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INCLUSÃO E AMOR
1
 

Vania de Castro e Ari Vieira  

 

Nas diferenças, harmonia 

Na diversidade, equilíbrio 

Por que incluir? 

Por que conhecer? 

Vida digna para todos! 

 

Na simplicidade, gesto acolhedor 

Na linguagem, ação sem preconceitos 

Por que incluir? 

Por que conhecer? 

Vida digna para todos! 

 

Aceitar a diferença 

E dela desfrutar o amor 

Incluir é a nossa missão 

E aceitar é o nosso desafio! 

Vida digna para todos! 

 

Sempre com afeto, ética e emoção 

Autêntico compromisso entre pessoas 

Que num entrelaçar de mãos 

Fortalecem o encontro e a comunhão 

Vida digna para todos! 

 

Incluir para sentir 

A paixão e o coração 

Motivos da alma 

Grandeza da aproximação  

Vida digna para todos! 

 

Sensibilidade à flor da pele 

Basta escutar, enxergar, sentir 

Para isso é necessário olhar, tocar, ouvir 

Despir-se das amarras e incluir 

Vida digna para todos! 

 

Incluir para equiparar 

Viver... 

Sonhar 

Realizar! 

 

 

                                                 
1
 http://cetspeducacao.blogspot.com.br/2012/06/poesia-inclusao-e-amor.html 
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RESUMO 

 

 

A educação inclusiva, um projeto nacional ainda em construção, se define como a 

organização de contextos educacionais adequados à aprendizagem escolar de todos os 

alunos, entre os quais alunos com necessidades educacionais especiais, potencializando 

a urgente necessidade de reflexão crítica sobre as questões sociais, culturais e 

pedagógicas que envolvem o processo de escolarização desses alunos visando à 

construção de práticas pedagógicas que efetivamente atendam às suas potencialidades e 

necessidades. Tendo como referência abordagem qualitativa objetivou-se com essa 

pesquisa, investigar a percepção dos professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental, de escolas públicas estaduais de Pouso Alegre – MG sobre a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais, em classes comuns do ensino regular, 

identificando as práticas pedagógicas desenvolvidas por esses professores junto a esses 

alunos, acerca da educação escolar, em geral, e da inclusão escolar, especialmente. Para 

o alcance dos objetivos da pesquisa foi realizado um estudo de documentos e entrevistas 

com professores que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O levantamento 

dos documentos foi realizado a partir de legislações e orientações da Secretaria de 

Estado de Educação, via Superintendência Regional de Ensino e das escolas da rede 

onde foram entrevistadas 14 professoras que atuavam em 03 escolas da rede estadual de 

Pouso Alegre – MG e que atendiam alunos com necessidades educacionais especiais em 

suas classes comuns; as professoras foram selecionadas aleatoriamente. As escolas onde 

atuavam as professoras são unidades escolares da referida rede de ensino que tinham em 

seu quadro discente alunos com necessidades educacionais especiais. A pesquisa 

indicou que as professoras têm buscado desenvolver práticas pedagógicas que atendam 

as necessidades de todos os alunos, mas que ainda devem ser alvo de reflexões e 

contextualizações. Indicou também, a existência de dificuldades que exigem a 

reorganização da escola e dos aspectos pedagógicos e funcionais da profissão docente, 

constatando a importância dos saberes docentes na construção desta proposta 

educacional inclusiva.  

 

 

Palavras-chaves: Educação inclusiva; necessidades educacionais especiais; prática 

pedagógica; saberes docentes.  
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ABSTRACT 

 

Inclusive education it’s a national Project that still under construction and its main Idea 

is the organization of educational contexts according all students’ school learning, 

including those Who have speacial educational needs, increasing urgently the need of a 

critical reflectcion of the social, cultural and pedagocic that compose these students’ 

schooling aiming to develop pedagic practices that will be able to fulfill their needs and 

potentialities. Based on qualitative approach, this research goal was to investigate the 

perception of teachers in the early years of elementary education, public schools of 

Pouso Alegre - MG, about the inclusion of pupils with special educational needs in 

common of regular schools, identifying the pedagogical practices developed by those 

teachers among these students, about school education, in general, and school inclusion. 

To reach the research’s goal, study of documents and interview with the teachers that 

working for the first years of elementary education were made. Data collection were 

made from legislation and orientation the State Department of Education  via Regional 

Superintendent of Education and the schools network where 14 teachers that working in 

3 schools of the public education system of Pouso Alegre-MG were interviewed and this 

schools network supports students with speeciall educational needs in regular 

classroom. The teachers were selected randomly. The school where they work at are part 

of the mentioned school network that had/have students with special educational need in 

their student body. The research indicated that the teachers have been trying to develop 

pedagogical practices that attend the needs of all students but still have to be studied and 

settings. The research also indicated the existence of dificults that ask the reorganization 

of the school and pedagogical and functional ways of teaching., including the 

importance of teaching knowledge in the construction of this inclusive education 

proposal.  
 
 
keywords: inclusive education, special educational needs, pedagogical practice, 

teaching knowledge. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
  

Temos o direito a ser iguais quando a nossa 

diferença nos inferioriza; e temos o direito a 

ser diferentes quando a nossa igualdade nos 

descaracteriza. Daí, a necessidade de uma 

igualdade que reconheça as diferenças e de 

uma diferença que não produza, alimente ou 

reproduza desigualdades  

(SANTOS, 1999, p.56)  
 

 

A sociedade contemporânea no seu processo histórico, caminha na busca de 

vinculação de seus projetos aos princípios de cidadania, com o propósito de realizar 

ações voltadas à participação social de todos, apontando, nesse contexto, para o direito à 

educação, o que demanda a construção de uma escola aberta às diferenças. 

Historicamente, a escola foi construída voltada ao atendimento de um pequeno grupo 

social, porém, no contexto atual, o acesso, a permanência e o aprendizado de todos os 

brasileiros precisam ser definidos como metas. Quando as necessidades educacionais 

específicas dos alunos não são consideradas na organização dos espaços e tempo 

escolar, contribui-se para a permanência do paradoxo da inclusão/exclusão escolar e a 

universalização da educação escolar torna indubitável a garantia desse direito. 

Para tal, os sistemas de ensino e as escolas devem assegurar condições 

favoráveis a essa busca pela construção de uma educação efetivamente inclusiva que, 

conforme Glat, Pletsch e Fontes (2007), a partir dos anos 1990 é reconhecida como uma 

política educacional prioritária nacional e internacionalmente, tendo como princípio 

básico o acesso de todos alunos à escola regular, independente de qualquer condição 

que tenham, devendo a escola se adequar para atender suas necessidades educacionais, 

conforme o afirma a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994). 

