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RESUMO 
Com o propósito de analisar as concepções e práticas sobre a formação 
profissional do docente dos anos iniciais do ensino fundamental, tendo em 
vista contribuir para os cursos de formação inicial, a presente pesquisa teve 
como objeto de estudo a profissionalização do professor, utilizando a prática 
pedagógica docente, dos anos iniciais do ensino fundamental e suas 
concepções. O objetivo do presente estudo foi identificar o perfil de formação 
e discutir sobre a importância da formação continuada de docentes dos anos 
iniciais a respeito da educação inclusiva. Participaram do presente estudo 41 
professores dos ensinos fundamental e médio que responderam a 15 
questões, presentes em um questionário com questões abertas e fechadas. 
Os resultados indicaram que 51% dos participantes estavam participando de 
cursos de atualização, 46% não estavam e 2% não responderam. Com 
relação ao conhecimento adquirido sobre a inclusão no período de 
formação, apenas 105 responderam que o conhecimento adquirido foi ótimo, 
29% responderam que foi regular a insuficiente. Foi apresentado ainda que a 
não participação em cursos de atualização e aperfeiçoamento sobre o tema 
inclusão se deve à falta de tempo (57%) e 43% apresentaram que a 
ausência de cursos de atualização ocorre por outros motivos como a tarefas 
profissionais, atividades de lazer, local e horário que os cursos são 
oferecidos, etc. assim, conclui-se que o tema Educação Inclusiva, pouco foi 
apresentado na formação dos professores participantes da presente 
pesquisa e ainda que a ausência de informações e discussões a respeito do 
tema prejudica ações de inclusão no ambiente escolar. Vale ressaltar ainda 
que são diversas as necessidades especiais o que também dificulta a 
especialização dos professores para uma inclusão mais inclusiva e de 
qualidade  
 
Palavras–chave: Formação. Professores. Ensino fundamental I. Educação inclusiva. 
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SANTOS, Francisca Francione Nonato dos. Teacher formation in the 

perspective of inclusive education: contributions of initial and continued 

formation. Dissertation (Master in Education), Univás, Pouso Alegre, 2019. 

 

ABSTRACT 
With the purpose of to analyze the conceptions and practices about the 
professional formation of the teacher fron the initial years of elementary 
school, in order to contribute to the initial formation courses, this research 
had as object of study the professionalization of the teacher, using the 
pedagogical practice. teacher, of the early years of elementary school and 
their conceptions. The aim of the present study was to identify the training 
profile and discuss the importance of continuing education for early years 
teachers about inclusive education. The participants of this study were 41 
elementary and high school teachers who answered 15 questions, present in 
a questionnaire with open and closed questions. Results indicated that 51% 
of participants were attending refresher courses, 46% were not, and 2% did 
not respond. Regarding the acquired knowledge about inclusion in the 
training period, only 105 answered that the acquired knowledge was 
excellent, 29% answered that it was regular to insufficient. It was also 
presented that the non-participation in refresher and improvement courses on 
the inclusion theme is due to lack of time (57%) and 43% showed that the 
absence of refresher courses occurs for other reasons such as professional 
tasks, leisure activities, place and time courses are offered, etc. Thus, it can 
be concluded that the theme Inclusive Education, little was presented in the 
formation of the teachers participating in the present research and even if the 
lack of information and discussions about the subject hinders inclusion 
actions in the school environment. It is also noteworthy that the special needs 
are diverse, which also hinders the specialization of teachers for a more 
inclusive and quality inclusion. 

Key words: Formation. Teacher. Elementary education I. Inclusive 
education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Elevar a qualidade da educação brasileira passa necessariamente por 

uma nova maneira de pensar/agir dos professores. Nesse sentido, na 

formação inicial e continuada de docentes é preciso apresentar outros e 

novos caminhos para que possam ocorrer modos diferentes de se propor 

mudanças, possibilitando o desenvolvimento de novas práticas de ensino 

(CANDAU, 2014).  

Ainda em conformidade com Candau (2014), para que essas novas 

propostas de ensino aconteçam de forma significativa faz-se necessário uma 

formação continuada no sentido de que o professor da educação básica 

esteja sempre se atualizando, em relação às mudanças que vêm ocorrendo 

na educação. Desse modo, o professor pode ampliar o seu campo de visão 

de forma a rever e inovar sua prática pedagógica.            

Segundo Gatti (2013),  

Os professores são os mobilizadores da educação escolar e a 
escola é hoje a instituição social basilar na instrução e formação 
para a vida civil, porta para outras formações e para a construção 
continuada da democracia e a luta pelos direitos humanos” (p.59). 
  

De acordo com Fernandes (2017) um dos principais desafios que o 

professor deverá enfrentar atualmente é a inserção de alunos que têm 

necessidades especiais, “decorrentes de deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento e superdotação” (p.16).  Assim sendo, no Brasil, 

especialmente devido ao processo de inserção de alunos com deficiência no 

sistema de educacional, foi e continua sendo necessário repensar a 

qualidade da formação de professores na educação, sendo dever 

constitucional do Estado assegurar atendimento educacional especializado 

gratuito aos educandos com necessidades especiais (BRASIL, 1996). 

A construção de educação inclusiva de qualidade implica, entre outros 

aspectos, em considerar as diferenças sociais, culturais, bem como de 

ritmos e formas de aprender que estão presentes e constituem as salas de 

aula. A “Declaração de Salamanca: sobre princípios, políticas e práticas na 
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área das necessidades educativas especiais” (UNESCO, 1994), resultado da 

Conferência Mundial de Educação Especial, afirma: 

Cada criança tem o direito fundamental à educação e deve ter a 
oportunidade de conseguir e manter um nível aceitável de 
aprendizagem, cada criança tem características, interesses, capacidades 
e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias, os sistemas de 
educação devem ser planejados e os programas educativos 
implementados tendo em vista a vasta diversidade destas características 
e necessidades, as crianças e jovens com necessidades educativas 
especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas se devem 
adequar através duma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao 
encontro destas necessidades (UNESCO, 1994, p.2). 

            Decorridos vinte e três anos da assinatura dessa Declaração, muitos 

aspectos ainda precisam ser construídos e, nesse contexto, a reflexão sobre 

a formação docente ganha destaque, bem como a reflexão sobre o currículo 

escolar, o qual deve contemplar as características dos alunos para quem o 

ensino se destina, dentre eles, aqueles com necessidades educacionais 

especiais.  

O documento “Política nacional de educação especial na perspectiva 

da educação inclusiva” (BRASIL, 2008a) considera como “público-alvo da 

Educação Especial na educação básica” os alunos que têm necessidades 

educacionais especiais decorrentes de deficiências, transtorno global do 

desenvolvimento e superdotação altas habilidades (p. 5). 

Porém, em conformidade com Hernández (1998) e Glat e Blanco 

(2007), muitos professores afirmam despreparo e, em alguns casos, se 

evidenciam resistências quanto às mudanças necessárias para trabalhar 

com alunos que têm necessidades especiais na escola de ensino regular. 

Segundo esses autores, os professores muitas vezes relatam 

desconhecimento sobre o aluno, suas necessidades e potencialidades, bem 

como afirmam ser muito difícil fazer um planejamento que possa, na sua 

metodologia de ensino, atender os alunos considerando-se aqueles com e 

sem necessidades educacionais especiais.  

Na base das práticas excludentes desenvolvidas nas salas de aula 

pelos professores, está a concepção que tem como referência um ensino 

que valoriza mais o conteúdo do que a aprendizagem dos alunos e coloca o 

professor como peça central desse processo. Ao contrário, tendo em vista a 
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educação inclusiva, temos que nos voltar às práticas de ensinar que 

consideram o saber dos alunos, bem como é preciso desconstruir o mito dos 

grupos homogêneos (FERREIRA, 2014). Nesse contexto, a formação inicial 

e continuada de professores precisa ser também revista, buscando o diálogo 

entre os estudos e pesquisas e os contextos de atuação dos docentes 

(GARCIA, 2011).  

            Esta pesquisa de abordagem mista (CRESWELL, 2007), tem como 

objetivo geral analisar a contribuição da formação profissional inicial e 

continuada de professores do ensino fundamental I, de escolas públicas da 

rede estadual de ensino, em relação à sua atuação com alunos que têm 

necessidades educacionais especiais. São objetivos específicos: refletir 

sobre a importância e necessidade da formação inicial e continuada de 

professores para a construção, no ensino regular, de práticas pedagógicas 

inclusivas e produzir conhecimentos que possam contribuir com discussões 

sobre a formação inicial e continuada dirigida aos docentes. 

Realizamos uma pesquisa de campo, utilizando como instrumento um 

questionário contendo 15 questões, com professores regentes de cinco 

escolas estaduais do município de Pouso Alegre/MG. Considerando a sala 

de aula como um todo integrado, um sistema em que um elemento depende 

do outro, e estando professor e alunos em interlocução dentro desse sistema 

(PÉREZ GOMEZ, 1998), a questão que se coloca para essa pesquisa é: 

quais são, segundo os professores participantes da pesquisa, as 

contribuições de sua formação docente (inicial e continuada) em relação à 

sua atuação com alunos que têm necessidades educacionais especiais?  

Nesse sentido, além desta introdução, esta dissertação está 

organizada da seguinte forma: A primeira seção aborda a trajetória escolar, 

profissional e acadêmica da autora. A segunda e terceira seção tratam, 

respectivamente, da fundamentação teórica e metodológica que alicerça 

este estudo. Já a quarta seção apresenta os dados coletados, as discussões 

efetuadas e os resultados obtidos. As conclusões obtidas são apresentadas 

nas considerações finais. 
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1 TRAJETÓRIA DE VIDA E DE FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

 

“Aprenda a gostar, mas gostar mesmo, das coisas que deve 
fazer e das pessoas que o cercam. Em pouco tempo 
descobrirá que a vida é muito boa e que você é uma pessoa 
querida por todos”. 

Rubem Alves  

 

 

Sou filha de Francisco Antônio Nonato, comerciante e Francisca 

Alexandre Nonato do lar1. Posso dizer que a minha infância foi maravilhosa, 

morava numa cidade do interior chamada Tenente Ananias/RN, eu era muito 

sapeca, pois tinha toda a natureza ao meu redor e todo o tempo livre para 

brincar, aprontar e chorar também.  

Meus pais sempre me deixaram livre para aproveitar minha infância, 

podia brincar com meus amigos, jogar bola, brincar de bolinha de gude, com 

estilingue, subir em árvore, comer frutas diretamente do pé, tomava banho 

nos rios, açudes e, claro, de chuva. O que eu mais gostava era quando 

meus pais passavam o final de semana na zona rural onde morava os meus 

avós maternos e onde eu poderia andar a cavalo, pescar, tirar leite de vaca, 

pois até hoje sou uma eterna apaixonada pelos animais e pela natureza. 

 

 

1.1 VIDA ESTUDANTIL: UMA TRAJETÓRIA 

 

Ainda que meus pais tivessem pouco estudo, sempre fizeram com 

que eu tivesse oportunidades que eles nunca tiveram. Eu também tinha uma 

tia que fazia faculdade no estado da Paraíba que só vinha para casa aos 

finais de semana, e como a casa de meus avós era perto da casa dos meus 

pais, eu tinha acesso aos livros e revistas que pertenciam a ela. Dessa 

forma, cresci cercada por muitos livros. 

                                                             
1 Por tratar-se de relato sobre a vida pessoal e profissional da autora, esta seção está 
escrita na primeira pessoa do singular.  
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Meus pais tinham um minimercado na cidade onde morávamos, e 

quando eu não estava fazendo as minhas travessuras ou brincando de 

professora, eu me colocava atrás do balcão para vender também. Sendo 

assim, de alguma forma, estava desenvolvendo a minha escrita e leitura de 

forma lúdica e que para mim era apenas uma brincadeira.  

          Eu amava quando íamos passar as férias no sítio da minha bisavó 

materna. Encantava-me com o canto dos pássaros, o cheiro do fogão a 

lenha onde minha bisavó cozinhava.  

Algumas noites meus tios, primos e avós faziam uma fogueira e 

ficávamos todos sentados na calçada à luz do luar, ouvindo estórias que os 

mais velhos contavam, aquilo me encantava e ao mesmo tempo me 

intrigava. Como eles conseguiam contar tantas histórias se não tinham 

nenhum livro em mãos? Sinto muitas saudades e fico emocionada ao 

lembrar das coisas da minha infância. 

 

 

1.2 TRAJETÓRIA ESTUDANTIL 

 

          Comecei a estudar no ano 1979 numa escola municipal situada na 

cidade de Tenente Ananias. Ingressei com a idade de sete anos na 1ª série 

e fiz até a 5ª série na mesma escola.  

As aulas aconteciam todos os dias pela manhã. À tarde acontecia as 

aulas de reforço da qual detestava. Cada vez que eu errava determinada 

tarefa, ela me batia com uma palmatória feita de madeira. Para mim era um 

terror ir às aulas de reforço. Recordo-me que copiava muitos textos da lousa, 

às vezes nem sabia o que estava copiando e muito menos para quê. 

Copiava a tabuada, copiava a análise sintática, o resultado de expressões, 

copiava... copiava... copiava, copiava! Mas a minha procura era por 

produção: criava minhas histórias em casa com personagens dos contos de 

fadas, heróis de desenhos animados. Bom mesmo era a merenda que era 

maravilhosa, feita por uma servente chamada Raimunda Alves. A hora o 

recreio era sempre livre e corríamos pelos pátios, brincávamos de 

amarelinha, das cinco marias (jogo das pedrinhas) etc.  
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Quando eu passei para a 6º série, fui estudar em uma escola 

estadual, o que me causou muito impacto. Cada vez que o sinal tocava, era 

um professor diferente que adentrava na sala de aula, uma nova matéria era 

ensinada e tudo aquilo me causava estranheza e medo. Parecia que eu não 

deveria estar naquele lugar, pois os conteúdos aplicados em nada pareciam 

com que eu havia aprendido na escola anterior. Apesar de ter tido muitos 

questionamentos eu mais transcrevia da lousa do que aprendia.  

