a dedicação ao trabalho às práticas inclusivas. 

 

A6: porque tem que ter muita paciência, muito carinho, né? Muito afeto... Porque 

eles precisam muito, né? E... tem que ter dom, porque... tem suas dificuldades, né? 
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R3: Ah, gratificação em primeiro lugar, porque... na área da educação, não é o 

dinheiro que te gratifica não, é o amor. ((choro)) (...) Então, se você não tiver 

dedicação, aquela criança passa pela escola... entendeu?  

 

Algumas professoras apresentam como forma de inclusão, que o relacionamento 

com as crianças com deficiência seja da forma mais semelhante possível como o 

relacionamento com as outras. 

 

R1: Então assim, em momento nenhum eu precisei de um... com ela, não levo ela 

para beber água, recreio eu só oriento e eu senti que ela se sentiu, assim, muito 

bem. Entendeu? Eu acho que ela sentiu bem, uma liberdade. Então se ela chegasse 

para mim “Posso beber água?”, “Pode”, ela virava: “Não tem caneca”, eu falava: 

“Vai andando até a cozinha e não entra na cozinha, porque não pode, e vai e pega, 

pede uma caneca”. Ela ia com satisfação. Se tem... tem um envelope que eu tenho 

que entregar lá na secretaria, “Vai na secretaria e entrega, para mim”, ela vai... e eu 

sinto que ela, essa liberdade fez muito bem a ela. Lógico que eu sempre pus ela 

perto de mim, com certeza, ela ficava do meu lado (...). 

 

O contato com pessoas diferentes traz grandes aprendizados, principalmente 

quando se aprende a respeitar o diferente e quando se entende as diferenças. Algumas 

docentes relataram ganhos positivos para suas próprias vidas, a partir do contato com as 

crianças com deficiência, corroborando com os dados encontrados na literatura. Allport 

(1954) e Ishige e Hayashi (2005) já afirmavam que o contato social com pessoas com 

deficiência têm impacto positivo na atitude frente a tais pessoas. A possibilidade de 



122 

 

aprender no contato com as pessoas com deficiência também foi apontada por Carvalho-

Freitas et al (2015). 

 

R1: eu acho que foi um presente que eu ganhei, eu senti ela, depois, como um 

presente, entendeu? Eu acho que eu tinha, eu precisava. Eu acho, nossa, você 

aprende muito, é uma lição de vida, sinceramente. 

 

Quando questionados a respeito dos aspectos prazerosos ao se dar aula para 

crianças com deficiência, o que mais constou nos relatos foi o resultado relevante na vida 

da criança, principalmente pelos frutos perceptíveis no seu desenvolvimento. Retornos 

como “ver que ele aprendeu” ou “como ele melhorou” foram bastante comuns por ocasião 

da análise dessas entrevistas. Dezessete docentes (EF3, R6, A9, A10, R9, R10, R14, A13, 

R15, A14, R19, R21, R22, R23, A15, R24 e 25), ou seja, pouco mais de 32% dos 

entrevistados manifestaram isso em seus relatos. Optou-se por selecionar apenas alguns 

deles: 

 

A13: Ah... Os prazeres? É quando... é... você vê/ você pega aquela criança... difícil 

mesmo de se trabalhar, e você vai chegando no final do ano, você vê que... ela vai 

mudando... o comportamento... né? Você vê que ela começa a avançar... né? No 

desenvolvimento dela. Isso é prazeroso. 

 

A14: (...) Então eu falo que assim... que é muito gratificante o retorno que a gente 

tem. Sabe? De você trabalhar com a criança e de você ver o que você consegue tirar 

daquela criança, e você ter o retorno do seu trabalho é muito bom. Eu gosto muito. 
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A9: eu acho que observar ele todos os dias para ver o avanço que ele está tendo e... 

e... e vê o que ele está avançando e o pouquinho que ele avançar você já fica feliz 

demais da conta. Aprendeu isso, nossa senhora! Está bom demais (...).  