O conceito de educação inclusiva, proposto por essa Declaração solicita a todos 

os envolvidos uma reflexão mais aprofundada sobre a educação escolar como um todo e 

seus princípios, indicando também a necessária reconstrução das práticas pedagógicas e 

de concepções que estão na sua base.  Especificamente sobre a escolarização de alunos 

com necessidades educacionais especiais, a Declaração apresenta: “as crianças e jovens 

com necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas regulares que a elas 
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se devem adequar, através de uma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao 

encontro destas necessidades” (UNESCO, 1994, p.2). Para atender adequadamente a 

essas crianças e jovens, nas instituições de ensino regular, a operacionalização de 

sistemas de apoio e a construção de saberes e práticas escolares inclusivas são 

fundamentais. 

Nesta perspectiva, a educação inclusiva é um processo que busca romper com o 

paradigma de escola que visa ao padrão da homogeneidade; ao contrário, a educação 

inclusiva tem como referência a diversidade que enriquece o fazer pedagógico, no 

convívio com as diferenças, buscando assegurar o princípio da equidade ao acesso à 

escolarização de alunos com necessidades educacionais especiais, sua permanência na 

escola, o aprendizado e a possibilidade de prosseguimento em níveis mais elevados de 

ensino.  Na escola inclusiva, as práticas educativas devem valorizar a diversidade 

humana que toma corpo e visibilidade nas práticas pedagógicas dos professores, 

tornando o ambiente escolar propício para a reconstrução/construção de novos saberes, 

através de uma educação humana, solidária e cidadã. 

A pesquisa desenvolvida teve como objetivo investigar os saberes de professores 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, de escolas públicas estaduais de Pouso Alegre 

– MG, acerca da inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais, 

em classes comuns do ensino regular, buscando estabelecer possíveis relações entre 

esses saberes e as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores. O 

encaminhamento da investigação teve como mote a seguinte problematização: que 

saberes os professores de classes comuns do ensino regular têm acerca do ensino para 

alunos com necessidades educacionais especiais? Que práticas pedagógicas 

desenvolvem em sala de aula? Na percepção dos professores, em que medida a sala de 

aula e a prática pedagógica desenvolvida junto desses alunos mobilizam a reconstrução 

de seus saberes? 

 A pesquisa desenvolvida, de natureza qualitativa, empregou como 

procedimentos a pesquisa documental e a entrevista semiestruturada (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986; BOGDAN; BIKLEN, 1994). Seu encaminhamento metodológico teve 

como referência a relação transversal entre as ações do professor, a escola e a rede 

estadual de ensino, um caminho condizente com os objetivos propostos.  

Para se refletir, na perspectiva da educação inclusiva, sobre a construção das 
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práticas pedagógicas na relação com os saberes docentes, serviram como fonte de 

pesquisa: sobre a inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais, 

os estudos de Carvalho (2005), Baptista (2006), Beyer (2006b), Glat e Blanco (2007), 

Mantoan (2006b), Ramos (2010); acerca dos saberes docentes, as ideias de Pimenta 

(2005), Tardif (2012), Gauthier (2013) e sobre as práticas pedagógicas na relação com 

concepções sobre educação e inclusão escolar serviram de referência as leituras de 

Vygotsky (1994), Sacristán e Gómez (1998), Kassar (2004), Garcia (2006), Duk (2006) 

Franco (2008; 2012; 2013), dentre outros autores. 

O presente trabalho se inicia, no capítulo 1, com a apresentação do memorial de 

formação da autora, sua trajetória como professora e pesquisadora, buscando estabelecer 

relações entre essa história individual e particular, e a história social dos profissionais da 

educação, na construção da educação inclusiva. Na sequência, no capítulo 2, é 

apresentada contextualização sobre a temática da educação inclusiva e sua compreensão 

no âmbito da escola de ensino regular. No capítulo 3, discute-se a prática pedagógica e 

sua necessária ressignificação, tendo em vista a inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais nas classes comuns. Segue o capítulo 4, onde se aborda a 

temática dos saberes docentes, compreendendo esses saberes como constituídos pelo 

conjunto de diferentes saberes, entre os quais o saber da experiência construída, ao 

longo da sua trajetória profissional. No capítulo 5, anuncia-se a metodologia da 

pesquisa em cada etapa do seu desenvolvimento e, a partir das questões de pesquisa, são 

apresentados os objetos, abordagem metodológica, contexto de investigação e sujeitos, 

procedimentos e etapas. No capítulo 6, é apresentada a contextualização das escolas 

envolvidas na pesquisa e da rede de ensino a que se inserem, através das normativas 

legais e de orientações pedagógicas na relação com a que embasam o processo de 

escolarização de alunos com necessidades educacionais especiais. O capítulo 7 traz as 

falas das professoras participantes da pesquisa, nele são apresentadas percepções destas 

professoras sobre a inclusão escolar: condições de trabalho, dificuldades e sucessos; 

apresenta ainda possibilidade de reflexão sobre as práticas pedagógicas construídas por 

essas professoras, em suas salas de aula, na condução do trabalho junto aos seus alunos, 

entre os quais estão, nos grupos de escolares, alunos com necessidades educacionais 

especiais. Buscou-se, na organização deste capítulo, demonstrar a realidade investigada, 

transmitida pela voz das professoras, através de diálogos reflexivos, que tiveram como 
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referência os estudos que serviram de base à pesquisa desenvolvida. Organizado em 

quatro temas, em seu conjunto, apresenta o saber e fazer das profissionais entrevistadas. 

Ainda neste capítulo é apresentada discussão acerca do que chamamos saberes 

emergentes, isto é, dos principais pontos que emergiram das entrevistas com as 

professoras, a partir dos quais se produziu a reflexão apresentada no final deste sétimo 

capítulo. Finalmente, nas considerações registra-se ainda discussão sobre os principais 

pontos levantados na pesquisa e projeções futuras de (novos) estudos e reflexões.  