Outra coisa que me fez falta foram as conversas que fazia com a 

minha professora Gorete e que para mim eram assuntos bastante 

interessantes. Ainda hoje observo que muitas daquelas conversas que 

tínhamos eram prazerosas, pois muitas dúvidas eram esclarecidas e eram 

mais interessantes do que tudo aquilo que eu estava vendo e aprendendo na 

nova escola. Além disso, fiquei com a impressão de que nenhum dos 

professores da rede estadual se preocupava com a individualidade de 

nenhum aluno, só se lembravam do nome do aluno quando faziam o 

preenchimento na lista de chamada.  

Quando cheguei na 7ª série já estava acostumada com a nova escola. 

Nessa ocasião tive a sorte de conhecer o meu professor de matemática. Ele 

era novo naquela escola, mas demonstrava motivação e garra quando dava 

aula. Usava vários métodos de ensino e nos fazia cada vez mais 

interessados em aprender. Sua metodologia nos fascinava e daí em diante 

comecei a me apaixonar pela escola e a despertar a minha vontade de 

ensinar. Dizia continuamente para mim mesma: “Quero ser professora”. 

Depois de ter concluído o ensino médio, por razoes particulares, fiquei 

um bom tempo sem estudar, mas sempre mantive o desejo de retornar à 

escola e dar continuidade na busca do meu sonho de ser professora. Foi 

quando resolvi fazer o “Logos II” no estado da Paraíba, pois esse curso me 

daria suporte legal para que eu pudesse lecionar nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Passei dois anos indo toda semana para a cidade de Lastro, 

no estado da Paraíba. Nesta época estudávamos através de módulos em 

casa e só irmos fazer provas, que eram realizadas toda semana. Finalmente, 

conclui o curso com sucesso. 
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 1.3 SER PROFESSORA: UM SONHO OU UMA REALIDADE? 

 

  Logo em seguida, comecei a trabalhar como professora na zona rural 

na cidade de Tenente Ananias/RN, numa turma multisseriada. Foi quando 

descobri como as crianças são sábias, como estabelecem relações, como 

possuem argumentações consistentes, como são libertas, espontâneas, 

afetivas, verdadeiras, inocentes. Essas são virtudes infantis que descobri ali, 

bem próxima ao olhar, aos gestos, às expressões e falas de uma infância 

sem pudores e sem medos.  

 Geralmente na sexta-feira fazíamos a culminância do conteúdo 

trabalhado. Certa ocasião, conversava com as crianças sobre a importância 

de consumirmos alimentos saudáveis. Resolvi então fazer, ao final da aula, 

uma salada de frutas. Espantei-me quando uma das crianças me falou: “tia 

eu nunca comi uma maçã, só conheço através dos livros”. Isso me deixou 

muito sensibilizada, pois na rua onde eu morava, aos sábados, acontecia 

uma feira e ao final via tantas frutas jogadas fora, principalmente maçã e 

banana. Porém, aquela criança nunca tinha visto uma maçã. Daí comecei a 

refletir que a realidade daquelas crianças era muito distante da minha. 

Questionei o porquê dessas situações acontecerem. Como deveria atuar?  

As leituras teóricas faziam parte das aulas, até mais que as práticas. 

Pois isso eu precisava entender o porquê de as crianças darem respostas 

tão estranhas ou confusas para determinadas questões aos olhos do adulto. 

Foi aí que comecei a entender um pouco sobre desenvolvimento infantil e a 

forma do pensamento da criança. Como era difícil! Aliás, como é difícil! 

Romper com a barreira adulta, com os pressupostos adultos e olhar para as 

crianças sob sua perspectiva é um diferencial envolto em uma passagem 

complexa para o professor. Assim, descobri o quão importante é o papel do 

professor da educação infantil no início do processo de formação de um ser.  

Foi um período em que comecei a refletir sobre minha prática 

docente, por meio dos registros escritos que abarcavam meu fazer em 

termos de planejamento, intervenções, falas das crianças e teoria, ainda que 

com assimilações não bem resolvidas. O interesse por dar continuidade aos 
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estudos, procurar novos métodos, novas teorias que pudessem melhorar a 

minha prática pedagógica, emergiu durante esses três anos de profissão. 

Resolvi fazer a minha inscrição para prestar o vestibular na UERN, 

não estava muito preparada para encarar uma faculdade naquele momento, 

mas para minha alegria e de meus pais, passei. Dali em diante começaram 

as renúncias que eu tive que fazer em minha vida, de tempo, de passeios, 

de festas..., enfim, ali começaria a busca pela realização do meu maior 

sonho que era me tornar uma pedagoga, que não pudesse somente ensinar, 

mas também aprender, que pudesse ser multiplicadora do conhecimento.  

          Com o passar dos dias fui percebendo que cursar uma faculdade não 

era nada fácil, mas nos permite formar, pensar, conhecer novos conceitos 

sobre a educação e consequentemente nos transformar em novos 

formadores de opinião. Isso me fascinava e me fazia cada vez mais 

apaixonada, não somente pela escola, mas por todas as possibilidades e 

oportunidades de aprender.  

           Antes que acontecesse meu estágio na faculdade, fui contratada para 

trabalhar como professora na zona rural, numa sala multisseriada, mesmo 

sabendo dos desafios que iria enfrentar, aceitei de imediato. Diante deste 

desafio, começaram a aparecer várias perguntas: será que vou conseguir 

atingir o resultado esperado? Será que a metodologia aplicada está sendo 

compreendida por parte dos alunos?  

 Assim, fui buscar ajuda com professores que já atuavam com classes 

multisseriadas. Entretanto, percebi que nenhum deles tinha um método fixo, 

se ajustavam de acordo com o grau de dificuldade de cada classe, ou seja, 

buscavam e aplicavam os conteúdos de forma que o máximo possível de 

alunos conseguissem entender o que lhes era ensinado, e diferenciais eram 

agregados àqueles com maior grau de dificuldade em sala de aula.  

 Comecei a preparar várias aulas diferentes e que atendesse à 

necessidade de cada grupo dentro da mesma sala de aula. Usando métodos 

diferentes, comecei a convidar e tentar trazer os familiares dos alunos para a 

escola. Os desafios eram lançados e tinha que usar os meios que melhor 

atendessem a cada grupo de alunos, fazendo e criando métodos que 

melhorassem o entendimento de cada educando, sempre de forma positiva.  
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Quando fui fazer estágio pela faculdade, foi mais simples, pois o meu 

estágio seria na zona urbana, numa turma de vinte alunos que estavam 

cursando a 1ª serie. Depois de tantas experiências na zona rural e mesmo 

tendo que enfrentar novos desafios, já estava com o meu estado psicológico 

preparado, o que fez uma grande diferença na minha vida em sala de aula. 

Antes de terminar o curso de Pedagogia, já estava contratada como 

professora do ensino fundamental 1 (1ª serie), como também atuando como 

supervisora em outras escolas.  

Os anos foram passando e ao terminar o meu curso de formação me 

veio o convite para trabalhar nas mesmas escolas onde tive o privilégio de 

iniciar meus estudos desde o primário até a conclusão do ensino médio. Ali 

vi aqueles que me ajudaram no processo do aprender e que naquele 

momento nos tornamos colegas de trabalho. Também não podia deixar de 

notar a alegria e o orgulho deles em me ter lecionando e, juntamente com 

cada um deles, estarmos aplicando as técnicas e metodologias para 

alfabetizarmos as crianças que vinham em busca de conhecimento. 

  

 

1.4 O LUGAR QUE OCUPO É O INÍCIO DE OUTRO PROCESSO 

 

              Fui convidada a trabalhar como coordenadora do PROEJA no 

município de Tenente Ananias/RN. Comecei então a acompanhar 

professores e alunos, a ampliar meu leque de olhares, pois era a primeira 

vez que trabalhava como coordenadora de Jovens e Adultos. Muitos foram 

os espaços em que circulei, pois gostava de acompanhar tudo de perto e 

com isso veio a maturidade, segurança e alguns questionamentos que me 

envolveram enquanto coordenadora.  

Nessa mesma época comecei a dar aula no ensino médio nas 

disciplinas: geografia, cultura do RN, economia. Foi um desafio para mim. 

Como sempre gostei de enfrentar desafios, essa foi apenas mais uma etapa 

da minha vida profissional. Tinha que dominar todas aquelas as disciplinas, 

estudava muito, mas quando chegava na sala de aula, tinha o domínio de 

todo o conteúdo que deveria ser aplicado, de acordo com o currículo escolar.  
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O melhor de tudo era que os alunos gostavam das minhas aulas, pois 

elas aconteciam sempre no último horário e todos permaneciam ali 

esperando por mim. Isso me incentivava, cada vez mais, a buscar novos 

recursos e métodos para que todos pudessem aprender com qualidade. Ao 

terminar meu contrato com a rede estadual de Ensino, fiquei muito triste, 

pois não iria mais ter com contato diário com aqueles alunos. 

Depois de alguns anos de trabalho como coordenadora e professora, 

fui dispensada. Fiquei bastante abalada, mas ergui a cabeça e continuei 

minha vida normalmente. No mesmo ano prestei concurso para professora 

no Estado da Paraíba. Após duas semanas saiu o resultado, fiquei com 

medo de ver o gabarito, mas depois de algumas horas resolvi abrir meu 

computador e ver o resultado. Havia ficado em quarto lugar! Felicidade 

completa, chorava, ria, pulava, só tinha que agradecer a Deus por tamanha 

vitória. 

No mês seguinte tomei posse, e fui bem recebida por todos que 

trabalhavam naquela escola e também pela comunidade em geral. O 

problema seria como chegar lá todos os dias, pois a estrada que ligava o Rio 

Grande do Norte a Paraíba é de chão batido. 

No mesmo mês comprei uma moto e ia todos os dias de moto, nunca 

foi fácil, pois nos dias de chuva passava quase uma hora e meia para chegar 

na escola, e nos dias de sol sofria com a poeira que os carros lançavam no 

ar ao passar por mim. Mesmo enfrentando todos esses obstáculos gosto 

demais do local onde trabalho. A cada dia que eu chego na escola vejo as 

carinhas de felicidade dos meus alunos por eu ter chegado, sinto o respeito 

e carinho dos pais dos meus alunos para comigo, e só me motiva a 

continuar o meu trabalho porque sinto que estou e posso fazer a diferença 

naquele local.  

Passados seis meses, fiz um novo concurso, só que desta vez para o 

Estado do Rio Grande do Norte, para o cargo de supervisora. Deus mais 

uma vez me abençoou, pois fiquei em décimo primeiro lugar. Passei no 

concurso do Estado do Rio Grande do Norte, mas não fui chamada.  
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O salário como professora era muito baixo, então resolvi aumentar o 

meu orçamento. Pela manhã ia para o estado da Paraíba atuar como 

professora do ensino fundamental I.  

À tarde vendia de quase tudo: roupas, bijuterias, perfumes etc. Com 

isso meu salário foi aumentando. É triste dizer, mas estava gostando mais 

de vender do que lecionar, pois vender estava me dando um salário que na 

escola, mesmo trabalhando duro, não conseguia ganhar. Mas sonhava alto, 

almejando propiciar um espaço de troca, mediando os saberes já existentes 

através de conversas, debates e pesquisas, pois para que a aprendizagem 

tenha significado para os alunos é preciso que o professor seja um mediador 

de conhecimentos, o que só se traduz por meio da prática. 

A prática pedagógica se processa a partir da vontade de participar 
e cooperar com o outro. A vontade em participar está ligada à 
vontade de aprender, mesmo para vir a ser, porque se deve saber 
que prática pedagógica não se ensina, mas se aprende. Ela é 
formada de intenções de fazer educação e se constitui, antes de 
tudo, de um querer ser. Este querer ser é legitimado por um querer 
saber para fazer bem. (MACHADO, 2005, p. 129). 

 
 Confesso que no começo fiquei com medo de não dar conta, a 

ansiedade era grande, mas com muito trabalho e renúncia de algumas 

coisas da minha vida particular consegui vencer. Com tudo isso fiquei mais 

flexível, o que me proporcionou muitas oportunidades e descobertas.  

Com os educadores aprendi a compreender melhor a prática 

educativa que eles utilizavam, comecei a entender como eles elaboravam os 

seus planejamentos e organizavam o espaço educativo. Sendo assim, pude 

melhorar os meus planejamentos e o meu modo de ministrar as aulas, com 

mais consciência de quais objetivos gostaria de alcançar. Ao mesmo tempo, 

aprendia com meus clientes como a vida muitas vezes pode ser dura e ao 

mesmo tempo leve.  

            Passando por toda essa jornada com dificuldades, mas também com 

sucesso, nunca perdi a esperança de que tudo iria dar certo. Cheguei ao 

final dessa caminhada com a satisfação de ter conseguido realizar um bom 

trabalho, pois gosto de saber que estou contribuindo para a formação de 

cidadãos, e também, por conseguir abrir a minha primeira loja, deixei de ser 

uma sacoleira para se tornar uma microempresária.               
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Minha sede de conhecimento e vontade de crescer na minha carreira 

com professora me fizeram sonhar mais alto. Foi então que resolvi fazer 

Mestrado em Educação. Escolhi a Univás e me inscrevi para fazer o exame 

de seleção. Foi assim que se iniciou a minha jornada em busca de novos 

conhecimentos que pudessem responder minhas perguntas, pois onde eu 

me encontrava, se tornou pequeno para um mundo tão vasto de 

conhecimentos do qual eu queria me apoderar.  

                   

 

1.5 CONCRETIZAÇÃO DE UM SONHO 

 

No primeiro dia de aula do Mestrado fiquei nervosa, sentia-me como 

uma criança que estava indo pela primeira vez para a escola. Deu-se início 

então a uma nova jornada acadêmica onde eu teria muito que aprender e 

conhecer, com pessoas diferentes, novos métodos de aprendizagem, 

pesquisas. Enfim tudo era novo, mas eu sabia que por mais difícil que fosse 

eu estava preparada para enfrentar e vencer todos os obstáculos.  