 

Mesmo caminhando a passos lentos, é possível perceber que o processo de inclusão 

tem avançado no Brasil. Felizmente, já é fato encontrar pessoas que se preocupam com as 

crianças com deficiência e com o ensino destinado a elas, em escolas regulares. E ainda 

que haja uma grande insuficiência na formação, é possível constatar que alguns professores 

conseguem efetivar a inclusão e que, cada um à sua maneira,busca os recursos necessários 

para que isso aconteça. Ainda há muito o que progredir, mas é por esses docentes 

mostrados nesse tópico que ainda há a possibilidade da crença num mundo onde a inclusão 

realmente se concretizará.  

 

Referência à pesquisa citando sua importância ou o que é esperado  

 

Segundo Carneiro (2012), a promoção de discussões e a possibilidade da 

construção de parcerias entre a pesquisa científica e as práticas inclusivas é o primeiro 

passo para a efetivação de uma escola diferente. Embasado nisso é que se propôs neste 

trabalho que se estabeleça uma discussão entre teoria e prática, com o intuito da proposição 

de políticas que facilitem a prática inclusiva nas escolas. Nas entrevistas com os docentes, 

a referência à pesquisa foi marcada pelo reconhecimento de sua importância e, 

principalmente, pelo que se permita desenvolver através deste trabalho, que se desenvolva 

e que se estabeleça aquilo que realmente foi proposto aqui.  
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R14: (...) Eu gostaria que esse/ essa dissertação de mestrado não ficasse 

engavetada... Porque, se a professora quis/ é... se mapear por esse horizonte/ então, 

eu gostaria até de solicitar que ela... fizesse valer para alguma... a dissertação dela, 

a pesquisa dela, que fizesse valer para... é uma ajuda/ que se revertesse para uma 

ajuda aos professores, que estão lidando com essas crianças especiais. Que ela 

pudesse demonstrar às autoridades, o quanto essas crianças são especiais, mesmo/ 

especiais na necessidade de carinho, de atenção... e de pessoas que possam... dar 

isso a elas. Porque simplesmente jogar, entre aspas, essas crianças na escola dando- 

lhe a oportunidade, entre aspas, de se incluir, às vezes acaba sendo uma exclusão... 

Porque... porque não há profissionais, não apenas capacitados. Não apenas 

preparados. Mas assessorados, vamos dizer assim, por pessoas que poderiam dar 

um... é... um apoio... que resultasse em algo, assim, bem transformador mesmo. A 

nossa sociedade está precisando. 

 

Considera-se que a formação para a educação inclusiva é de suma importância para 

que o processo de inclusão aconteça nas instituições de ensino. Porém, para que ocorra é 

preciso haver um diálogo entre academia e comunidade. Foram apresentadas diversas 

falhas no processo de inclusão, no município de São João del-Rei, mas acredita-se que 

possam ser generalizadas para municípios pautados pela mesma regulamentação e pela 

legislação. Esse diálogo é uma ótima estratégia para oportunidades diferenciadas; a 

colaboração de estudos científicos pode ser no sentido da mostragem de dados e de 

possíveis falhas, visando à proposição de novas políticas que consigam preencher espaços 

abertos. Em consequência, proporcionar melhoras significativas para a sociedade como um 

todo e, principalmente para a PCD, no caso desta pesquisa. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta deste estudo foi a investigação da formação em educação inclusiva, de 

professores da rede pública de São João del-Rei, que atuam com crianças com deficiência 

em escolas regulares, do Ensino Fundamental, partindo da análise dos projetos 

pedagógicos dos cursos realizados por esses docentes, pelas diretrizes que regem a 

educação inclusiva brasileira e através da fala de cada um dos entrevistados. 