A ação pedagógica se caracteriza como espaço-tempo da 

construção/reconstrução dos saberes docentes. Na perspectiva de um continuado 

processo de ensinar e aprender, pautado em diferentes saberes, os professores 

reconstroem concepções e práticas. Resulta desta pesquisa a ideia de que os saberes e o 

fazer docentes são fundamentais na construção da inclusão educacional, preconizada 

pela legislação em seu movimento universal, e que, na atualidade, busca-se construir, 

tendo como referência uma escola inclusiva, que possibilita a educação para todos.  
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2. MEMÓRIAS PRESENTES: O MEMORIAL DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E O PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR 

 

A constituição do professor tem, na sua formação inicial, nesse caso, no curso 

de Pedagogia, período de importância, porém não se restringe a esse momento. As 

histórias profissionais e de vida do professor, as experiências da/na docência, as 

imagens do cotidiano escolar se enredam na construção de “tecidos” que também 

tomam forma e textura com “fios” vindos de outros sujeitos e histórias. Recordar as 

muitas vivências do educador é papel da memória; não de uma memória que revelando 

cores, sons e sabores logo os leva de volta ao esquecimento; trata-se de memória viva, 

pulsante, que vinda do passado se mistura ao presente. É movimento reflexivo porque 

promove, no misturar de espaços-tempos, o repensar a atuação do professor, 

profissional e pessoa, que, vivendo no presente mergulha em outros tempos 

permanecendo, segundo as explicações de Benjamin (1987), como o Angelus Novus de 

Paul Klee
2
 (1920), tomado pela projeção do futuro, tendo os pés no presente e o olhar 

voltado para o passado.   

Como ensina Prado e Soligo (2005, p.59), o Memorial de Formação 

“possibilita a emergência de um conjunto de conhecimentos advindos da ação, de um 

conjunto de conhecimentos advindos da formação e a inter/ação de ambos”. Gênero 

narrativo que objetiva promover a reflexão do professor/educador sobre sua prática e 

profissão; o Memorial de Formação tem sido empregado na última década como escrita 

reflexiva e formativa em diferentes contextos escolares e acadêmicos. Sua escrita é para 

o professor exercício de narrar a vida e a profissão, no encontro consigo mesmo e com 

o/s outro/s, com a vida e a vida da profissão.  

Segundo Passeggi (2008, p.126), “[...] a escrita do memorial é um processo de 

pesquisa/formação, que permite aos atores/autores historicizar suas aprendizagens, sua 

formação e seus saberes, ao reinventá-los, percebê-los, clarificá-los”. Construí ponto a 

ponto a costura da vida e ela foi se transformando no tecido da aprendizagem, saberes e 

conquistas que só experimenta quem se dispõe a segurar a linha da vida e, aos poucos, 

com os instrumentos possíveis, sentar-se ao tear e começar a alinhavar a história da sua 

                                                 
2
Paul Klee, Angelus Novus, 1920 . Disponível em: < http://www.roniteden.com/projects/angel-among-

the-ruins>. Acesso em: julho de 2014. 
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existência.  Para manter-se na tessitura da vida é preciso equilíbrio, perseverança, 

disposição para apreender, muitas vezes desconstruir e construir novamente, e, por que 

não um pouco de imaginação, sonhos e utopia!?  E assim, constitui meu percurso de 

reflexão e memória, entre linhas multicores, diferentes agulhas, tipos de tesouras para 

cortes certeiros e criativos, nesta trajetória singular que constrói o manto da formação 

humana, com diferentes nuances e profundidade.   

Iniciar o texto desta dissertação com a apresentação do Memorial da autora teve 

ela a intenção de apresentar-se e indicar onde se posiciona - fala/escreve; é o convite 

para acompanhá-la, através de histórias que a constituíram professora e que são 

perpassadas por outras histórias que, social e coletivamente, construíram/constroem a 

Educação Especial no país, atualmente visando à educação inclusiva e de qualidade para 

as crianças e jovens.  

Assim, a construção do capítulo se deu no enredamento de uma narrativa 

particular, da professora, e de algo maior, que, aqui, será apresentado por meio de 

legislações e documentos oficiais para a área.  

 

2.1 CONSTITUINDO O LUGAR DA PROFESSORA/PESQUISADORA QUE SE 

PÕE EM AÇÃO, A HISTÓRIA SE INICIA  

 
Quando revisitamos nosso lugar, nossa 

cidade, matamos saudades e encontramos 

surpresas. Cada vizinho nos conta uma 

história do lugar. Não podemos acreditar em 

tudo, mas nos faz bem ouvi-las. Reacendem 

nossa memória e nossa identidade. Somos o 

lugar onde nos fizemos, as pessoas com 

quem convivemos. Somos a história de que 

participamos. A memória coletiva que 

carregamos.  

(ARROYO, 2002, p. 14) 

 

 

 

O processo investigativo nos reporta às lembranças da história vivida: relações, 

oportunidades, saberes, experiências singulares e o sentido atribuído ao desenrolar deste  

processo de construção e à própria existência. Com um movimento introspectivo, é 

possível vislumbrar um panorama de reflexão que remete à temática investigada: alunos 
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com necessidades educacionais especiais
3
 na Escola Regular: Práticas pedagógicas 

docentes que constroem a educação inclusiva. O percurso não é longo, compreendendo 

a formação iniciada na escola regular, no exercício da profissão docente e de gestão, a 

formação inicial na universidade e as complementares que a sucedem. Uma vida a 

caminho..., eu, você e uma comunidade humana que, a cada dia, busca ocupar 

efetivamente seu espaço na sociedade onde está inserida, rompendo com o paradigma 

histórico da exclusão.  

Com mais certeza da profissão e maturidade para seu exercício, a autora 

encaminhou-se para a sala de aula e para a universidade a fim de cursar Pedagogia, onde 

aprenderia as bases teóricas e práticas da profissão docente. A Pedagogia faria parte do 

seu cotidiano e, agora, poderia contar com o apoio de professores e tantos teóricos que 

passariam a fazer parte da sua vida: Gadotti, Paulo Freire, Saviani, Piaget, Vygotsky, 

Arroyo, e tantos outros.  

          Foram, neste período, vividos momentos significativos, tanto na escola como em 

sala de aula, agora concretizados com alunos reais e colegas docentes; momentos 

significativos em relação à profissionalização e à universidade, no que se refere ao 

contato com professores e outros colegas com os quais estudava e realizava as tarefas 

propostas pelo currículo. Além da prática docente em sala, houve possibilidade de 

realizar o estágio supervisionado como encaminhamento da universidade, uma dinâmica 

viva da roda escola por onde deveria exercer, dia a dia, a ação docente, alfabetizando e 

ampliando o conhecimento de crianças tão pequenas e já tão sábias e nos demais anos 

da educação básica.  

 Conhecimentos e experiências nos enriquecem e se ampliam, na universidade 

isto não lhe foi diferente. Eu me encantava com o conteúdo daquelas disciplinas do 

Curso: Filosofia, História, Metodologias, Didática... Estágio, monitoria. Professora... 

Ah! Como gostava de estar na sala de aula e não mais com alunos “invisíveis”!  