As aulas seriam ministradas nos dias de terça-feira e quarta-feira. A 

primeira dificuldade que eu enfrentei foi como chegar na Universidade, pois 

morava em Bueno Brandão, cidade que está localizada a 70 km da 

Universidade. Mas, com a ajuda de Deus e com o apoio do meu marido que, 

quando não estava trabalhando, me acompanhava, venci essa etapa.  

Dando início aos trabalhos acadêmicos, percebi que iria ter que 

conviver com muitas pessoas de diversas cidades, de costumes e 

pensamentos diferentes dos meus, apesar da turma não ser numerosa. Aos 

poucos, fui me enturmando com colegas.  

Desde que começamos a fazer o primeiro trabalho em grupo, 

assumimos um compromisso de trabalharmos juntos, lutando pelo mesmo 

objetivo e sempre sendo companheiros acima de tudo, e, deu muito certo. 

Percebemos que se continuássemos trabalhando juntos, tudo seria mais 

fácil, e assim passamos por todos os trabalhos, seminários, sempre de 

cabeça erguida, com dificuldade, mas nada que fosse impossível de realizar. 
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          Contamos também com a ajuda, compreensão, dedicação, e acima de 

tudo com a paciência por parte de todos os professores que ministravam 

cada uma das disciplinas, pois não era fácil trabalhar com uma turma na 

qual convivia uma diversidade de pessoas, de diferentes lugares. Todos 

sempre dispostos a nos orientar nos trabalhos, tirar nossas dúvidas e nos 

incentivar. 

          Durante o primeiro semestre acadêmico, um dos momentos mais 

emocionantes foi quando apresentei um relato de experiência em evento. A 

sala estava lotada e eu tinha apenas vinte minutos para apresentar um 

projeto com o qual eu já tinha trabalhado em uma turma do ensino 

fundamental I durante quatro meses. Como resumir toda aquela experiência 

em vinte minutos? Fiquei tão empolgada que ultrapassei o tempo. A 

professora olhava para mim e dava o sinal com as mãos informando que 

meu tempo já tinha encerrado.  Terminei a apresentação e tudo saiu do jeito 

que eu tinha planejado, apesar de não ter observado que o tempo que tinha 

para tal apresentação era pequeno. Percebi o quanto realmente é importante 

minha formação na área que escolhi para assumir minha profissão, com 

dignidade, responsabilidade e não tem como deixar de citar, com muito amor 

pelo que faço. 

Passando por toda essa jornada, com algumas dificuldades, mas com 

esperança de que tudo iria dar certo, cheguei ao final do semestre 

esperançosa e firme para continuar mais uma nova caminhada, agora com 

mais confiança, sabendo dos novos desafios que iria enfrentar. Os autores 

sobre os quais estudei me fizeram refletir sobre minha prática pedagógica e 

os métodos pedagógicos necessário para melhor ensinar, fazendo com que 

o aluno possa desenvolver suas potencialidades e habilidades, tanto no 

campo estudantil como na sua vida pessoal, tornando-o uma pessoa mais 

crítica e responsável sobre os seus hábitos e atitudes.             

Termino meu memorial deixando escrito um pouco da minha história 

pessoal, estudantil, profissional e acadêmica. Agradeço aqueles que 

passaram pela minha vida e puderam me mostrar que nem tudo está perdido 

e que algumas pessoas são realmente boas de coração. Isso me fez 

fortalecer e crescer da forma que nenhum livro conseguiria me ensinar.  
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            Afinal, 

Ensinar exige sempre bom senso para não ser nem um professor 
licencioso, nem um déspota da educação. A realidade é dado 
essencial na construção e reconstrução dos conhecimentos, assim 
como sempre aprender com ela porque ensinar e aprender não são 
isolados. Fruto dessa inconclusão do ser, é necessário ao bom 
educador a crença de que mudar é possível. Logicamente como 
ensinar é participar de várias construções de novos saberes é 
preponderante que o educador seja curioso e esteja sempre disposto 
a pesquisar o mundo.... Educar exige comprometimento (FREIRE, 
2003, p. 96). 

 

 Acredito que ser professor é sonhar com o futuro que poderá ser 

modificado se o empenho para tal for realizado. Para isso temos que sempre 

buscar novas metas, estudar e pesquisar, para nos tornarmos bons mestres, 

tanto na vida acadêmica quanto na vida pessoal. Enfim, acredito que cabe a 

cada acadêmico a tarefa de tornar o mais significativo possível seu processo 

de formação, apropriando-se de todo o conhecimento disponibilizado no 

curso e, também, responsabilizando-se por sua ampliação e 

aprofundamento.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Nesta seção, discorremos sobre o embasamento teórico no qual se 

apoiou esta investigação, notadamente, a formação de professores inicial e 

continuada e a educação inclusiva. Em seguida, tratamos do 

encaminhamento metodológico utilizado para o desenvolvimento da 

pesquisa.  

 

 

2.1 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA  

 

Hoje em dia, os professores enfrentam grandes desafios em seu 

trabalho docente. São instados a mobilizar saberes, valores e práticas que 

deem conta de ressignificar o sentido da educação, ou seja, a construir 

experiências pedagógicas significativas dentro de um contexto sociocultural 

na qual a escola está imersa:  

A partir dos anos noventa, multiplicam-se as propostas 
curriculares, assim como as tentativas de modificar a formação de 
educadores para que estejam em maior sintonia com os 
considerados “novos tempos”, marcados pela globalização, pelas 
exigências do desenvolvimento econômico e pelo impacto das 
tecnologias da informação e da comunicação, particularmente das 
digitais [Grifos da autora] (CANDAU, 2014, p. 34). 
 

Questões relativas à formação inicial e continuada dos docentes 

estão no centro das discussões sobre a problemática atual da educação 

brasileira (CANDAU, 2014). Ao tratarmos sobre a educação não podemos 

deixar de pensar na qualidade de ensino bem como na formação do 

professor, o qual deve estar continuamente se atualizando para subsidiar 

ações do seu fazer pedagógico. No entender de Nóvoa, “é preciso investir 

positivamente os saberes de que o professor é portador, trabalhando-os de 

um ponto de vista teórico e conceptual” (1992, p. 16).   

Esses aspectos são fundamentais para poder atender as dificuldades 

existentes em sala de aula, por meio de ensino de qualidade e que faça 

sentido para o alunado. Somente assim as transformações sociais e 
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educacionais acontecerão, fazendo com que haja mudanças tanto nas 

teorias como nas práticas docentes, acabando com o mito do professor que 

detém o conhecimento como algo imutável e definido.  

Conforme Imbernón (2011), um bom programa de formação deve ter 

as seguintes características: um clima de colaboração entre os pares, em 

que os professores se mostrem dispostos a questionar e transformar suas 

práticas; ainda, que a escola possua uma organização estável, baseada no 

respeito, democracia e participação de todos os que integram a comunidade 

escolar, consciente da diversidade entre educadores, suas diferentes formas 

de agir e pensar. Finalmente, tem auxílio consistente promovido pela 

administração pública, de modo que, em suas decisões, a escola é ouvida 

nos planejamentos, execuções e avaliações das atividades formativas.  

Dessa forma, Imbernón (2011) entende que é possível a modificação 

de crenças e atitudes dos professores, de forma significativa, possibilitando-

lhes perceber benefícios para os alunos e para seu modo de exercer a 

docência. Para tanto, é necessário que a formação contemple práticas 

colaborativas. Essas práticas são fundamentais para a criação de espaços 

de aperfeiçoamento, inovação e pesquisa, de modo que se possa analisar 

dúvidas individuais e coletivas dos professores.  

Segundo Gama (2017), ao se falar de formação de professores, 

pensamos em qualidade de ensino. A qualidade de ensino é a forma como 

esse profissional vai utilizar as informações e conhecimentos adquiridos 

durante sua formação. É a apropriação desse conhecimento pelo professor 

que lhe proporciona ensinar por meio de metodologias que promovem 

possibilidades de desenvolvimento dos alunos em suas potencialidades, de 

acordo com o seu próprio ritmo e forma de aprendizagem.  

É essencial que os professores estejam sempre se capacitando e 

aperfeiçoando os seus conhecimentos e o seu fazer pedagógico para que o 

ensino seja de qualidade. Devem oferecer condições de convivência no meio 

escolar em que o aluno está inserido, proporcionando recursos adequados 

para o desenvolvimento da aprendizagem, tanto no seu ambiente escolar 

quanto no seu cotidiano.  
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O desafio está em promover situações em que seja possível o 
reconhecimento entre os diferentes, exercícios em que 
promovamos o colocar-se no ponto de vista, no lugar sociocultural 
do outro, nem que seja minimamente, descentrar nossas visões e 
estilos de afrontar as situações (CANDAU, 2014, p. 40). 
 

Para Candau (2014), é fundamental entender os professores como 

agentes socioculturais a fim de que a escola possa ser reinventada e se 

afirme como formadora de novas identidades e mentalidades. Esse 

entendimento decorre da percepção de que  

 
[...] exercem uma função mobilizadora do crescimento pessoal e 
social, desafiam seus alunos a ampliar horizontes e experiências, 
a dialogar com diversos conhecimentos e sentidos, a desenvolver 
valores e práticas sociais, a reconhecer os diferentes atores 
presentes no seu dia a dia, a valorizar as diferenças combatendo 
toda forma de preconceito e discriminação, assim como a construir 
vínculos interpessoais significativos com diferentes atores (2014, 

p. 41). 

 
A partir da década de 1980, o professor da educação básica é visto 

como agente basilar para a melhoria da qualidade de ensino e da 

democratização da sociedade. Essa consideração é o início do processo de 

profissionalização do docente, posto que vem sendo incorporado nas políticas 

educacionais e na legislação (WEBER, apud OLIVEIRA, 2017).  

Problemas na profissionalização docente2 não é recente, em virtude 

da pouca clareza do perfil profissional almejado nos cursos de formação 

propostos (RETO; SANTOS, 2015). Além disso, segundo Oliveira (2017, “a 

formação profissional vai além da formação inicial e continuada, pois implica 

a legitimação do Estado e o reconhecimento social da profissão” (p.7).  

Por essa razão, para Gatti (2016), refletir sobre a formação dos 

professores é primordial para compreender a qualidade educacional. Assim 

sendo, a autora considera cinco aspectos fundamentais para discutir sobre a 

qualidade formativa dos professores. 

O primeiro aspecto apontado por Gatti (2016) é que a educação está 

inserida na cultura, não se restringindo somente aos aspectos científicos. 

                                                             
2 A esse respeito, ver a dissertação de mestrado em Educação de autoria de OLIVEIRA, 
Scheilla Guimarães de Oliveira, intitulada “Profissionalização docente: elementos e 
contribuições para a compreensão do status “profissional” no magistério da educação 
básica”, defendida em 2017, na Universidade do Vale do Sapucaí, UNIVÁS. 
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Para compreender os processos educativos3 é necessário buscar respostas 

nos significados históricos, levando em conta os conflitos e as contradições 

existentes entre os valores locais e os da cultura em geral. 

Essa consideração encontra ressonância em Gimeno Sacristán (apud 

TARDIF, 1990), ao assegurar que existem limitações sociais, culturais e 

ideológicas e que os cursos de formação de professores, historicamente, 

seguem paradigmas. Estes paradigmas estão sempre sendo transformados 

de acordo com as necessidades sociais.  

O segundo aspecto considerado por Gatti (2016) diz respeito à 

centralidade do papel do professor.  

 
Os insumos, a infraestrutura, são condições necessárias, mas, 
não suficientes para a implementação de processos educacionais 
mais humanamente efetivos. A formação dos professores, suas 
formas de participação em sala de aula, em um programa 
educacional, sua inserção na instituição e no sistema, são pontos 
vitais. O professor não é descartável, nem substituível, pois, 
quando bem formado, ele detém um saber que alia conhecimento 
e conteúdos à didática e às condições de aprendizagem para 
segmentos diferenciados (GATTI, 2016, p. 164). 
 

Mesmo em relação à educação a distância, a participação do 

professor é imprescindível. Ele participa da criação e revisão dos materiais 

didáticos e mantém diálogo com os alunos, em diferentes modelos e 

modalidades, como, revisões, tutorias, consultas, por e-mails, telefone etc. 

(GATTI, 2016).  

Como terceiro aspecto, Gatti (2016) entende que a formação do aluno 

é o centro do processo educativo. Essa formação é formada por uma 

combinação de processos, nos quais se destacam os cognitivos, “afetivos, 

sociais, morais, dos conhecimentos, dos fazeres, das tomadas de decisão, 

da solução de impasses, da lida com as ambiguidades e as diferenças, do 

uso das técnicas ou de recursos diversos, etc.” (p. 164), os quais 

possibilitam ao aluno autonomia para fazer escolhas, distinguir fatos e 

questões.  

                                                             
3 Gatti (2016) informa que os processos educacionais, não dizem respeito exclusivamente 
aos conhecimentos advindos das ciências ou de conhecimento instrumental. Tratam de um 
conjunto mais amplo de meios de construção de compreensões que possibilitam viver 
melhor. 
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Outro aspecto considerado por Gatti (2016) trata da necessidade de 

se levar em conta a heterogeneidade cultural e social tanto de professores 

quanto de alunos. Dessa forma é possível produzir uma diversidade de 

práticas educacionais de forma a atender uma população que também é 

heterogênea.   

Por fim, como quinto aspecto, a autora destaca a importância das 

práticas educativas institucionalizadas para a formação de professores e, 

consequentemente, de seus alunos. Elas podem “favorecer ou não, a 

aquisição de conhecimentos, valores, atitudes, de diferentes naturezas, e, 

quais conhecimentos, valores e atitudes” (GATTI, 2016, p. 164).  

A atual situação socioeconômica, cultural e científica porque passa a 

sociedade, de característica plural e instável, vem gerando diversas crises 

que afetam a educação, a qual é solicitada a privilegiar certas habilidades, 

como o tratamento da informação. Aqueles que não têm os conhecimentos 

que as redes valorizam, ficam totalmente excluídos. Desse modo, as ações 

educacionais deparam-se entre oportunizar a transformação ou agravar a 

exclusão (GATTI, 2016). 