Considera-se que cada um dos itens expressos anteriormente é de extrema 

importância para o reconhecimento das falhas, em relação à inclusão escolar. Cada um 

deles trouxe, de maneira rica, o conteúdo de um discurso preocupado com a real inclusão, 

com o sentimento de despreparo para a atuação nessa área. Quando o assunto era a 

formação, vê-se que os cursos de graduação das instituições de ensino superior, no Brasil, 

ainda estão aquém em relação às disciplinas oferecidas. Quando são oferecidas, não são 

consideradas suficientes para uma atuação profissional adequada. A diversidade, muitas 

vezes, sequer é abordada nas graduações e a falta de prática foi a principal queixa trazida 

pelos entrevistados. Um fato importante foi a diferença entre a fala de professores 

formados em Educação Física e na dos outros professores. Os dados indicam que a 

formação inclusiva é mais efetiva no caso da Educação Física, com duas disciplinas e 

prática com alunos com deficiência. Julga-se isso devido à relação com os alunos com 

deficiência ser bastante diferente. 

Por considerar que a formação foi insuficiente para sua prática em sala de aula, os 

docentes buscam informações em livros, internet e, principalmente, na troca de 

experiências com outros colegas ou com profissionais de diferentes áreas. Ainda, em 

cursos específicos ou em pós-graduações na área da inclusão.  
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O trabalho em equipe foi considerado pelos entrevistados como facilitador do 

processo de inclusão, sendo necessário para que a criança seja assistida por profissionais de 

diferentes áreas. Dessa forma, cada docente poderá trabalhar com a criança de acordo com 

sua especialidade, mas em integração. 

A participação da família também foi alvo dos relatos. Pode-se relacionar que uma 

participação ativa contribui para o trabalho do docente e da escola. Quando não há o apoio 

da família, os professores se sentem, muitas vezes, incapacitados e angustiados em sua 

atuação. O relacionamento entre as crianças com deficiência e as outras crianças 

surpreende os entrevistados, considerando que elas não têm preconceito em lidar com o 

diferente e que ajudar o próximo é mais natural do que para os adultos.  

Percebeu-se que as diferenças das subculturas têm consequências significativas no 

processo de atuação dos docentes em relação à inclusão, inferindo a proposta de 

Bronfenbrenner em relação aos mesossistemas, como influência no desenvolvimento. 

Quando uma escola se mostra mais engajada no processo de inclusão, os relatos 

apresentados mostram um trabalho facilitado. Contrariamente, quando a escola ainda está 

começando a pensar na inclusão, a fala dos professores mostra mais dificuldades em sua 

atuação. A falta de recursos, assim como a falta de informações, foram mencionadas como 

obstáculos importantes para o trabalho dos docentes.  

O conhecimento da deficiência de seu aluno foi ressaltado como de extrema 

importância para uma prática eficaz. Isso possibilitará uma atuação acertada, com as 

devidas adaptações no processo de ensino e de aprendizagem do aluno com deficiência. A 

personalidade da criança foi outro fator de influência encontrado por esta pesquisa. 

Constatou-se que, quando a criança tem um temperamento fácil, percebem-se relatos 

positivos e que, quando a criança tem dificuldades em se relacionar, os relatos tornam-se 

negativos, com ênfase em frustrações.  
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Assim como o tipo de deficiência também interfere nas atitudes dos docentes, 

quando há uma maior dependência do aluno ou uma gravidade maior de sua deficiência, o 

discurso é que se dificulta o processo pedagógico, resultando em sentimentos angustiantes 

nos professores. O medo da responsabilidade e o preconceito se fizeram marcantes nas 

narrativas trazidas, muitas vezes associados, principalmente, à falta de apoio do governo e 

à falta de preparo/formação.  

Pode-se relacionar o tempo de formação com atitudes inclusivas. As professoras 

com formação mais recente apresentaram uma disposição maior para lidar com a inclusão 

do que suas colegas com mais tempo de trabalho. Pode-se justificar esse fato pelo cansaço 

dos professores que estão há muito tempo em sala de aula ou mesmo pela abordagem 

inclusiva da formação dos mais novos. As professoras que se formaram há mais tempo, 

relataram que não se falava em inclusão na época de sua formação e que a educação dessas 

crianças acontecia apenas em escolas especializadas.  