 Há mudanças acontecendo e a vida se transformando, a sociedade muda e o 

Brasil também. Nosso país vai reafirmando e avança no seu processo democrático, com 

novas legislações como a Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 

                                                 
3
É foco deste estudo o atendimento em classes comuns de alunos com deficiência (física, intelectual e 

sensorial [cegueira, baixa visão e surdez]), transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/ 

superdotação, em conformidade com o Documento Política Nacional da Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). 
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Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), estabelecendo, conforme o 

Artigo 53, o direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, que: “[...] a criança e 

o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho assegurando-lhes 

igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola” (p. 22). 

  Foi nos anos 1990 também que iniciei o exercício da profissão docente, em uma 

escola particular com alunos da Educação Infantil e adolescentes que exerciam o seu 

direito de buscar uma educação de qualidade. Estava habilitada para ensinar e aprender, 

segundo Pacheco (2004) "são partes de um mesmo processo, que não excluí o 

professorado; ao contrário amplia e ressignifica seus saberes construindo e orientando 

sua formação, tecida pelas e nas redes de relações/interações vivenciadas no cotidiano" 

(p. 44). 

 Nos primeiros anos do Ensino Fundamental, aprendi com as crianças o gosto 

pela novidade do conhecimento por onde a aprendizagem descortina como uma janela 

no horizonte que, aos poucos, aproxima e amplia. Um contato afetivo aproximado e 

uma aprendizagem efetiva em desenvolvimento embalada pelas letras, números, cores, 

formas, brincadeiras, histórias e risos. Com os adolescentes, nos anos finais do ensino 

fundamental e no ensino médio, onde também atuava como professora de educação 

religiosa tive a oportunidade de experimentar a resistência e ao mesmo tempo a 

afabilidade de um relacionamento regado de estudo, discussões, temas especiais, 

debates, músicas, excursões, e de um contato amigo, mão no ombro, ouvido atento, 

confidências e ainda muita oração universal. Que experiência!?  A docência nos 

apresenta muitas surpresas, alegrias e também desafios. Desde o início, dediquei-me a 

estudar, compartilhar a experiência dos professores que, há anos trabalhavam na escola, 

buscando também suporte nas orientações repassadas pela supervisão da Educação 

Infantil. Logo entendi que assumira a responsabilidade de alfabetizar uma sala de aula e, 

de acordo com a postura da coordenação, por maiores que fossem as dificuldades, 

deveria fazer o melhor, por meio das minhas próprias buscas. Nenhum começo é fácil e 

logo no início, as dificuldades começaram a se apresentar. Enfrentei incompreensão de 

alguns pais que, de certa forma não confiavam na professora inexperiente; método novo 

de ensino em uma sala diversa apresentando alunos com diferentes necessidades, 

presença dos pais ao início da aula, à porta e, às vezes, até  ao final da sala, no período 
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de adaptação. Havia um olhar diretivo também da gestão que se preocupava em não 

decepcionar os pais em nenhuma hipótese, afinal, era uma escola particular e o princípio 

da satisfação dos clientes é essencial.  Contava com o apoio de uma monitora, 

principalmente à chegada dos alunos, momento mais tumultuado, de maneira especial, 

ao começo do ano. Aos poucos, com o passar dos meses, a calma ia chegando naquela 

sala de alfabetização e o trabalho prosseguia... Há sempre uma nova possibilidade de se 

prosseguir lembrando sempre que as pessoas se espelham em nós, de alguma forma. No 

meu caso especificamente, senti-me contagiada pelo entusiasmo de uma professora em 

quem me espelhei, ao ver seu dinamismo na ação alfabetizadora. 

Estava aprendendo e construindo novos saberes na prática pedagógica docente... 

Dias tristes, com a sensação de que algo não havia dado certo como esperava, atividades 

pela metade, não cumprimento do plano; outros colegas pareciam mais felizes pelo 

atendimento das demandas do planejamento, desenvolvimento visível dos alunos e pela 

aprendizagem da turma toda – cobrança efetiva da gestão.  Segundo Arroyo (2002, p. 

124) “carregamos a função que exercemos, que somos e a imagem de professor (a) que 

internalizamos”. Às vezes, buscava nas minhas experiências escolares algo que se 

apresentasse como um apoio para o momento vivido, mas no baú das minhas 

lembranças como aluna, o que se reforçava em mim era uma estrutura escolar em que 

cabia aos professores ensinar e aos alunos aprender, portanto vivia uma luta interna 

diária de desconstrução, aprendizagem, compartilhamento e ressignificação.  

 Nessa prática cotidiana, estudo, esforço, desapego, ruptura e abertura para o 

novo era tudo o que precisava para melhor exercer a docência e resolver muitas 

questões passíveis de estudo, interação com os pares e assim a reflexão trouxesse os 

esclarecimentos necessários. Desafios não faltaram; a inexperiência da professora 

iniciante e as dificuldades peculiares de alguns alunos na aprendizagem se somaram 

exigindo habilidades de improviso e também reflexão nas ações para atender a 

heterogeneidade, uma vez que, à época e até os dias atuais, professores perseguem, e 

são guiados, pelo mito da homogeneidade.  

Apesar da sala com trinta alunos, esforçava-me para o atendimento 

individualizado usando de uma variedade de materiais disponíveis: materiais sensoriais 

manipuláveis como numerais, letras, formas geométricas, mapas, alimentos, higiene 

pessoal e aspectos da vida prática contemplando várias áreas de conhecimento. Aos 
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poucos se ouvia os sons das letras, palavras, leituras de frases e pequenos textos e a 

construção de novos conhecimentos.  

 Na sala de aula, lembro-me de uma aluna que apresentava algumas dificuldades 

para alfabetizar e se atrasou no desenvolvimento das habilidades da leitura e 

apropriação da escrita, em relação aos colegas da turma. Comecei a fazer um trabalho 

individualizado com ela mantendo uma observação focada e cotidiana no desempenho 

de suas atividades: sentava-me à sua mesa, líamos juntas e escrevíamos em parceria. 

Logo descobri que tinha uma deficiência visual, por isso cuidava para que se mantivesse 

sempre integrada ao grupo e próxima de mim.. Em relação ao material didático bem 

variado, individualizado e em tamanhos ampliados não houve tantas dificuldades no 

primeiro momento. Quando passamos para as atividades no caderno e nas fichas 

individuais é que se tornou mais perceptível a deficiência e também a manifestação das 

dificuldades. Ainda no primeiro semestre, várias crianças já liam e escreviam 

espontaneamente.  