A esse respeito Libâneo (2011), assim se manifesta:  

 
A escola de hoje precisa propor respostas educativas e 
metodológicas em relação a novas exigências de formação postas 
pelas realidades contemporâneas como a capacitação 
tecnológica, a diversidade cultural a alfabetização tecnológica, a 
superinformação, o relativismo ético, a consciência ecológica. 
Pensar num sistema de formação de professores supõe, portanto, 
reavaliar objetivos, formas de organização do ensino, diante da 
realidade em transformação (p. 80). 

 

A formação de professores como peça fundamental do sistema 

educativo, deve acompanhar as transformações sociais, proporcionando ao 

professor rever sua prática pedagógica, refletir sobre erros e acertos 

efetuados, de modo a modificá-la de acordo com as necessidades dos 

alunos. A prática propicia retomar criticamente os saberes apreendidos em 

cursos de formação. De acordo com Tardif, a prática  

 
[...] filtra e seleciona outros saberes, permitindo assim aos 
professores reverem seus saberes, julgá-los e avaliá-los e, 
portanto, objetivar um saber formado de todos os saberes 
retraduzidos e submetidos ao processo de validação constituído 
pela prática cotidiana (2002, p. 53). 
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Schön (apud TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 211) considera que 

prática profissional  

[...] consiste numa resolução instrumental de problemas 
baseada na aplicação de teorias e técnicas cientificas 
construídas noutros campos (por exemplo, através da 
pesquisa, em laboratórios etc.). Essas situações exigem, 
ao contrário, que os trabalhadores desenvolvam, 
progressivamente, saberes gerados e baseados no próprio 
processo de trabalho. Ora, são exatamente estes saberes 
que exigem tempo, prática, experiência, hábito etc.  

Segundo Gimeno Sacristán (apud TARDIF, 1990) existem limitações 

sociais, culturais e ideológicas e os cursos de formação de professores, 

historicamente, seguem paradigmas. Estes paradigmas estão sempre sendo 

transformados de acordo com as necessidades sociais. A formação de 

professores trabalha com aspectos culturais, pois o sujeito ao desejar ser 

professor assume posições epistemológicas e culturais.  

         Para Hernández (1998), o fato de o professor assumir uma atitude de 

resistência em relação às novas abordagens educacionais, aquelas que 

podem contribuir significativamente com a formação dos estudantes, não se 

deve somente à sua biografia pessoal e profissional. os professores e alunos 

procuram se adaptar à realidade com que se defrontam e, na maioria das 

vezes não modificam sua ação. Tanto podem rejeitar as novas propostas, 

quanto adotá-las de forma inadequada e segmentada. 

           Diante dessa constatação, Hernández (1998) propõe, durante a 

formação, a adoção de uma atitude investigativa, a qual invista no 

entendimento de como como os professores aprendem (ou não). Ao planejar 

os programas de formação, o autor defende ações que permitam ao docente 

encontrar respostas para problemas selecionados ou sugeridos por eles 

próprios, ou então, utilizar estratégias de formação relacionadas com 

diversas formas de ensinar. Nesse sentido, para a construção de novos 

conhecimentos é necessário: 

 
(a) um conhecimento-base (que inclui tanto os saberes 
disciplinares como as experiências pessoais, (b) as estratégias 
para continuar aprendendo e (c) a disponibilidade para a 
aprendizagem. Relacionar essas três características com a 
pesquisa sobre a aprendizagem dos docentes pode ser uma via 
de estudo promissora, embora possa ser também a descoberta de 
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evidências pouco satisfatórias e pouco esperançosas (PRAWAT, 
apud HERNÁNDEZ, 1998, p. 3). 

               

Os professores, ao aprender, relacionam a aprendizagem com sua 

prática de sala de aula, ou seja, quando aprendem não tendem a fazê-lo em 

termos de teorias, mas sim vinculando a aprendizagem à prática em sala de 

aula. Essa ligação se constitui em fator de sua identidade profissional, que 

se apresenta em geral em seus aspectos práticos.  

 
Talvez seja esse o motivo pelo qual o professorado se pergunte, 
diante da formação que recebe o que poderá usar, dentro daquilo 
que está sendo dito, no seu trabalho, e até que ponto isso será útil 
para solucionar seus problemas na prática (HERNÁNDEZ, 1998, 
p. 6). 
  

Essa lacuna entre teoria e prática criada pelo professor quando se 

torna mero aplicador de técnicas e teorias, dificulta sua percepção como 

produtor de seu próprio saber (TARDIF; RAYMOND, 2000). Diante dessas 

considerações, entendemos que o professor deve estar aberto para rever e 

recriar suas práticas, de modo que possam identificar fatores que gerem 

exclusões, preconceitos e discriminações, e terem um olhar mais 

aprofundado em relação às diferenças, reduzindo práticas excludentes.  

Nesse sentido, os professores devem estar atentos às novas 

metodologias e formas mais eficientes de ensinar e avaliar as atividades 

realizadas em sala de aula. Assim, ao repensar sua prática, o professor cria 

condições favoráveis para um melhor desempenho e consequente melhor 

aprendizagem dos alunos, proporcionando uma educação de qualidade para 

todos.   

 

 

2.2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

O sistema educacional brasileiro, passa por muitas dificuldades na 

tentativa de proporcionar um ensino de qualidade para todos, 

particularmente aos alunos que têm necessidades educacionais especiais. 

Mantoan (2006), afirma que “nos debates atuais sobre inclusão, o ensino 

escolar brasileiro tem diante de si o desafio de encontrar soluções que 
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respondam à questão do acesso e da permanência dos alunos nas suas 

instituições educacionais” (p.15).  

Transcorridos dez anos dessa publicação ainda é preciso questionar 

sobre que mudanças foram realizadas, sobretudo quanto às práticas de 

ensinar e a formação de professores. As mudanças ainda acontecem de 

forma lenta, dificultando o acesso da inclusão dos alunos que necessitam 

deste atendimento. Nas palavras de Carvalho (2004, p. 77),  

 
A letra das leis, os textos teóricos e os discursos que proferimos 
asseguram os direitos, mas o que os garante são as efetivas ações, na 
medida em que se concretizam os dispositivos legais e todas as 
deliberações contidas nos textos de políticas públicas. Para tanto, mais 
que prever há que prover recursos de toda a ordem, permitindo que os 
direitos humanos sejam respeitados, de fato. Inúmeras são as 
providências políticas, administrativas e financeiras a serem tomadas, 
para que as escolas, sem discriminações de qualquer natureza, acolham 
a todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras.  

 
No entanto, para que haja uma inclusão de educandos com 

necessidades especiais é necessário que o sistema regular de ensino esteja 

regularizado, para oferecer possibilidades que possa permitir o resgate da 

cidadania e a alta estima dos educandos.  Segundo Mantoan (2006), nossa 

atenção deve sempre estar voltada para aqueles alunos que, em certos 

casos, acabam se sentindo excluídos em sala de aula, em razão de algumas 

práticas no desenvolvimento de certos conteúdos, nos quais esses alunos 

apresentam maior a dificuldade de compreensão. No entanto, quando os 

docentes se esforçam para proporcionar um ensino de qualidade aos 

educandos, podem proporcionar a eles meios para enfrentar situações 

cotidianas da melhor forma possível (PERRENOUD, 1999).   

Para que os professores sejam capazes de compreender e praticar o 

acolhimento às diferenças, é fundamental que os currículos dos cursos de 

formação sofram modificações.  Ainda, para garantir uma educação 

inclusiva, é necessário o compromisso de toda a comunidade escolar e 

alterações na estrutura organizacional e física da escola. Os procedimentos 

educativos devem ser repensados, com vistas ao acolhimento e atendimento 

dos alunos com necessidades especiais (COSTA BARRETO; PINHEIRO 

BARRETO, 2016).  

Glat e Blanco (2007, p. 18), sobre a educação inclusiva, afirmam que:  
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[...] é preciso que sejam identificadas as necessidades de 
aprendizagem específicas que o aluno apresenta em sua 
interação com o contexto educacional, que as formas tradicionais 
de ensino não podem comtemplar. Além disso, sobretudo para os 
alunos com deficiência mais pronunciadas, urge a ampliação dos 
currículos escolares para incluir em suas propostas o ensino de 
aspectos de vida prática, que lhes possibilite uma maior autonomia 
no seu cotidiano. 
 
 

A educação inclusiva tem como um dos seus objetivos a inserção do 

indivíduo tanto no convívio escolar como na sociedade, independente da sua 

classe social, pois a educação é um dos pilares fundamentais para o 

desenvolvimento das suas potencialidades e na formação e construção da 

sua dignidade como indivíduo. Portanto, para termos uma educação 

inclusiva de qualidade, é preciso que os professores tenham formação 

adequada para desenvolver um ensino que seja para todos (COSTA 

BARRETO; PINHEIRO BARRETO, 2016).  

Ao tratar da educação inclusiva não podemos deixar de referir à 

“Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: acesso e 

qualidade” que se realizou na Espanha, em 1994. Teve como objetivo de 

reunir vários países para a elaboração de metas e objetivos para serem 

desenvolvidos e cumpridos por todos os países que aceitaram o acordo. A 

referida Conferência produziu um documento, a Declaração de Salamanca, 

sobre Princípios, Políticas e Práticas em Educação Especial, (UNESCO, 

1994).  

A Declaração de Salamanca trata das diretrizes básicas para que se 

promovam reformas necessárias sobre as políticas e o sistema educacional, 

que englobem a inclusão escolar de forma que atendam toda a sociedade. A 

Declaração de Salamanca é um dos principais documentos mundiais que 

indica a inclusão escolar como inovadora, podendo proporcionar aos 

educandos uma oportunidade ímpar de uma educação voltada para todos. 

Com a educação inclusiva, que tem como princípio que todas as 

crianças e jovens tenham acesso à educação escolar de qualidade, 

reconhecendo todas as diferenças entre todos os indivíduos 

independentemente da sua origem, abriu-se um leque para se falar 
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abertamente sobre o assunto, sem que as pessoas ficassem constrangidas 

com a situação de se trabalhar com a Educação Inclusiva. 

 
O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos 
os alunos aprenderem juntos, sempre que possível, 
independentemente das dificuldades e das diferenças que 
apresentem. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as 
necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários 
estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom 
nível de educação para todos, através de currículos adequados, 
de uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, de 
utilização de recursos e de uma cooperação com as respectivas 
comunidades. É preciso, portanto, um conjunto de apoios e de 
serviços para satisfazer o conjunto de necessidades especiais 
dentro da escola. (UNESCO, 1994, p.11-12). 
 

 

Com o objetivo de se pensar na educação inclusiva, é preciso refletir 

sobre os alunos que têm necessidades educacionais especiais decorrentes 

de deficiências, transtorno global do desenvolvimento e superdotação 

(BRASIL, 2008). Segundo Glat e Blanco (2007), a inclusão escolar de alunos 

que têm necessidades educacionais especiais solicita construir uma nova 

forma de ensinar, que seja possível o acesso de todos os alunos, fazendo 

com que sua permanência na escola seja significativa, diminuindo a 

discriminação, deixando de frisar incapacidades e passando a dar atenção 

mais direcionada para as potencialidades, utilizando métodos que possam 

quebrar as barreiras para um melhor ensino e aprendizagem, voltados para 

cada aluno, com ou sem  necessidades educacionais. 

 
A educação inclusiva significa um novo modelo de escola em que 
é possível o acesso e a permanência de todos os alunos, e onde 
os mecanismos de seleção e discriminação, até então utilizados, 
são substituídos por procedimentos de identificação e remoção 
das barreiras para a aprendizagem (GLAT; BLANCO, 2007, p. 16). 
 
 

Para que os alunos que têm necessidades educacionais especiais 

aprendam e se desenvolvam se faz necessário que, no interior da escola, 

aconteça adequações pedagógicas visando atender às necessidades 

específicas dos alunos na escola. Com esse intuito foi criado o AEE 

(Atendimento Educacional Especializado) em que, com um professor 

especializado na área, esse aluno possa realizar as atividades no período 

contrário ao do horário da aula em classe comum. O AEE (Atendimento 

Educacional Especializado) tem como objetivos atender suas necessidades 
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específicas trabalhando com atividades diferenciadas em sala de aula, 

(MANTOAN, 2011). 

Porém, segundo Mantoan (2011), é necessário que tenham trocas 

entre o professor especializado, responsável pelo AEE, e o professor 

regente para que a participação desses alunos e a aprendizagem não seja 

prejudicada. É preciso que haja uma interação dos conteúdos programáticos 

a serem trabalhados em sala de aula comum, durante o ano letivo, com as 

atividades do AEE. No entanto, se ainda encontram professores com 

dificuldades de aplicar e entender quais os princípios adequados para 

trabalhar em suas turmas, até pelo fato de que muitos, em sua formação, 

não tiveram acesso a temas relacionados à educação especial e à inclusão 

escolar. 

O professor deve trabalhar de forma que todos os alunos aprendam 

juntos, independentemente de suas diferenças e das suas dificuldades, 

fazendo com que a aprendizagem seja garantida para todos.  

 

Os professores submetem-se a um trabalho estressante e mal 
recompensado de conseguir que todos os alunos consigam, em 
certo período de tempo, a proeza de aprender os conteúdos 
selecionados para um semestre letivo, um nível de ensino. Como 
fazer para assegurar essa aprendizagem? E quando há alunos 
com deficiência incluídos em suas turmas? (MANTOAN,2011, 
p.11). 

 

Porém, existem um outro fator bastante importante que é 

infraestrutura das escolas que deve estar adequada com equipamentos para 

receber e acolher esses alunos com necessidades especiais promovendo 

acesso aos recursos didáticos, pedagógicos. Quando isso não acontece, 

ocorre o fracasso escolar e a evasão por parte significativa dos alunos, que 

são marginalizados e descriminados, muitas vezes por causa de um método 

ou recursos que não são lhes oferecidos de forma apropriada. Alunos que 

são vítimas de seus pais, de seus professores e, sobretudo, das condições 

de pobreza em que vivem, em todos os seus sentidos (MANTOAN, 2011). 