A inclusão, como forma de socialização, ainda faz parte do pensamento dos 

professores entrevistados. Mas, mesmo com tantas críticas e falhas, é possível perceber que 

muitas atuam por amor à profissão e amor às crianças.  

Após a análise dos dados e reflexão sobre o que foi ouvido e estudado, percebe-se 

que há a necessidade de superação da dicotomia entre educação especial e ensino regular, 

garantindo dessa maneira, uma educação de qualidade às crianças com NEE. As condições 

atuais da educação pública brasileira não garantem condições satisfatórias para uma 

inclusão efetiva. A falta de preparo dos professores, já citada na literatura, é um dos 

principais obstáculos, tendo-se, inclusive, constatado nesta pesquisa. Com base nos relatos 

dos professores e nos PPCs dos cursos realizados por eles, percebe-se que não estão 

preparados para o dia-a-dia, com uma criança com deficiência em sua sala de aula. 
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O que se propõe, portanto, é que os currículos de formação docente contenham, não 

apenas disciplinas relacionadas à temática da inclusão, mas também que todas as 

disciplinas do curso, dentro das possibilidades de cada conteúdo, abordem a inclusão. 

Dessa forma, o processo da inclusão não será visto de forma fragmentada, tornando-se um 

assunto cada vez mais natural, em discussões nos cursos de graduação. Além disso, 

propõe-se que os cursos ofereçam mais oportunidades de práticas com crianças com 

deficiência, como estágios em salas inclusivas e uma convivência mais estreita com essas 

pessoas. Propõe-se também um cuidado maior por parte dos governos Municipais, 

Estaduais e Federal na formação de redes de apoio para as escolas, que contemplem 

diferentes categorias profissionais para atender não apenas as crianças, mas também a 

família e os professores. Uma rede que consiga atender todas as crianças que tenham 

necessidade de atendimento, não apenas uma parte delas.  

Uma acompanhamento sistemático do cumprimento das políticas públicas que 

produza efeitos, voltada para as propostas estabelecidas por lei, a fim de que sejam 

realmente cumpridas, também pode garantir um melhor desempenho dos profissionais 

envolvidos e um ensino de qualidade para as crianças inseridas, pois há uma distância 

muito grande entre a proposta e o que realmente é cumprido. Como por exemplo, a 

exigência da formação especializada para as professoras apoio. Ainda hoje, professoras 

que não possuem nenhum tipo de especialização são contratadas para esse cargo e, sequer 

cursaram disciplinas relacionadas à inclusão em sua formação.  

Acredita-se que dessa forma, seguindo as sugestões apresentadas acima, que o 

Brasil possa avançar ainda mais na questão da inclusão. Assim, as crianças com deficiência 

terão mais oportunidades de uma inclusão real, além da garantia de condições adequadas e 

de um ambiente apropriado para o trabalho do professor.   Consequentemente, as angústias, 
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as frustrações e os medos poderão ser amenizados, ou pelo menos, quase anulados, sendo 

cumpridas as sugestões. 

Considera-se de extrema importância a realização desta pesquisa para que se 

tenham dados empíricos que possam embasar a criação de novas propostas que auxiliem os 

professores de escolas regulares que têm em sua sala, uma criança com deficiência. A 

partir desses resultados é que as políticas poderão ser repensadas e reestruturadas.  

Para próximos estudos, considera-se importante a abrangência de professores a 

partir do sexto ano, não apenas do primeiro ao quinto ano. Ainda que o tempo de contato 

deles com os alunos seja menor,  não estão isentos das dificuldades mais comuns, nem de 

outras que não foram aqui mencionadas. Além de tudo, viabilizar a realização de uma 

comparação entre os dados de PPCs de curso de formação inicial e de cursos de 

licenciatura específicos de cada área, no sentido da abordagem das questões relacionadas à 

inclusão, por exemplo. 