Na turma, a aprendizagem da leitura e da escrita acontecia em tempos diferentes, 

algo que era pouco compreendido pelos pais que comparavam as atividades de uma 

turma com outra, os cadernos e até o tempo em que o filho lia em relação a outros 

coleguinhas que conheciam. Se o filho não lia e escrevia, o problema era da professora e 

até mesmo solicitavam mudança para outra classe. Era preciso mudar concepções, um 

entendimento nada fácil. 

 Em reunião específica, me reportei aos pais sobre as dificuldades da aluna com 

deficiência e a mãe ficou muito incomodada justificando que a filha não tinha nenhum 

problema, e que eu estava cometendo um equívoco. A mãe procurou a direção como se 

as minhas observações fossem incompreensíveis à realidade e não estivesse fazendo 

bem para sua filha. Lógico que fui chamada a atenção, a insatisfação dos pais na escola 

particular era indesejada e não poderia perdê-los pelo erro de uma professora iniciante.  

O trabalho seguiu e se passaram três meses, utilizava de todos os recursos 

possíveis e de estratégias pedagógicas para que a aluna progredisse. Acompanhava-a nas 

atividades, sentava à sua mesa, escrevia com letras maiores, desenhávamos, 

utilizávamos materiais concretos e sensoriais, juntas pronunciávamos os sons do 

alfabeto e com ela revisava todas as tarefas que vinham com erros de casa.  

Neste período, década de 1990, uma série de movimentos de caráter 
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internacional aconteceu, como a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 

realizada em Jomtien na Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990, onde foi assinada a 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos e Plano de Ação para Satisfazer as 

Necessidades Básicas de Aprendizagem (UNESCO, 1990), evocando uma nova postura 

diante das desigualdades econômicas e sociais entre diferentes países e, em seu interior, 

entre diferentes grupos sociais. Seguindo esta lógica global, a Declaração de Salamanca: 

Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais 

(UNESCO, 1994), resultante da Conferência Mundial de Educação Especial, realizada 

em Salamanca – Espanha, de 7 e 10 de junho de 1994, reafirma o compromisso em prol 

da educação para todos. Orienta, portanto, os governos a adotarem o princípio da 

educação inclusiva como fundamento legal, matriculando todos os alunos na escola 

regular, independente de suas diferenças ou necessidades individuais apresentadas 

realizando as adequações necessárias para este atendimento. Sendo um dos principais 

documentos mundiais que visam à inclusão social, faz a indicação de que as escolas se 

ajustem às necessidades de todos os alunos, “as escolas deveriam acomodar todas as 

crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

linguísticas ou outras” (BRASIL, 2006, p.330).  

O Brasil recebe novo impulso no seu comprometimento no alcance dos objetivos 

de inclusão, buscando transformar seus sistemas de educação em sistemas educacionais 

inclusivos com uma prática pedagógica voltada para o aluno conforme suas 

necessidades. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei nº 9394/96 

(BRASIL, 1996) aponta para esta escola que atenda a diversidade e promova a 

construção da educação inclusiva, estabelecendo como princípio a igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola, reafirmando que a educação para os 

alunos com necessidades especiais ocorra, preferencialmente, na rede regular de ensino.  

O Brasil promulga a Convenção da Guatemala, de 1999, através do Decreto nº 

3.956/2001 (BRASIL, 2001), reafirmando “que as pessoas com deficiência têm os 

mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo 

como discriminação com base na deficiência”. O Decreto nº 3.956/2001 repercute 

positivamente na educação, exigindo uma interpretação atualizada da educação especial, 

compreendida no contexto da diferenciação adotada para promover a eliminação dos 

obstáculos que impedem o acesso de todos à educação.  
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Esta era minha realidade: diferenças presentes na sala de aula e a necessidade de 

uma prática pedagógica pontual e diferenciada utilizando materiais ampliados e 

concretos, e principalmente em uma situação posterior, o uso pela criança da lente 

corretiva. Sem muito apoio da coordenação, desenvolvia o trabalho pedagógico com os 

compartilhamentos possíveis e estudos fazendo reflexão sobre esta prática. Afinal, eu 

era a responsável pela turma e teria que realizar o trabalho da melhor forma possível. 

 No quarto mês, após aquela reunião com os pais, a mãe da aluna, que pouco se 

dirigia a mim (mas que também não pediu para mudar a filha de turma), chegou à porta 

da sala de aula meio constrangida e pediu, em voz baixa, para falar comigo. Deixei a 

monitora na sala e a atendi prontamente. Chorando abraçou-me, disse que infelizmente 

eu estava certa e que era imperdoável a sua ignorância. Discorreu sobre suas razões e 

disse o quanto sofria pelo acontecido, momento em que tinha deixado de proteger sua 

filha. Eu a acolhi e expliquei-lhe sobre o trabalho que estava realizando e sobre o 

desenvolvimento de sua filha até o momento. 

 É certo que uma pessoa que tem deficiência visual não teria dificuldades 

somente na escola. Algo acontecera em casa, sendo a filha encaminhada ao especialista, 

este constatou a limitação. Deste momento em diante houve maior investimento da 

escola, parceria da família e orientação do especialista, foi possível o desenvolvimento 

da aluna, sua alfabetização foi bem-sucedida e assim prosseguiu no Ensino 

Fundamental sem dificuldades. Houve um aprendizado e juntos crescemos: eu como 

professora iniciante, mais autoconfiante, a escola no cumprimento de sua função 

singular e os pais na leveza paterna e materna em acolher uma filha única que precisava 

de muito amor, mas também de compreensão e cuidados. Como não ficar feliz! 

 Paralelo ao exercício da profissão docente, o curso de Pedagogia me apoiava nas 

questões teóricas e dava algumas respostas para minhas inquietações que emergiam na 

prática. Mas, além deste apoio que a universidade me proporcionava, algumas questões 

também provocavam inquietações durante a integralização do curso. Convivi com um 

colega “cego”, portanto, com necessidades educacionais especiais, e compartilhei de 

suas dificuldades por não ser atendido pedagogicamente e com as adequações 

necessárias. Havia a possibilidade e o direito de acesso, mas a permanência e o 

desenvolvimento do aluno, sem os recursos de apoio ofertados pela universidade, 

restringia-lhe um apoio expressamente dado pelos colegas de turma e por poucos 
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professores, registrando, mais uma vez, a inadequação das instituições educacionais ao 

incluir os alunos com necessidades educacionais especiais.  

Mudanças na legislação brasileira e mudanças em minha vida...  Assim, sigo 

meu caminho, alinhavando mais alguns pontos na tessitura do processo de formação 

profissional.  