Glat e Blanco (2007) afirmam que os professores ainda se veem 

despreparados, embora as autoras lembrem que desde a LDBEN de 1996 já 

havia indicação da necessidade dessa preparação. Porém alguns 
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professores ainda se consideram despreparados para lidar com as 

diferenças nas salas de aula, fazendo com que a escola brasileira seja ainda 

marcada pelo fracasso escolar. 

 
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 
9394-96, no inciso do Art. 59, os professores deveria ser 
“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”, o que na sua maioria não 
acontece, tanto em relação ao professor e o educando, o que gera 
um desconforto fazendo com que se crie um fracasso que gera 
uma baixa autoestima e que provoca baixo desempenho escolar, o 
que faz refletir numa exclusão escolar (GLAT; BLANCO, 2007,p. 
31). 
 
 

Portanto, é necessário que o professor esteja sempre se atualizando, 

para que os alunos não sofram nenhum tipo de descriminação, e que dentro 

do âmbito escolar eles se sintam acolhidos, para expor e trabalhar as suas 

dificuldades, não como algo errado, mas contando com a ajuda do professor, 

para vencer as dificuldades. Diante desse quadro, é fundamental pensar na 

formação do professor, na forma como ele planeja as suas aulas e como 

utiliza a metodologia em sala.  

 
É fundamental que o professor nutra uma elevada expectativa pelo 
aluno. O sucesso da aprendizagem está em explorar talentos, 
atualizar possibilidades, desenvolver predisposições naturais de 
cada aluno. As dificuldades, deficiências e limitações precisam ser 
reconhecidas, mas não devem conduzir ou restringir o processo 
de ensino, como habitualmente acontece (BRASIL, 2004, p. 42). 
 

 

 Buscar amparo legal nas questões das necessidades educacionais 

inclusivas é prioritário posto que as políticas públicas participam do esforço 

para a efetivação da inclusão de alunos com necessidades especiais. Nesse 

sentido, o próximo tópico aborda os principais marcos políticos-legais 

brasileiros voltados para o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

inclusivas. 

 
 
2.2.1 Marcos legais da educação inclusiva 
 

No Brasil Imperial foram criadas no Rio de Janeiro duas instituições 

voltadas ao atendimento de pessoas com deficiência. A primeira, datada de 
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1854, voltada para o atendimento de pessoas cegas, o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos, hoje denominado Instituto Benjamin Constant. A segunda, 

de 1857, o Instituto dos Surdos Mudos, atual Instituto Nacional da Educação 

dos Surdos. Já no século XX, em 1926, foi fundado o Instituto Pestalozzi, 

com o intuito de atender pessoas com deficiência mental. Em meados do 

século XX, em 1945, Helena Antipoff criou um atendimento educacional 

destinado às pessoas com superdotação; e, em 1954, foi criada a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (BRASIL, 2010).  

Em 1957 o governo federal lançou a Campanha para a Educação do 

Surdo Brasileiro, a qual tinha como pretensão de fomentar medidas para o 

oferecimento de educação e assistência dos surdos. Na mesma década, em 

1958, foi criada a Campanha Nacional da Educação e Reabilitação do 

Deficiente da Visão, vinculada ao Instituto Benjamin Constant.  

Posteriormente, em 1960, passou a ser denominada por Campanha 

Nacional para a Educação dos Cegos, ficando então subordinada ao 

Ministério da Educação e Cultura (ARRUDA, 2014). Nesses casos, não 

havia por parte do governo obrigação de oferecer educação inclusiva na 

rede pública de ensino (NASCIMENTO; OMODEI, 2019). 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN n. 

4024/61), em 1961, estrutura de ensino permaneceu praticamente inalterada 

aquela estabelecida na reforma Capanema em 1942. Com menos rigidez, 

possibilitava a equivalência dos recursos. Surge nesse momento certa 

preocupação com pessoas com problemas de aprendizagem e com 

deficiência, por parte dos poderes públicos (ROGALSKI, 2010). Essa 

preocupação foi estabelecida em seu artigo 88, “A educação de 

excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de 

educação, a fim de integrá-los na comunidade” (BRASIL, 1961, s/p).  

A legislação anterior foi alterada pela Lei de Diretrizes e Bases de 

1971 (LDBEN n. 5.692/71) e estabeleceu que os alunos portadores de 

“deficiências físicas, mentais, os que se encontram em atraso considerável 

quanto à idade regular da matrícula e os superdotados” deveriam receber 

um tratamento específico, de acordo com as necessidades apresentadas. 

De acordo com Rogalski (2010, p.5), nesse período 
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[...] as escolas e classes especiais passaram a ter um elevado 
número de alunos com “problemas” e que não necessitariam estar 
ali. Assim verificou-se que a organização da educação especial e 
de classes especiais se deu em consequência da Lei 5692/71, 
com a criação do Centro Nacional de Educação Especial 
(CENESP) e, posteriormente, a estruturação da Secretaria de 
Estado de Educação e do Serviço de Educação de Excepcionais, 
passa a denominar-se Departamento de Ensino Especial. 

 

Um dos objetivos do CENESP era que, os alunos com deficiência leve 

e moderada alcançassem o ritmo de estudos que ocorria nas escolares 

regulares. Aqueles portadores de dificuldades e/ou deficiências mais 

severas, eram direcionados para escolas de educação especial 

(NASCIMENTO; OMODEI, 2019). 

Foi na Constituição Federal promulgada em 1988, especificamente 

em seus artigos 205, 206 e 208, que se instituíram os princípios orientadores 

da garantia e da igualdade de acesso de alunos portadores de deficiência e 

sua permanência na escola. Foi estabelecido ainda que o Estado oferecesse 

o Atendimento Educacional Especializado (AEE), de preferência na rede de 

ensino regular (NASCIMENTO; OMODEI, 2019). Nesses termos, o artigo 

208, inciso III, reza que é dever do Estado garantir o “atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988). 

O princípio da inclusão foi mencionado no Brasil, pela primeira vez, 

em 1994, a partir da Declaração de Salamanca. Nesse período, também foi 

publicada a Política Nacional de Educação Especial (1994), em que 

determinou a frequência de alunos portadores de necessidades especiais, 

aqueles aptos a acompanhar e desenvolver atividades escolares, na rede 

regular de ensino (NASCIMENTO; OMODEI, 2019).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (LDBEN n. 

9.394/96), dedicou seu capítulo V para a educação especial, considerando-a 

como modalidade de educação escolar (art. 58). No artigo 59, recomenda a 

adoção de currículos, métodos, recursos e organização específicos de forma 

a atender aos alunos com deficiência. 

O Decreto n. 3.298 de 20 de dezembro de 1999, trata da política 

nacional para a integração da pessoa com deficiência. Contempla um 
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conjunto de orientações destinadas a assegurar os direitos dos deficientes. 

Trata-se de mais uma medida para contribuir com a inserção dessas 

pessoas na sociedade.  

A Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional da Educação 

instituiu a Resolução n. 2 de 11 de setembro de 2001 (BRASIL, 2001a), as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, para 

atender portadores de necessidades educacionais básicas. No entanto,  

 
As Diretrizes ampliam o caráter da educação especial para realizar 
o atendimento educacional especializado complementar ou 
suplementar à escolarização, porém, ao admitir a possibilidade de 
substituir o ensino regular, não potencializam a adoção de uma 
política de educação inclusiva na rede pública de ensino, prevista 
no seu artigo 2º (BRASIL,2010, p. 13). 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 

10.172/2001 (BRASIL, 2001b), estabeleceu objetivos e metas para que as 

instituições de ensino proporcionem melhor atendimento às necessidades 

educacionais especiais dos alunos. Enfatizou a necessidade criar maior 

número de vagas para alunos com deficiência no ensino regular, entendendo 

que: 

 
A educação especial se destina às pessoas com necessidades 
especiais no campo da aprendizagem, originadas quer de 
deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, quer de 
características como altas habilidades, superdotação ou talentos. 
 

No entanto, a integração dessas pessoas no sistema de ensino, ainda 

não foram realizadas mudanças substanciais para atendê-las de acordo com 

as avaliações de suas condições pessoais.   

 
O ambiente escolar como um todo deve ser sensibilizado para 
uma perfeita integração. Propõe-se uma escola integradora, 
inclusiva, aberta à diversidade dos alunos, no que a participação 
da comunidade é fator essencial. Quanto às escolas especiais, a 
política de inclusão as reorienta para prestarem apoio aos 
programas de integração. 
A educação especial, como modalidade de educação escolar, terá 
que ser promovida sistematicamente nos diferentes níveis de 
ensino. A garantia de vagas no ensino regular para os diversos 
graus e tipos de deficiência é uma medida importante. 
Entre outras características dessa política, são importantes a 
flexibilidade e a diversidade, quer porque o espectro das 
necessidades especiais é variado, quer porque as realidades são 
bastante diversificadas no País (BRASIL, 2001, s/p.). 
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O Diário Oficial da União em 18 de janeiro de 2002, publicou o 

parecer CNE/CP 9/ 2001, homologado pelo Ministério da Educação. O texto 

institui as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores 

da educação básica, em nível superior, em cursos de licenciatura plena. 

Procura, assim, favorecer uma política de integração das pessoas com 

necessidades educacionais especiais nos sistemas de ensino, determinando 

que sejam incluídos conhecimentos sobre a educação inclusiva nos cursos 

de formação.  

No ano de 2002, a Lei n. 10.436 de 24 de abril e a Portaria n. 2678 de 

24 de setembro, foram sancionadas e discorrem sobre o uso da língua de 

sinais e da grafia Braille para todas as modalidades de ensino, 

respectivamente.  A Lei n. 10.436 (BRASIL, 2002b), determina que os 

sistemas educacionais garantam a inclusão em cursos de formação, do 

ensino da Língua Brasileira de Sinais, Libras. A portaria n. 2.678 (BRASIL, 

2002c), dispõe sobre a adoção de diretrizes e normas para implantação da 

Grafia Braille para a Língua Portuguesa em todo o país. 

Em 2005 é criado o Programa Universidade para todos (PROUNI), o 

qual estabelece por meio da Lei n. 11.096 de 13 de janeiro de 2005, o qual 

regula a atuação de entidades beneficentes de assistência social no ensino 

superior, destina bolsas de estudo em instituições privadas de educação 

superior para pessoas com deficiência.  

Em 2007 foi publicado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

no qual consta recomendação sobre a acessibilidade arquitetônica dos prédios 

escolares, bem como a implantação de salas de recursos multifuncionais e a 

formação dos professores para o atendimento educacional especializado 

(AEE) (BRASIL, 2007a). Ainda nesse mesmo ano, foi publicado o Decreto n. 

6.094 que implementou o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, o qual evidencia a garantia “do acesso e permanência no ensino 

regular e o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos 

para fortalecer a inclusão educacional nas escolas públicas” (BRASIL, 

2007b, s/ p.). 

No ano de 2008, foi estabelecida a Política nacional de educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva, documento que fundamentou 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf
https://diversa.org.br/tag/acessibilidade-arquitetonica
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/marcos-legais/politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-inclusiva/
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/marcos-legais/politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-inclusiva/
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a política nacional educacional e enfatizou o caráter de processo da inclusão 

educacional (BRASIL, 2008a). Nesse mesmo ano, o decreto legislativo n. 

186 aprovou o texto relativo aos direitos das pessoas deficientes, 

especificamente no artigo 24  que aborda a educação inclusiva (BRASIL, 

2008b). 

Em 2009, a Resolução MEC CNE/CEB nº 4 instituiu as diretrizes 

operacionais destinadas ao atendimento educacional na modalidade 

educação especial. Estabelece que o AEE deve ocorrer no contraturno da 

escolarização. Recomenda que sejam utilizadas com recursos multimidia em 

escola de ensino regular. 

Em 2011 foi publicado o Plano nacional dos direitos da pessoa com 

deficiência (Plano viver sem limite). Em seu art. 3º, trata da garantia de um 

sistema educacional inclusivo, que garanta os mesmos direitos às pessoas 

com deficiência, de modo que recebam uma educação igualitária (BRASIL, 

2011a). Também em 2011, a Nota técnica MEC/SEESP/GAB n. 6 

estabelece que a avaliação escolar deverá proporcionar uma inclusão de 

modo que o  professor deverá definir, avaliar e realizar práticas pedagógicas 

em que o aluno com deficiência intelectual possa ser avaliado de acordo 

com suas especificidades, corroborando para que esse estudante possa se 

desenvolver junto com os demais alunos (BRASIL, 2011b). 

O Plano nacional de educação  (PNE 2014-2024) aprovado pela Lei 

n. 13.005, de 25 de junho de 2014, em sua meta 4, estipula que a educação 

para alunos com deficiência seja realizada “preferencialmente” nas escolas 

públicas. Esse termo causa certo constrangimento, posto que, contraria a 

Constituição Federal, que estabelece a universalização da educação básica 

(BRASIL, 2015a, p. 65).  

Em 2015, em 06 de junho, foi promulgada a Lei n. 13.146, qual seja, a 

Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (LBI). Nela, fica 

determinado que sejam eliminadas barreiras às pessoas com deficiência, 

proporcionando a elas as mesmas condições de acesso, permanência e 

aprendizagem, contemplando nessa lei a AEE (BRASIL, 2015b).  

Tendo em perspectiva a construção de educação inclusiva, muito 

ainda precisa ser feito. Os sistemas, escolas e professores precisam 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/marcos-legais/plano-nacional-de-educacao-pne/
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adaptar-se (quanto à arquitetura, recursos materiais e ensino) para receber e 

ensinar os alunos com diferentes ritmos e formas de aprendizagem. É 

preciso considerar a diversidade na escola e que o professor deve traçar 

estratégias de ensino mais eficazes para trabalhar com essas diversidades, 

contribuindo para que as diferenças existentes não se tornem desigualdades 

que possam contribuir para o fracasso escolar. Para SACRISTAN (2001) 

não há ensino individualizado, uma vez que o ensino acontece em grupo. 

Cada professor, porém, deve buscar ensino diferenciado. 