Considera-se o cumprimento, com êxito, dos objetivos inicialmente propostos, 

foram identificadas as principais diretrizes curriculares para a formação de professores, os 

projetos políticos pedagógicos foram descritos e ambos se articularam com a maneira de 

como cada um dos entrevistados avalia sua formação em relação à inclusão. Almeja-se que 

sejam produzidos frutos a partir desta discussão e que brotem contribuições, 

principalmente no que se concerne à sociedade onde está inserida uma criança com 

deficiência. E muito mais, que haja contribuições que amenizem as angústias dos docentes 

que lidam com elas, disponibilizando e permitindo condições para um trabalho eficiente, 

eficaz e, sobretudo, prazeroso, para, consequentemente, possibilitar e realizar o sonho da 

inclusão. 
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8. ANEXOS 

ANEXO A - ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

1. Qual é o seu nome?  

2. Há quanto tempo trabalha como professor? 

3. Qual é a sua formação? (qual curso de graduação fez) 

4. - Onde você se formou? 

5. - Há quanto tempo você se formou? 

6. Na sua formação (graduação), cursou disciplinas relacionadas à deficiência? Esta(s) 

disciplina(s) contribuiu(ram) para seu trabalho atual? Como? O que foi abordado nas 

disciplinas? Cursos? 

7. Você pode citar um exemplo? 

8. Tem alguma pós-graduação na área? Se sim, onde e há quanto tempo? Qual foi essa pós 

(nome)? 

9. Qual foi o primeiro contato que você teve com uma criança com deficiência? 

10. Depois que você começou a trabalhar, o estado/município forneceu algum tipo de 

formação para trabalhar com crianças com deficiência? Como e quando foi? 

11. Como é o dia-a-dia como professora de uma criança com deficiência? (quais as 

dificuldades, quais os problemas enfrenta, quais prazeres, quais as angústias, como se 

sente) – Relacionar a formação com o dia-a-dia. 

12. Tem mais alguma coisa que você queira falar e que não foi abordado? 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 
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ANEXO C - PROTOCOLO DE APROVAÇÃO CEPES 
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ANEXO D – DEFICIÊNCIAS ATENDIDAS PELOS 

PROFESSORES ENTREVISTADOS 

 

Professor deficiência que atende Professor deficiência que atende 

R1 Baixa Visão R5 Def. Motora 

A1 Baixa Visão R6 Não consta 

EF1 Baixa Visão R7 Def. Multíplas 

A2 Def. física A8 Cadeirante 

R2 Síndrome de Down R8 Def. Multíplas 

A3 Paralisia Cerebral A9 Def. Motora 

R3 Paralisia Cerebral A10 Paralisia Cerebral 

EF2 

Síndrome de Down, Baixa 
Visão, Baixa audição, Paralisia 

Cerebral, , Def. Intelectual, 
Def. Múltiplas 

A11 Def. Multíplas 

R4 Síndrome de Down R9 Def. Multíplas 

A4 Síndrome de Down EF5 Def. Multiplas e Paralisia Cerebral 

A5 Síndrome de Down R10 Def. Multíplas 

A6 Def. Multíplas R11 Paralisia Cerebral 

A7 Paralisia Cerebral R12 Paralisia Cerebral 

EF3 Paralisia Cerebral e Def. Física A12 Paralisia Cerebral 

R13 Baixa Visão e Baixa audição EF6 Paralisia Cerebral 

R14 Cadeirante EF9 
Def. Intelectual, Paralia Cerebral, 

Síndrome de Down 

EF7 Cadeirante, Paralisia Cerebral R20 Def. auditiva 

EF8 Síndrome de Down R21 Def. Intelectual 

A13 Cadeirante R22 Paralisia Cerebral 

R15 Paralisia Cerebral R23 Def. Intelectual 

R16 Síndrome de Down A15 Paralisia Cerebral 

R17 Def. Multíplas EF10 Def. Auditiva, Síndrome de down 

A14 Paralisia Cerebral A16 Síndrome de Down 

R18 Paralisia Cerebral R24 Síndrome de Down 

R19 Def. Multíplas R25 Síndrome de Down 

EF4 
Paralisia Cerebral, Def. 

Multiplas 
A17 Síndrome de Down 

 