 Em 1996, assumi uma nova ação na educação em uma escola de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental na cidade de São Paulo, exercendo primeiro a função de 

supervisora e professora e, em seguida, assumi a direção da escola. Uma escola onde a 

diversidade era evidente com especial foco na diversidade cultural, já que a escola era 

constituída por alunos de diferentes origens: brasileiros, libaneses, coreanos, japoneses e 

bolivianos. A pluralidade cultural presente se constituía de elementos ao mesmo tempo 

enriquecedores e limitadores que, inicialmente, se apresentavam pela língua e tradição. 

Em casa, os alunos se comunicavam na língua dos seus países e, na escola, em 

português. No portão da escola, ao entregar os alunos e no reencontro com os pais já se 

ouvia a comunicação na língua de origem. Além disso, havia aspectos culturais que, 

muitas vezes lhes causavam conflitos e inseguranças, principalmente aos adolescentes. 

Na aprendizagem se evidenciavam muitas dificuldades, solicitando uma acolhida 

especial e atendimento pedagógico diversificado, com algumas adaptações e, em alguns 

casos, com emprego de diferentes recursos didáticos. Despojamento de preconceitos e 

uma postura de contínua acolhida dos diferentes atores desta comunidade educativa 

faziam-se necessários para que neste encontro das diferenças acontecessem o 

compartilhamento de saberes e construção de novos. Assim, a escola, não pode se 

eximir desta tarefa de adaptar-se às necessidades dos alunos para que a inclusão 

educacional de fato se efetivasse. 

Em 1997 cursei Administração Escolar em função do cargo assumido na escola 

em que trabalhava e, na sequência, também desafiada pela realidade escolar e em busca 

de respostas e fundamentação para o saber/fazer cotidiano, cursei a Pós-Graduação Lato 

Sensu em Psicopedagogia (Institucional e Clínica), nas Faculdades Associadas Ipiranga, 

hoje, UNIFAI finalizando em 1999. Foram momentos intensos de formação teórico-

práticos promotores de uma experiência feliz de atendimento clínico especializado a 

alunos da rede pública de São Paulo que apresentavam diferentes dificuldades em 

relação ao contexto escolar e à aprendizagem, somados a contextos pessoais; físicos, 
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psicológicos, familiares e sociais. Assim, concordamos com Ramos (2010) que, em 

algum momento na vida, todos nós somos especiais. 

No Brasil, o processo de inclusão segue seu curso e no início dos anos 2000, 

aos poucos vai se efetivando a sua implantação normatizada nos sistemas e escolas do 

País. Na Resolução n. 2, de 11 de setembro de 2001, institui-se as “Diretrizes Nacionais 

de Educação Especial na Educação Básica” (BRASIL, 2001), considerando como aluno 

com necessidades educacionais especiais aquele que apresenta: “dificuldades 

acentuadas de aprendizagem ou limitação no processo de desenvolvimento; dificuldades 

de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos e superdotação e/ou altas 

habilidades” (p.70).  Ainda sobre as atribuições dos professores e o atendimento aos 

alunos, as Diretrizes Nacionais de 2001 evidenciam no Artigo 8º que os sistemas de 

ensino devem se adequar e proporcionar às escolas “professores das classes comuns e 

da educação especial, capacitados e especializados, serviços de apoio pedagógico 

especializado, realizado nas classes comuns e serviços de apoio pedagógico 

especializado em salas de recursos” (p.71-72). 

Neste mesmo período, eu retorno ao estado de Minas Gerais e em 2001 ingressei 

via concurso público na Secretaria do Estado de Minas Gerais na Superintendência 

Regional de Ensino de Pouso Alegre – SRE como Assistente Técnico Administrativo 

com vínculo no Setor Pedagógico.  

A SRE de Pouso Alegre cobre 30/trinta municípios na região do Sul de Minas e 

como Pedagoga minha atuação foi em diferentes municípios e escolas, no 

acompanhamento e processo formativo de professores dos ciclos de alfabetização, no 

Projeto de Intervenção Pedagógica, apoiando o trabalho dos supervisores e professores 

nas escolas, e no monitoramento das ações de ensino aprendizagem, zelando pela leitura 

e escrita até os 8/oito anos de idade, conforme meta da SEE/MG. Atuei também, por 

dois anos, na formação dos Colegiados Escolares, orientando o processo democrático 

nas escolas, através de reuniões de capacitação com diferentes segmentos e processo de 

indicação de diretores. Nesse processo educativo democrático e com o propósito de não 

deixar ninguém para trás, no processo de ensino-aprendizagem, tive também a 

oportunidade de acompanhar as ações do SAI – Serviço de Apoio à Inclusão e do 

Projeto Incluir que ainda hoje tem suas ações no Sistema. 

Nesse período realizei um curso de extensão na PUC-MG sobre a inclusão 
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voltado para a ação pedagógica, finalizando em 2008. Foi um curso muito proveitoso e 

de onde vieram minhas fundamentações mais sólidas do contexto inclusivo na 

educação. Ainda na SRE, fiz minha segunda Pós-Graduação Lato Sensu em Inspeção 

Escolar, no ano de 2009, com o desejo de conhecer melhor as legislações específicas do 

Sistema de Ensino e refletir como  inspetor escolar, pois poderia contribuir para que as 

escolas fossem mais inclusivas. 

A política de educação inclusiva no Brasil foi mudando para atender a 

realidade de um País com tanta diversidade e em 2008 é apresentada no documento 

“Política nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva” - 

(BRASIL, 2008) e da Resolução n. 04, de 02 de outubro de 2009, do Conselho Nacional 

de Educação, que institui as “Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica – Modalidade Educação especial” (BRASIL, 2009) 

apresentando a atividade de Atendimento Educacional Especializado (AEE), como 

“serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para a plena 

participação na sociedade e desenvolvimento da aprendizagem” (BRASIL, 2009, p.1).  

Nesta mesma Resolução n. 4/2009, no seu Artigo 13º estabelece as atribuições 

do professor de Educação Especial observando-se a indicação de ações de avaliação, 

planejamento, execução de programas institucionais, orientação às famílias e demais 

professores e atendimento especializado aos alunos. Quanto à interação com os 

professores de sala de aula comum, o mesmo artigo indica ser atribuição desse professor 

“estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum [inciso VIII]” 

(BRASIL, 2009, p.3). 

A vida seguiu junto com essas mudanças, que certamente, trouxeram melhores 

perspectivas para os alunos que, há muito tempo foram excluídos do processo de 

escolarização. Em 2009, participei de um novo concurso público, deixando a esfera 

estadual para a federal, me tornando em 2010, servidora no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais com o Cargo de Pedagoga, 

lotada no Campus Inconfidentes, onde permaneci por um ano trabalhando efetivamente 

com os professores e alunos na ação pedagógica dos cursos técnicos e superiores. 