Novos desafios ao aprender e ao ensinar se apresentam aos 

professores, especialmente na educação básica, como alicerce necessário 

para a continuidade do processo acadêmico, seguido por todos que 

ingressam na escola. (GLAT; BLANCO, 2007). Segundo Ferreira (2014) e 

Garcia (2011), a relação com o aluno com necessidades educacionais 

especiais parece requerer que os professores se empenhem em processos 

de formação continuada, de forma a possibilitar mudanças conceituais e 

práticas que os tirem de um lugar social de assujeitamento profissional, 

quanto ao fazer pedagógico com este aluno. 

A partir dessas considerações, despertou-nos o interesse pelo estudo 

dos meios que possam redimensionar as práticas pedagógicas na sala de 

aula, tornando-a um espaço prazeroso e de aprendizagem. Entre esses 

meios, ganha destaque a formação do professor e o uso adequado dos 

instrumentos fundamentais que são o teórico e a prática dos docentes. 
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3 MÉTODO UTILIZADO NO ESTUDO 

 

Em uma pesquisa, do modo como entendido por Gatti (2002) 

qualidade e quantidade não estão totalmente dissociadas, posto que, 

enquanto a qualidade necessita de interpretação qualitativa, tendo seu 

significado atrelado a um referencial, a quantidade diz respeito à grandeza 

com que o fenômeno se apresenta. Metodologicamente, essas duas formas 

de pesquisa não se contradizem, sendo que “um estudo tende a ser mais 

qualitativo do que quantitativo ou vice-versa” (CRESWELL, 2007, p.3).  

Nesse sentido, o encaminhamento metodológico desta investigação 

teve como referência uma abordagem mista de pesquisa, conforme definida 

Creswell: 

 
Os métodos mistos combinam os métodos predeterminados das 
pesquisas quantitativas com métodos emergentes das qualitativas, 
assim como questões abertas e fechadas, com formas múltiplas 
de dados contemplando todas as possibilidades, incluindo análises 
estatísticas e análises textuais. Neste caso, os instrumentos de 
coleta de dados podem ser ampliados com observações abertas, 
ou mesmo, os dados censitários podem ser seguidos por 
entrevistas exploratórias com maior profundidade. No método 
misto, o pesquisador baseia a investigação supondo que a coleta 
de diversos tipos de dados garanta um entendimento melhor do 
problema pesquisado (2007, p. 34-35).   
 
                                             

Foi aplicado um questionário semiestruturado dirigido aos professores 

dos anos iniciais do ensino Fundamental I, que atuam em cinco escolas da 

rede estadual, localizadas em Pouso Alegre – MG. As escolas foram 

selecionadas a partir da indicação informal da própria Secretaria de 

Educação do estado de Minas Gerais e da comunidade como escolas de 

qualidade.  

Por escolher a aplicação de um questionário, este estudo se configura 

como uma pesquisa de campo.  Em conformidade com Lakatos e Marconi 

(2009), para esse tipo de pesquisa, primeiramente, é necessário proceder 

um estudo bibliográfico, com a finalidade de conhecer o assunto a ser 

tratado, de modo a definir os objetivos, as hipóteses, o tipo de coleta de 

dados, tamanho da amostra e a modo como os dados obtidos serão 
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analisados. Dentre as pesquisas de campo encontram-se aquelas do tipo 

quantitativa-descritiva, que faz uso de coleta de dados, dentre os quais, o 

uso de questionários. 

Por meio do questionário aplicado com professores das escolas 

públicas estaduais selecionadas como umas das melhores da cidade de 

Pouso Alegre - MG, procuramos investigar o ensino desenvolvido, as 

interações com os alunos e com os demais profissionais da escola, a 

formação docente e as ferramentas pedagógicas utilizadas, visando 

estabelecer relações que indiquem aspectos que “entram em jogo” na sala 

de aula e que podem interferir positiva ou negativamente no ensino que se 

realiza e na aprendizagem dos alunos. 

 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO 

 

Participaram deste estudo 41 professores, atuantes em escolas do 

ensino Fundamental I, da rede estadual, no município da cidade de Pouso 

Alegre/MG como já mencionado anteriormente. Todos os participantes eram 

do sexo feminino, sendo que a maioria dos docentes (dezessete) 

encontrava-se na faixa de 25 a 39 anos, (quatorze) entre 40 a 50 anos e 

(oito) entre 52 a 61.   

O questionário utilizado (Apêndice B) contém uma parte de 

identificação para os docentes (com informações sobre idade, sexo, 

formação acadêmica, tempo de atuação profissional e participação em 

eventos) e questões orientadoras semiestruturadas, totalizando dezenove 

(15) questões. O questionário focaliza as seguintes dimensões:  a graduação 

dos professores e suas concepções sobre a educação inclusiva (conceito, 

ideias e opiniões que os professores têm acerca da educação inclusiva), 

desenvolvimento do processo de inclusão (dificuldades encontradas pelos 

participantes na realização do processo) e condições necessárias à 

efetivação da educação inclusiva (sugestões dos docentes quanto aos 

aspectos necessários para a viabilização da inclusão escolar).  
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Utilizou-se também um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice B) que foi assinado pelos participantes, contendo os objetivos e 

explicitando outras normas éticas da pesquisa, redigido de acordo com a 

466, de 12 de dezembro de 2012. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética da UNIVÁS – POUSO ALEGRE (Parecer nº 74823917.7.00005102). 

Dentre essas escolas, foram selecionadas cinco para a realização da 

pesquisa. Posteriormente, a Superintendência enviou um e-mail para as 

escolas discorrendo sobre motivo da visita da autora da pesquisa, sendo que 

a mesma agendou horário com esses estabelecimentos de ensino e expôs 

aos respectivos diretores a intenção de realizar o estudo. Desse modo, foi 

feito o cronograma de datas e horários para visitar as escolas.  

Por ocasião das visitas às instituições foram apresentados os 

objetivos da pesquisa e solicitada a colaboração dos professores. Em virtude 

da utilização de um questionário, foi anexado um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, como forma de comprovar que o anonimato dos sujeitos 

será mantido, sendo entregue uma cópia desse Termo para cada 

participante.   

O questionário com os participantes foi aplicado nas próprias escolas 

e em horários escolhidos pelos docentes. Parte dele foi aplicado no período 

matutino e outra no período vespertino, de acordo com a possibilidade do 

professor respondente. A partir da leitura e análise do instrumento aplicado, 

foram estabelecidas algumas categorias decorrentes das respostas de 

docentes, formando a base para a análise de cada questão.      

 

 

3.2 CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO E PARTICIPANTES  

 

A pesquisa foi desenvolvida com professores dos anos iniciais (1º ao 

5º) do ensino fundamental de cinco escolas da rede estadual, em Pouso 

Alegre – MG. A princípio a pesquisa direcionou o questionário para uma 

amostra de 65 professores, no entanto ocorreu a participação de 41 desses 

docentes.  
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         Foram critérios de inclusão dos participantes na pesquisa: a) ser 

professor da rede estadual de ensino em Pouso Alegre; b) atuar nos anos 

iniciais do ensino fundamental do município onde a pesquisa se propôs a ser 

realizada e c) aderir espontaneamente à participação na pesquisa. Os 

critérios de exclusão foram: a) não ser professor dos anos iniciais da rede 

estadual de ensino em Pouso Alegre; b) não atuar no ensino fundamental do 

município acima mencionado e c) se negar espontaneamente a participar do 

estudo.  

Para a realização deste trabalho foram aplicadas perguntas abertas e 

fechadas, para que os educadores pudessem expressar as suas opiniões 

em relação a formação de professores numa perspectiva da educação 

inclusiva. O questionário semiestruturado foi escolhido porque além de ser 

um instrumento coerente ao objetivo desta pesquisa, poderia minimizar 

qualquer tipo de influência do pesquisador nas respostas dos professores 

entrevistados. 

 

 

3.3 ANÁLISE DE DADOS E ÉTICA  

 

           As cinco (05) escolas que participaram da pesquisa foram nomeadas 

de escola A B, C, D, e E, mantendo-se assim o anonimato e a privacidade 

das instituições e dos professores, realizando-se análise sigilosa e criteriosa 

dos dados levantados que foram coletados após a aprovação pelo CEP – 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVÁS. Para o tratamento estatístico dos 

questionários foi empregado o aplicativo Excel desenvolvido pela Microsoft 

para o sistema Windows. Posteriormente, será realizada análise 

interpretativa das respostas, com apoio do referencial teórico da pesquisa.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 Esta seção apresenta os dados obtidos por meio da aplicação de um 

questionário aos professores da rede estadual de um município de médio 

porte, no sul de Minas Gerais, procurando investigar como a formação do 

professor contribui para sua prática em sala de aula, relativamente à 

educação inclusiva. Nesse sentido, a seguir, são apresentadas tabelas e 

gráficos obtidos a partir das respostas dos participantes desta pesquisa. 

Participaram do presente estudo 41 professores do gênero feminino, 

atuantes no ensino fundamental I em escolas estaduais da cidade Pouso 

Alegre, sendo 85% graduados em pedagogia e 15% em outras áreas. Esses 

dados foram obtidos por meio de exame das respostas das questões 2 e 

3dadas pelos professores participantes desta pesquisa.  

O gráfico 1 A apresenta a idade média, o 1 B o tempo de formação 

dos professores e o 1 C o tempo de docência de cada uma das escolas.  Os 

dados para sua elaboração foram obtidos nas respostas dadas pelos 

participantes da pesquisa às questões 1, 4 e 5 do questionário.  

Observa-se no gráfico 1 A que os professores das escolas B e E são 

os de idade mais avançada, seguido pelos professores das escolas C, D e 

A. No gráfico 1B observa-se que os professores das escolas C e B, seguido 

das escolas E, D e A são os que possuem maior tempo de formação e 

observa-se no gráfico 1 C que os professores das escolas E e B seguido dos 

professores das escolas A, D e E são os que estão atuando a mais tempo 

nos anos iniciais do ensino fundamental.  

A média de idade dos docentes participantes é de aproximadamente 

42±9,2 anos, a de formação é de 10,59±6,96 anos e a de docência é de 

12,67±9,2 anos. Esses resultados indicam que os professores respondentes 

são experientes na docência.  
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Gráfico 1.  Idade, tempo de formação e docência dos professores de cada uma das 

escolas. Valores apresentados em média e desvio padrão. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Visando avaliar a formação continuada, foi perguntado aos 

professores participantes que se os mesmos estavam participando de cursos 

de formação (questão 6). Encontramos que 51% deles estavam participando 

de algum tipo de curso, 46% não estavam e 2% não responderam ao 

questionamento. Sabe-se que a disponibilidade em participar de cursos de 

formação é muito difícil para professores, visto que grande parte destes 

trabalham em duas escolas, o que consome muito tempo, prejudicando 

assim as oportunidades de formação continuada (MANTOAN, 2011; GATTI, 

2016). Entretanto, observamos que a maioria dos professores respondentes 

estavam participando destes tipos de cursos.  

Foi observado nas respostas relativas à pergunta sobre ano de 

atuação dentro do ensino fundamental I (questão 7) que 20% de todos os 

professores trabalhavam no primeiro ano do ensino fundamental, 17% no 

segundo, 15% no terceiro, 22% no quarto e 27% no quinto ano.  
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 A tabela 1 apresenta o número de docentes que atuam em uma ou 

mais turmas (dados extraídos das respostas dos professores à questão 8). 

66% de todos os docentes trabalham em apenas 1 turma e 34% em duas 

turmas. A tabela 2 apresenta o número de alunos com necessidades 

especiais em cada uma das escolas nos anos do ensino fundamental I 

(dados extraídos das respostas dos professores à questão 9). Do total de 

alunos com necessidades especiais, 14% são possuidores de deficiência 

auditiva, 5% de deficiência visual, 5% de deficiência física, 27% de 

deficiência intelectual, 32% do transtorno do espectro autista e 18% do 

transtorno global de desenvolvimento.   

 Assim, observa-se que existe dentro das escolas distintas 

deficiências, o que exige dos professores uma formação continuada sobre 

as necessidades de cada uma destas condições, pois a inclusão já é uma 

realidade. Esse entendimento é harmônico com aquele propugnado por 

Costa Barreto e Pinheiro Barreto (2016) ao enfatizarem que é necessária 

uma formação adequada aos professores para que possam desenvolver um 

ensino que garanta uma educação inclusiva. 

  

Tabela 1. Número de docentes de cada uma das escolas que trabalham em uma ou duas 

turmas. 

  Escola A Escola B Escola C Escola D Escola E 

1 turma 6 3 7 5 6 

2 turmas 1 1 6 4 2 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Foi perguntado aos professores se o tema inclusão social foi 

discutido/apresentado no curso de formação docente (questão 10). 76% 

responderam que sim e 24% responderam que não. A tabela 3 apresenta as 

situações/locais de contato com o tema inclusão social (questão 11). 
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Tabela 2. Número de alunos com necessidades especiais em cada uma das escolas nos 

anos do ensino fundamental I.  

Transtornos 

Escolas 

A B C D E 

DA  0 0 2 1 0 

DV  0 0 1 0 0 

DF  0 0 1 0 0 

DI  0 0 4 0 2 

TEA  0 0 3 2 2 

TGD  0 0 0 1 3 

DA - Deficiência auditivo. DV - Deficiência visual. DF - Deficiência física. DI - Deficiência 
intelectual. TEA – Transtorno do espectro autista. TGD - Transtorno global de 
desenvolvimento. 
 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 3. Situações/locais de contato com o tema inclusão social.  

TCC – Trabalho de conclusão de curso. IC – Iniciação científica 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Foi perguntado aos participantes sobre como os mesmos avaliam os 

conhecimentos sobre a inclusão escolar adquiridos no curso de graduação 

(questão 12). A tabela 4 apresenta as respostas de cada dos professores em 

cada uma das escolas. Das respostas encontradas, 10% responderam que o 

conhecimento adquirido foi ótimo, 39% responderam que foi bom, 24% 

regular, 5% insuficiente, 12% não se aplica e 10% não responderam. 