Em 2011 fui removida para a reitoria do IFSULDEMINAS sediada em Pouso 

Alegre com lotação na Pró-reitora de Ensino, onde exerço a função de Procuradora 

Educacional Institucional como mediadora dos contatos com o MEC/INEP nos 
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processos de regulação dos cursos superiores e avaliações institucionais. Nesta pró-

reitora tive a oportunidade de participar de diferentes discussões sobre a educação em 

geral, acesso e contribuições nos projetos pedagógicos, ações nas modalidades 

presenciais e a distância e nos diferentes níveis; formação inicial e continuada, técnicos 

integrado, concomitante e subsequente, superiores; tecnológico, bacharelado, 

licenciatura e pós-graduação Lato Sensu. Neste contexto educacional, tive a 

oportunidade de participar também da discussão da política de Educação Inclusiva 

Institucional, fazendo um curso de Atendimento Educacional Especializado - AEE e 

participar de fóruns voltados para a temática da inclusão e diversidade. A temática da 

inclusão está presente e situada no IFSULDEMINAS, com o propósito de melhor 

atender os alunos com necessidades educacionais especiais, contando com Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas - NAPNE com uma equipe 

multiprofissional. 

O processo inclusivo no âmbito educacional avança e em 2011, a Presidência 

da República assina o Decreto n. 7.611, em 17 de novembro, que “dispõe sobre a 

Educação Especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências” 

(BRASIL, 2011a). O Artigo 2º desse Decreto afirma que a educação deve garantir 

serviços de apoio especializado, denominados atendimento educacional especializado, 

complementares à formação dos estudantes com deficiência e transtorno global do 

desenvolvimento, e suplementares à formação de estudantes com altas 

habilidades/superdotação. No Artigo 3
o
 desse mesmo Decreto são apresentados os 

objetivos do atendimento educacional especializado afirmando consolidando a 

transversalidade do AEE no currículo escolar e com as outras formas e situações de 

ensino e aprendizagem e, nesse sentido, reafirma a necessidade de sua articulação com 

múltiplos e diversos espaços-tempos da escola. O documento “Política Nacional da 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva” tem como objetivos: 

 

I. prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular 

e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades 

individuais dos estudantes; 

II. garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino 

regular; 

III. fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 

eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 

IV. assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, 

etapas e modalidades de ensino (Brasil, 2011a, Art. 3). 
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 Nos dias atuais, as discussões se intensificaram quanto à questão da inclusão 

escolar das crianças com necessidades educativas especiais, visto que o Plano Nacional 

de Educação – PNE (BRASIL, 2011b) reafirma a proposta de universalização e 

ampliação do ingresso desses sujeitos em todos os níveis educacionais, estabelecendo 

diretrizes para a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. O 

documento resulta também na prioridade e estimulação da formação inicial e 

permanente dos professores, objetivando a apropriação das novas perspectivas 

educacionais, proporcionando práticas que superem as diferenças e estratégias de 

exclusão que implicam a sociedade contemporânea. 

 
Esse Plano traz algumas estratégias que se coadunam com a proposta de 

inclusão, a saber: contabilização dos fundos de repasse; implantação das salas 

multifuncionais; ampliação da oferta de atendimento educacional 

especializado na rede pública de ensino; sustentação do programa nacional de 

acessibilidade em todas as estruturas; oferta de uma educação bilíngue – 

Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS; articulação entre 

o ensino regular e o atendimento especializado; e, por fim, o fortalecimento e 

monitoramento do acesso à escola pelos estudantes com necessidades 

educativas especiais, na rede pública de ensino regular (BRASIL, 2011b, 

(apud SILVA, 2014, p. 48-49) 
 

Infelizmente a legislação por si só não garante o direito efetivo de um 

atendimento inclusivo no âmbito educacional, a escola precisa mudar e se abrir para a 

diversidade que existe no seu interior. A escola inclusiva está em processo de construção 

e nesta perspectiva se abre para todos, apostando na corresponsabilidade e envolvimento 

de todos os seus profissionais, especialmente os professores que lidam com classes tão 

diversas, e para tanto, estabelece parcerias com outros profissionais, a família e a 

sociedade.  

Em 2012, tive a alegria de voltar à sala de aula, no curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Gestão Escolar, do Centro Superior de Ensino e Pesquisa de Machado – 

CESEP trabalhando com as alunas do Curso com a Disciplina “Dinâmicas e Vivências 

de Grupos na Gestão Educacional” com foco na gestão e liderança. Foram momentos de 

importante ressignificação e intensa troca de saberes, através de estratégias que 

envolviam predominantemente, dinâmicas de grupo envolvendo jogos e vivências. 

Enquanto gestores educacionais, o olhar deve ser para todos os profissionais, alunos e 

comunidade e como líder direcionar todas as ações da escola como aquele que caminha 

junto, em busca das transformações necessárias para a escola atual aberta à diversidade 
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sem excluir ninguém. 

E continuando minha caminhada de formação, cheguei ao mestrado. A 

Universidade do Vale do Sapucaí abriu suas portas, então adentrei a sala de aula e me 

sentei. Sou aluna novamente e que sensação maravilhosa! E o inevitável aconteceu... 

Perguntas, respostas, dúvidas, estudo, pesquisa, trabalho de campo, escrita... Aos poucos 

tudo se encaminhou; leituras, discussões, partilhas, memoriais à vista, grupo de estudo, 

orientações, apresentação de trabalhos e tantas construções coletivas! E, como em um 

resgate histórico, o tema da pesquisa não poderia fugir a uma temática que sempre me 

sensibilizou: alunos com necessidades educacionais especiais na escola regular: práticas 

pedagógicas docentes que constroem a educação inclusiva. Discutir práticas e saberes 

docentes direciona a busca de novas experiências e estratégias pedagógicas que 

impulsionam ao dinamismo didático, no atendimento aos alunos, considerando suas 

necessidades educacionais, buscando romper com o paradigma na homogeneização, até 

então, instalado no âmbito escolar. 