Situações de abordagem 
sobre inclusão  

 Escolas 

  A B C D E 

Disciplina específica   2 0 8 7 2 
Estágio supervisionado   2 0 1 1 2 
Ações interdisciplinares  

 
2 0 0 0 2 

Projeto de extensão   0 0 1 0 2 
TCC e/ou IC 

 
1 0 1 1 0 

Outros   0 3 0 0 0 
Não responderam   0 1 2 0 0 
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 Observa-se, pelos dados obtidos, que um apenas 10% dos 

participantes classificaram o conhecimento adquirido como ótimo, o que 

enaltece mais uma vez a necessidade de continuada formação. 

 Os participantes sugeriram temas de estudo relacionados à inclusão 

escolar necessários ao trabalho docente (questão 13) e as respostas foram 

2% diversidade, 27% transtorno do espectro autista, 7% oficina de materiais 

adaptados, 10% deficiência visual, 2% a importância da psicomotricidade na 

inclusão, 15% práticas pedagógicas na inclusão, 2% libras, 2% transtorno 

hipercinético, 2% professores especiais, 2% práticas em sala de aula e 22% 

não respondera. Nesse caso, nota-se que 27% sugeriram estudos sobre o 

transtorno do espectro autista, o que indica que possivelmente esta seja a 

deficiência mais comum ou a que os professores mais têm dificuldade em 

trabalhar/compreender as formas de trabalho. 

 Na tabela 2 observa-se que 32% dos alunos com necessidades 

especiais são possuidores do transtorno do espectro autista. Nesse sentido, 

o fato de que 27% dos professores respondentes tenham sugerido estudos 

sobre esta temática não causa estranheza. 

 

Tabela 4. Como você avalia os conhecimentos sobre inclusão escolar adquiridos no curso 

de graduação 

  Escolas 

  A B C D E 

Ótimos  1 0 0 0 3 
Bons  4 0 5 5 2 
Regulares  1 0 4 4 1 
Insuficientes  0 0 2 0 0 
Não se aplica  0 1 2 0 2 
Não respondeu  1 3 0 0 0 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A tabela 5 apresenta as causas que dificultam a atualização dos 

professores participantes do presente estudo (questão 15). A resposta 

“tenho pouco tempo disponível” foi dada por 37% dos professores; o local e 

o horário que os cursos são oferecidos, por 22% deles, atribuições e tarefas 
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por 20% dos respondentes, vida pessoal e familiar de 10% dos professores, 

7% não responderam e, por fim 5% citaram outros motivos.  

 Pelos dados obtidos é possível constatar que a falta de tempo e o 

acesso aos locais dos cursos somam 57% e assim, entendemos que deve 

existir uma atenção da secretaria da educação para essas situações, pois, 

com ausência de cursos de atualização/formação, os professores 

apresentarão cada vez mais dificuldades no exercício da docência inclusiva. 

 

Tabela 5. Dificuldades na participação em cursos de atualização. 

 Escolas 

 A B C D E 

Pouco tempo disponível 2 3 2 6 2 
Atribuições e tarefas da própria 
profissão 1 1 3 1 2 
Vida pessoal e familiar 2 0 0 1 1 
Horário e local em que os cursos 
são oferecidos 1 0 6 0 2 
Outros 1 0 0 0 1 
Não responderam 0 0 2 1 0 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Por fim, foi perguntado aos professores participantes sobre 

sugestões para que a inclusão aconteça na escola de forma eficiente 

(questão 15). A tabela 6 apresenta os resultados das respostas.  
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Tabela 6.  Sugestões para que a inclusão aconteça na escola de forma eficiente. 

  Escolas 

 A B C D E 

Adaptar a escola 1 0 0 0 0 

Professor de apoio 2 0 0 0 4 

Turma com números menores 2 0 1 0 2 

Professores capacitados 1 0 0 0 0 

Envolvimento de todos  1 0 0 0 0 

Mais capacitação para os professores 0 0 4 0 0 

Não deixar que os alunos se sintam excluídos 0 0 4 0 0 
Trabalhar a inclusão na escola comum 0 0 0 4 0 

Especialização do professor 0 0 0 3 0 
Que a lei seja cumprida nas escolas 0 0 0 2 0 
Uma boa relação com a família do aluno 0 0 0 0 0 

Materiais adaptados 0 0 0 0 2 

Não responderam 0 4 4 0 0 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 As respostas obtidas indicam que 14,6% dos professores 

respondentes entendem que o professor de apoio é fundamental para que 

ocorra a inclusão de educandos com necessidades especiais e 12,2% 

sugerem turmas com menores números de alunos. Entretanto, a maioria 

deles, 19,5%, não responderam.  

 Esses resultados indicam que, parte dos professores (quase 20% 

deles) necessita participar de formações que lhes permita acompanhar as 

transformações pelas quais passa a sociedade. Formações estas que 

propiciem aos professores que não responderam a esse questionamento 

refletir sobre suas práticas pedagógicas para que possam dar sugestões 

para os problemas envolvendo a exclusão, o preconceito e a discriminação 

presentes nas escolas,  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta investigação teve como objetivo discutir sobre a importância da 

formação inicial e continuada do professor do ensino fundamental I, de 

escolas públicas da rede estadual de ensino, identificar o perfil de formação 

desses docentes, no que diz respeito à sua atuação com alunos que têm 

necessidades educacionais especiais. Ainda, refletir sobre a importância da 

construção, no ensino regular, de práticas pedagógicas inclusivas e produzir 

conhecimentos que possam contribuir com discussões sobre a formação 

inicial e continuada dirigida aos docentes. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo, fazendo uso de um 

questionário contendo 15 questões, com professores regentes de cinco 

escolas estaduais do município de Pouso Alegre/MG.  

Pesquisar sobre a formação de professores e educação inclusiva é 

uma proposta oportuna e necessária. É preciso tratar a formação de 

professores de modo a garantir que a teoria possa condizer com a prática 

em sala de aula. Nosso pensar é o mesmo da LDBEN, no entanto não é o 

que está acontecendo no momento quando essa pesquisa foi realizada em 

Pouso Alegre /MG. Pois além de uma averiguação de ausência na formação 

de professores para trabalhar com pessoas com necessidades especiais, há 

um descaso quanto a inclusão das crianças com necessidades educacionais 

especiais no sistema regular de ensino. 

O curso de pedagogia precisa oferecer condições para que os 

professores possam trabalhar a educação inclusiva, para que essa temática 

seja tratada de forma que possibilite aos professores novos olhares sobre os 

alunos com necessidades especiais. Para que isso aconteça é necessário 

que a formação propicie ao professor refletir sobre a formação que tem sido 

oferecida pelas instituições de ensino superior e busquem respostas efetivas 

para a construção de uma proposta pedagógicas que complete e priorize a 

questão da formação continuada de professores e a educação inclusiva. 

Uma das inquietações do professor em relação às crianças ou 

adolescentes que apresentam algum tipo de deficiência, é o sentimento de 
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despreparo para o ensino desse tipo de clientela, pois o mesmo afirmou que 

no seu curso de graduação não foi abordado esse tema, dificultando o seu 

trabalho em sala de aula com crianças ou adolescentes com deficiência. 

Além do mais, algumas escolas afirmam que não estão preparadas para 

receber essa clientela. Por esses motivos afirmamos a urgência em criar e 

colocar em prática políticas públicas que possam ser capazes de promover 

ações que busquem um novo olhar para a defesa da igualdade, 

da dignidade e do direito de ser diferente. 

De acordo com as respostas dos sujeitos pesquisados, verificamos 

que em sua formação o tema educação especial ou educação inclusiva 

pouco ou nada foi discutido. A ausência de informações e discussões a 

respeito da educação especial e a educação inclusiva na formação dos 

professores ficou a desejar, impossibilitando que o professor pudesse 

realizar um ensino de qualidade respeitando e valorizando as diferenças 

existentes em uma sala de aula. Segundo Candau ,2014, questões relativas 

à formação inicial e continuada dos docentes estão no centro das 

discussões sobre a problemática atual da educação brasileira. 

Portanto, esses aspectos são fundamentais para o entendimento das 

dificuldades presentes em uma sala de aula, proporcionando um ensino de 

qualidade que faça sentido para os educandos. Para que a escola possa dar 

uma resposta para todos os alunos que de alguma forma são excluídos é 

necessário que haja mudanças e transformações significativas em todo 

corpo docente da escola. O novo geralmente nos assusta, mas é necessário 

que as mudanças possam acontecer, entendendo que cada situação nova é 

um novo desafio a se enfrentar, para que possamos usar a nossa 

criatividade de maneira a crescermos profissionalmente. 

Vale ressaltar que a discussão sobre inclusão adquiriu novos 

contornos no final do século passado e desde então no Brasil, apesar de um 

volume significativo de definições legais de políticas e programas que 

contemplam a temática, ainda se constata a existência de alguns obstáculos 

e desafios que se colocam em face da efetivação de ações educativas 

inclusivas. Atualmente, o que foi assegurado constitucionalmente ainda não 

é suficiente para se falar em Educação Inclusiva.  
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Sobre políticas educacionais, a Declaração de Salamanca, assevera 

o propósito da educação inclusiva, propagando a inclusão escolar e social 

para todos. Entretanto nosso país atende precariamente as necessidades 

educacionais das pessoas com deficiência. 

No contexto internacional, o Brasil participou dos principais eventos 

relacionados ao reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência. 

No contexto nacional, para assumir o compromisso feito por meio desses 

documentos internacionais, a legislação brasileira tem elaborado dispositivos 

legais para explicar a opção política pela construção de uma sociedade para 

todos, como orientar as políticas públicas e sua prática social.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

REFERÊNCIAS  

 
 
ARRUDA, Luciana Maria dos Santos de. O ensino de geografia para 
alunos com deficiência visual: novas metodologias para abordar o 
conceito de paisagem. 2014. 149 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade 
Federal de Uberlândia. Programa de Pós-graduação em Geografia, 2014. 
 
BRASIL. Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as diretrizes e 
bases da educação nacional. Brasília, 1961. Ministério da Educação e do 
Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Disponível em:  
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-dezembro-
1961-353722-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 15 set. 2018. 
 
BRASIL. Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para 
o ensino de 1° e 2º graus, e dá outras providências. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-
357752-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 15 set. 2018. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 
DF: Presidência da República, 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm. 
Acesso em: 1 jan. 2018. 
 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, v. 134, 
n. 248, 23 dez. 1996. Seção I, p. 27834-27841. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf. Acesso em: 15 
set. 2018. 
 
BRASIL. Presidência da República. Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 
1999. Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre 
a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 
consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm. Acesso em: 29 jul. 
2019. 
 
BRASIL. MEC. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 2, de 11 de 
setembro de 2001a. Institui diretrizes nacionais para a educação especial na 
educação básica. Disponível em: 
portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/resolucao2.pdf. Acesso em: 29 jul. 2019. 
 
BRASIL. Lei n.  10.172 de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de 
Educação e dá outras providências. (2001b).Brasília: Presidência da 
República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_ 
2001/l10172.htm. Acesso em: 29 jul. 2019. 
 
BRASIL. MEC. Conselho Nacional da Educação. Despacho do Ministro de 
17 de janeiro de 2002. Homologa Parecer CNE/CP 9/ 2001. DOU de 18 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-dezembro-1961-353722-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-dezembro-1961-353722-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm


60 
 

janeiro de 2002. 2002a. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf. Acesso em 29 jul. 2019. 
 
BRASIL. Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. 2002b. Brasília: 
Presidência da República. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 2002/l10436.htm. Acesso em 29 jul. 
2019. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Portaria n. 2.678, de 24 de setembro de 
2002. Aprova o projeto da Grafia Braille para a Língua Portuguesa e 
recomenda o seu uso em todo o território nacional. 2002c. Disponível em: 
portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/grafiaport.pdf. Acesso em 29 jul. 2019. 
 
BRASIL. Ministério Público Federal. O acesso de alunos com deficiência às 
escolas e classes comuns da rede regular. Fundação Procurador Pedro 
Jorge de Melo e Silva (Orgs.). 2 ed. rev. e atualiz. Brasília: Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão, 2004. Disponível em: 
http://www.adiron.com.br/arquivos/cartilhaatual.pdf. Acesso em 29 jun. 2019. 
 
BRASIL. Lei n.  11.096, de 13 de janeiro de 2005. Institui o Programa 
Universidade para Todos - PROUNI, regula a atuação de entidades 
beneficentes de assistência social no ensino superior. Brasília: Presidência 
da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Lei/L11096.htm. Acesso em 29 jul. 2019. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Plano de desenvolvimento da educação: 
razões, princípios e programas. 2007a. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf. Acesso em 2 jul. 2019. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Decreto nº 6094, de 24 de abril de 2007. 
Dispõe sobre a ação do Plano de Metas Compromisso Todos pela 
Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, 
Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, 
mediante programas e ações. 2007b. Disponível em: 
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao 
/item/3171-decreto-n%C2%BA-6094-de-24-de-abril-de-2007. Acesso em 2 
jul. 2019. 
  

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Marcos 
político-legais da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. 
Secretaria de Educação Especial. Brasília: Secretaria de Educação Especial, 
2008a. Disponível em http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ 
politicaeducespecial.pdf. Acesso em 29 jul. 2019. 
 
BRASIL. Decreto legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008. Aprova o texto da 
Convenção sobre os direitos das pessoas deficiência e de seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 20 de março de 2007. Brasília: 
Senado Federal, 2008b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
CONGRESSO/DLG/DLG-186-2008.htm. Acesso em. 02 jul. 2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.096-2005?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11096.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11096.htm


61 
 

 
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara 
de Educação Básica. Resolução n. 4, de 2 de outubro de 2009. Institui 
Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 
Educação Básica, modalidade Educação Especial. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf. Acesso em. 02 jul. 
2019. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Marcos 
político-legais da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. 
Secretaria de Educação Especial. Brasília: Secretaria de Educação Especial, 
2010. Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-
apoio/publicacoes/educacao/marcos-politico-legais.pdf. Acesso em 29 jul. 
2019. 
 
BRASIL. Presidência da República. Decreto n. 7.612, de 17 de novembro de 
2011. Institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - 
Plano Viver sem Limite. 2011a. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7612.htm. 
Acesso em 29 jul. 2019. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Nota Técnica nº 06 / 2011 / MEC de 11 de 
março de 2011. Trata da avaliação de estudante com deficiência intelectual. 
2011b. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option= 
com_docman&view=download&alias=17237-secadi-documento-subsidiario-
2015&Itemid=30192. Acesso em 2 jul. 2019. 
 
Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira. Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024: Linha de base. 
Brasília, DF: Inep, 2015a. Disponível em: 
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Plano+Nacional+de+Edu
ca%C3%A7%C3%A3o+PNE+2014-2024++Linha+de+Base/c2dd0faa-7227-
40ee-a520-12c6fc77700f?version=1.1. Acesso em: 3 jul. 2019. 
 
BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 de junho de 2015. Institui a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência. Brasília: Presidência da República, 
2015b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 3 jul. 2019. 
  
CANDAU, Vera Maria Ferrão. Ser professor/a hoje: novos confrontos entre 
saberes, culturas e práticas. Educação. v. 37, n. 1, p. 33-41, jan./abr. 2014. 
Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/ 
viewFile/15003 /10923. Acesso em: 28 mar. 2019. 
 
CARVALHO, Rosita Édler. Educação Inclusiva: com os pingos nos “is”. 
Porto Alegre: Mediação, 2004. 
 
CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, 
quantitativo e misto. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
 

http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Plano+Nacional+de+Educa%C3%A7%C3%A3o+PNE+2014-2024++Linha+de+Base/c2dd0faa-7227-40ee-a520-12c6fc77700f?version=1.1
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Plano+Nacional+de+Educa%C3%A7%C3%A3o+PNE+2014-2024++Linha+de+Base/c2dd0faa-7227-40ee-a520-12c6fc77700f?version=1.1
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Plano+Nacional+de+Educa%C3%A7%C3%A3o+PNE+2014-2024++Linha+de+Base/c2dd0faa-7227-40ee-a520-12c6fc77700f?version=1.1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm


62 
 

COSTA BARRETO, Kelly Coelho; PINHEIRO BARRETO, W. A formação dos 
professores e a inclusão escolar. Ciclo Revista, set., 2016. Disponível em: 
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/ciclo/article/view/211. 
Acesso em: 20 jun. 2019. 
 
FERNANDES, Carla Helena. Relatório final de estágio de pós-doutorado: 
práticas de ensinar, inclusão escolar e formação docente. Relatório (Estágio 
de Pós-doutorado).- UNESP – Instituto de Biociências. Rio Claro: 
Departamento de Educação, 2017. 
 
FERREIRA, Maria Cecilia Carareto. Prefácio.  In: MONTEIRO, Maria Inês 
Bacellar; FREITAS, Ana Paula de; CAMARGO,  Evani Andreatta Amaral. 
(Orgs.). Relações de ensino na perspectiva inclusiva: alunos e 
professores no contexto escolar. Araraquara: Junqueira & Marin, 2014. p. 
13-23. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003. (Coleção Leitura). 
 
GAMA, Francisco Lazaro Alves. A qualidade do ensino depende da 
prática, Disponível em: http://www.brasilescola.com. Acesso em: 28 
mar.2017. 
 
GARCIA, Carlos Marcelo. Os professores e sua formação. Lisboa: Dom 
Quixote, 1992. 
 
GARCIA, R; M; C; Política nacional de educação especial nos anos 2000: A 
formação de professores e a hegemonia do modelo especializado. In: 
CAIADO, K. R. M.; JESUS, D. M.; BAPTISTA, C.R. Professores e 
educação especial. v.2. Porto Alegre: Mediação, 2011.  p. 65-78. 
 
GATTI, Bernardete Angelina. Formação de professores: condições e 
problemas atuais. Revista Internacional de Formação de Professores 
(RIFP), Itapetininga, v. 1, n.2, p. 161-171, 2016. Disponível em: 
file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/347-1647-1-PB%20(2).pdf. 
Acesso em 12 maio 2019. 
 
GATTI, Bernardete Angelina. Educação, escola e formação de professores: 
políticas e impasses. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 50, p. 51-67, 
out./dez. 2013. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/er/n50/n50a05.pdf. 
Acesso em: 12 maio 2019. 
 
GATTI, Bernardete Angelina. A construção da pesquisa em educação 
no Brasil. Brasília: Plano Editora, 2002. 
 
GLAT, Rosana; BLANCO, Leila de Macedo Varela. Educação especial no 
contexto de uma educação inclusiva. In: GLAT, Rosana. (Org.). Educação 
inclusiva: cultura e cotidiano escolar. Rio de Janeiro: Ed. Sete Letras, 2007, 
p.13-35. 
 



63 
 

HERNÁNDEZ, Fernando. A importância de saber como os docentes 
aprendem. Pátio Revista Pedagógica, n. 4, fev. / abr., 1998. Disponível em:  
smeduquedecaxias.rj.gov.br/.../Pátio%20Revista%20Pedagógica%20-
%20Formação%. Acesso em: 12 maio 2019.  
  
IMBERNÓN, Francisco. Francisco Imbernón fala sobre caminhos para 
melhorar a formação continuada de professores. Entrevista concedida à 
Noêmia Lopes em 01 jul. 2011. Gestão Escolar, 2011. Disponível em 
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/456/francisco-imbernon-fala-sobre-
caminhos-para-melhorar-a-formacao-continuada-de-professores. Acesso em 
12 maio 2019. 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? Novas 
exigências educacionais e profissão docente. 13. ed. São Paulo: Cortez, 
2011. 
 
MACHADO, Virginia Maria. Definições da prática pedagógica e a didática 
sistêmica: considerações em espiral. In. Revista Didática sistêmica. V. 1. 
FURG. Out - Dez/2005. 
 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. (Org.). O desafio das diferenças nas 
escolas. 4.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
 
MANTOAN. Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: pontos e contrapontos. 
São Paulo: Summus, 2006. 
 
MARCONI, Eva Maria; LAKATOS, Marina de Andrade. Técnicas de 
pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas 
de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados. 7.ed. São 
Paulo: Atlas, 2009.  
 
NASCIMENTO, Ariana; OMODEI, Juliana Dalbem. Políticas de educação 

especial e educação inclusiva no Brasil: organização, avanços e 

perspectivas. Colloquium Humanarum, Presidente Prudente, v. 16, n. 1, 

p.62-75 jan/mar, 2019. Disponível em: 

http://journal.unoeste.br/index.php/ch/article/view/2470. acesso em: 20 jan. 

2019. 

 

NÓVOA, António. Formação de professores e profissão docente. In: 
NÓVOA, António, (Coord.). Os professores e a sua formação. Lisboa: 
Dom Quixote, 1992. Disponível em: 
http://repositorio.ul.pt/handle/10451/4758. Acesso em: 20 jan. 2019. 
 
OLIVEIRA, Scheilla Guimarães de. Profissionalização docente: elementos 
e contribuições para a compreensão do status “profissional” no magistério da 
educação básica. 2017. 174 f. Dissertação (Mestrado em Educação). 
Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso Alegre, 2017. 



64 
 

 
PÉREZ GÓMEZ, A. I. Ensino para a compreensão. In: SACRISTAN, J. 
Gimeno; PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e transformar o ensino. 4 
ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. p. 67-97. 
 
PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto 
Alegre: Artmed Editora, 1999. 
 
RETO, Lidiane de Castro; SANTOS, Sonia Regina Mendes dos. Formação 
do professor de educação infantil no Município do Rio de Janeiro: Cenário e 
diálogo com os saberes. In: XII EDUCERE, III SIRSSE, V SIPD, Cátedra 
UNESCO e IX ENAEH, 2015, Curitiba. Anais Educere, 2015. 
 
ROGALKI, Solange Menin.  Histórico do surgimento da educação especial. 
Revista de Educação do Ideau. REI. v. 5, n. 12 – Jul. – Dez. 2010.  
Disponível em: https://www.ideau.com.br/getulio/restrito/upload/ 
revistasartigos/168_1.pdf. Acesso em 29 jun. 2019. 
 
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, 
Rio de Janeiro: Vozes, 1990. 
 
TARDIF, Maurice; RAYMOND, Danielle. Saberes, tempo e aprendizagem do 
trabalho no magistério. Educação & Sociedade, ano XXI, n. 73, dez, 2000, 
p. 209-244. 
 
UNESCO. Declaração de Salamanca e Enquadramento da ação na área das 
necessidades especiais. Conferência Mundial sobre Educação para as 
necessidades especiais: acesso e qualidade. UNESCO: Salamanca, 1994.  
Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>. 
Acesso em: 22 fev. 2017. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

APÊNDICE A 

                    TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nós, Carla Helena Fernandes e Francisca Francione Nonato dos Santos, 

professora e aluna do Mestrado em Educação da Universidade do Vale do 

Sapucaí (Univás), Pouso Alegre - MG estamos realizando pesquisa intitulada 

“FORMAÇÃO DE PROFESSORES E INCLUSÃO ESCOLAR NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: A PERCEPÇÃO DE DOCENTES 

DE ESCOLAS ESTADUAIS DE POUSO ALEGRE - MG ” com o objetivo de 

investigar sobre a formação inicial e continuada de professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental que atuam em escolas da rede estadual, 

localizadas em Pouso Alegre – MG. 

A coleta de dados se fará por meio de questionário de respostas abertas e 

fechadas que têm como foco a inclusão escolar e se voltam à formação 

profissional do professor. Para responder o questionário o/a senhor/a levará 

em torno de 30 minutos. Os riscos relacionados à sua participação na 

pesquisa são mínimos e podem estar relacionados à exposição durante a 

aplicação do instrumento/questionário; serão tomados, porém, todos os 

cuidados para que isso não aconteça, no que se inclui a garantia do sigilo e 

do anonimato. Para a realização desta pesquisa, o/a senhor/a não será 

identificado/a pelo seu nome e também não será identificada sua escola. 

Será mantido o anonimato, assim como o sigilo das informações obtidas e 

será respeitada a sua privacidade e a livre decisão de querer ou não 

participar do estudo, podendo-se retirar dele em qualquer momento, 

bastando par isso expressar a sua vontade.  A realização deste estudo não 

lhe trará consequências físicas ou psicológicas. Em caso de dúvidas e se 

quiser ser melhor informado (a) poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa – CEP, da Faculdade de Ciências da Saúde “Dr. José 

Antônio Garcia Coutinho”, que é o órgão que irá controlar a pesquisa do 

ponto de vista ético. O CEP funciona de segunda a sexta feira e o seu 

telefone é (35) 3449-9271, Pouso Alegre - MG. O senhor/a concorda em 
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participar deste estudo? Em caso afirmativo, deverá ler a “Declaração”, que 

segue abaixo, assinando-a no local próprio.  

DECLARAÇÃO  

Declaro para os devidos fins que fui informado/a sobre esta pesquisa, estou 

ciente dos seus objetivos e dos procedimentos de pesquisa que serão 

realizados, assim como me foram retiradas todas as dúvidas.  Mediante isto, 

concordo livremente em participar da pesquisa, fornecendo as informações 

necessárias. Estou também ciente que, se quiser e em qualquer momento, 

poderei retirar o meu consentimento deste estudo. Para tanto, lavro minha 

assinatura em duas vias deste documento, ficando uma delas comigo e a 

outra com o pesquisador (a).  

Pouso Alegre, ___, ______________de 2017 

Participante: _________________________________________  

Assinatura: __________________________________________ 

Pesquisador (a): _______________________________________  

Assinatura: _____________________________________ 
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APÊNDICE B – Questionário  

1. Qual sua idade?: anos 
2. Sexo:  feminino (  )   masculino (  ) 
3. Graduação: 
4. Tempo de formado na graduação: ______anos 
5. Tempo de atuação como professor/a: ______anos. 
6. Indique o ano em que atua: 
(   ) 6º ano (   ) 7º ano (   ) 8º ano (   ) 9º ano 
7. Indique o número de turmas em que atua: 
(   ) 1 turma 
(   ) 2 turmas 
(   ) 3 turmas 
(   ) 4 turmas ou mais 
8. Indique o número de alunos que têm necessidades educacionais 
especiais matriculados nas suas turmas em 2016 em cada ano e turma. 
Observação: Por favor, somente considere os alunos que já tenham 
recebido laudo 

 Escola 
A 

Escola 
B 

Escola 
C 

Escola 
D 

Escola 
E 

Deficiência auditiva      

Deficiência visual      

Deficiência física      

Deficiência intelectual      

Transtorno global do 
desenvolvimento - autismo 

     

Transtorno global do 
desenvolvimento - outros 

     

Superdotação      

 
9. A inclusão escolar do aluno com necessidades educacionais especiais foi 
um tema de estudo no seu curso de graduação? 
(   ) sim   (   ) não 
10. Em que situação este tema foi trabalhado? 
Você poderá marcar mais de uma alternativa. 
(  ) Não se aplica; este tema não fez parte dos meus estudos no curso de 
Graduação. 
(   ) Em uma disciplina específica 
(   ) No estágio supervisionado 
(   ) Em ações interdisciplinares entre mais de uma disciplina 
(   ) Projeto de extensão  
(   ) Projeto de pesquisa (de TCC, iniciação científica ou outro) 
(   ) outra. Qual? _______________________________________________ 
11. Como avalia os conhecimentos sobre inclusão escolar adquiridos no 
curso de Graduação? 
(   ) Ótimos 
(   ) Bons 
(   ) Regulares 
(   ) Insuficientes 
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(   ) Não se aplica; este assunto não fez parte dos meus estudos no curso de 
Graduação 
12. Sugira o estudo de temas relacionados à inclusão escolar que seriam 
necessários ao seu trabalho docente: 
13.Como esses temas acima indicados poderiam ser desenvolvidos. 
14. Que aspectos ou condição dificultam sua atualização, estudo e formação 
profissional? Você pode marcar mais de uma alternativa, mas não deverá 
marcar todas! 
(  ) Pouco tempo disponível 
(  ) Atribuições e tarefas da própria profissão 
(  ) Vida pessoal e familiar 
(  ) Horário e local em que os cursos são oferecidos 
(  ) Outros:___________________________________________________ 
15. Apresente sugestões para que a inclusão escolar aconteça de forma 
efetiva em sua sala de aula e escola. 