Narrando esta história, tenho a percepção clara que meu olhar sobre a inclusão 

se ampliou a partir de um histórico em três momentos pontuais da minha formação: nos 

anos finais do ensino fundamental, ao ter uma colega com deficiência física, que apesar 

da inteligência e de manifestar desenvoltura diante do conhecimento, sofria o 

preconceito que a deficiência lhe impunha, sugerindo a inadequação da aluna ao 

contexto escolar. Esta situação suscitava a solidariedade e coleguismo de alguns 

companheiros nas atividades escolares; no exercício da profissão docente, através de 

várias situações especiais nas quais o processo inclusivo nem sempre funcionou e/ou 

não atendeu satisfatoriamente às necessidades educativas dos alunos, o que 

impulsionava a busca de novos conhecimentos e parcerias entre professores, alunos e 

família, proporcionando também muitos casos de superação e inclusão, como o que 

acabei de narrar; na universidade, no curso de Pedagogia testemunhei a invisibilidade de 

um colega cego para o sistema educacional que, pela solidariedade dos colegas, 

conseguiu superar os obstáculos que a escola lhe impôs tendo como justificativa sua 

deficiência. Participei com ele de trabalhos em grupo, provas em dupla, muitas leituras e 

a música que estava sempre presente na sala de aula, pois tocava violão e gostava de 

cantar e a turma toda se envolvia. Esse aluno sofria por não ser incluído 

satisfatoriamente no contexto da universidade, conforme seu desejo de participação e 
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conhecimento. 

Considerando que conceituações, valores, posturas ou mesmo representações 

sociais podem ser transformadas, o que se sugere é que os sistemas, as escolas e os 

professores e todos os envolvidos na educação, invistam no processo em construção de 

uma escola mais inclusiva, aberta à diversidade do alunado, com a necessária adequação 

de seu espaço físico e pedagógico. Que se invista em formação continuada 

possibilitando aos professores revisão das concepções e práticas pedagógicas para que 

se reposicionem cada dia, mais favoráveis ao processo inclusivo. Porém, acredito que, 

isoladamente, nenhum curso ou mudança isolada é capaz de mudar a escola e a sala de 

aula, pois a ressignificação da ação educacional, o fazer e os saberes docentes solicitam 

a abertura participativa para processos inclusivos e emancipatórios.  

Retomar minha história por meio desse Memorial significou tomar em minhas 

mãos, na escrita, meu próprio processo de aprendizagem, o que não se fez, e não se fará, 

individualmente, mas na interlocução com outros sujeitos da/na escola, como os que 

aqui povoaram minhas lembranças. Neste contexto, a pesquisa desenvolvida e a 

construção dessa dissertação parte de reflexões individuais e coletivas, sobre as práticas 

pedagógicas que se anunciam no atendimento aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, partindo nessa busca do lugar que ocupo, que me constituiu e 

que me lança a novas histórias. 
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3.   MOVIMENTOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 

É preciso frisar que uma Educação 

Inclusiva de qualidade, não implica somente 

o acesso e a permanência do aluno com 

necessidades educacionais especiais no 

ensino regular, mesmo que ele esteja bem 

adaptado e se desenvolvendo socialmente, 

mas, sobretudo, no seu aproveitamento 

acadêmico. Se o aluno não estiver 

participando das atividades como os demais 

colegas de turma e aprendendo, então não 

tem Educação Inclusiva!  

(GLAT, 2011) 
 

 

A educação, ao longo da história da humanidade, constitui-se em uma das bases 

fundamentais do processo de civilização e emancipação do ser humano, promovendo o 

conhecimento, a transmissão de experiências e valores, transformando comportamentos, 

produzindo e ressignificando saberes, desconstruindo paradigmas, lapidando 

preconceitos e trabalhando na reinvenção crítica de um mundo melhor para se viver, ou 

seja, é decisiva no processo de “humanização do homem” (PÉREZ GÓMEZ, 1998); 

porém, esse processo de “humanização” é (pode ser) normalizador e disciplinarizador, o 

que se encobre sob a justificativa de uma integração social; sobre outra perspectiva, 

pode também ser desigual. 

A educação contemporânea, em uma sociedade em contínuas mudanças, exige 

de todos os atores envolvidos, disposição para as rupturas necessárias e abertura para 

acolher o novo que se apresenta no contexto da realidade vivida com as diferenças e 

possibilidades diversas que exigem despojamento e abertura à ressignificação de novos 

saberes. Historicamente, as diferenças sempre existiram na sociedade e em diferentes 

dimensões, provocando uma diversidade de reações nas pessoas da família e em outras 

relações sociais. Reações fundamentadas sobre o que se considera “anormalidade”, por 

ser este um conceito amplo que está vinculado à concepção de ser humano e de 

sociedade. 

A escolarização até o século XVIII, segundo Ribeiro (2006, p.54) estava 

orientada para a homogeneização, onde os estudantes eram submetidos a uma ordem 
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disciplinadora mais próxima de uma cultura clássica em um sistema escolar próprio de 

uma sociedade aristocrática. Até o século XIX a universalização da escola não foi 

possível porque, além do viés conservador, representava também uma grande 

transformação social, pois o conhecimento possibilita ao ser humano um potencial 

adormecido que o impulsiona à busca de mudança através de perguntas e respostas que 

dão sentido à sua existência e seus anseios.  Conforme este autor, a partir do século XX, 

muitos movimentos colocaram em efervescência as classes sociais que reivindicavam 

seus direitos, provocando mudanças na sociedade em pleno desenvolvimento, 

movimentação célere no âmbito da produção, a relevância do poder do conhecimento e 

da tecnologia, a mobilização dos trabalhadores, a busca de emancipação das mulheres, 

entre outros, favorecem a promoção da política da escolarização, mesmo com a 

possibilidade de crises e ações nem sempre exitosas na busca dessas conquistas e 

direitos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas, em 1948 (UNESCO, 1990) impulsiona a luta pela 

internacionalização dos direitos humanos em busca de condições dignas de vida para 

todos os seres humanos, com a primazia de que todos sejam livres e iguais como é 

proclamado no art. 1º da Declaração Universal, com possibilidade de desenvolvimento 

pleno independente de quaisquer condições que apresenta. É importante lembrar que os 

países signatários incluíram em seus sistemas normativos tais determinações pactuadas 

incorporando dispositivos sobre garantia dos direitos sociais, tendo como referência a 

igualdade e a liberdade.  

A busca pelos direitos se segue e na década de 70, quando a exclusão marcava 

presença no contexto social e escolar, a Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas, em 09 de dezembro de 1975 (ONU, 1975), aprovou a Declaração dos Direitos das 

Pessoas Deficientes, reconhecendo que as pessoas com deficiência têm o direito à sua 

dignidade humana como os demais cidadãos dentro do padrão de convivência e interação 

possível. Neste período, as pessoas que apresentavam alguma deficiência eram 

conhecidas como “excepcionais”, portanto, alguém limitado por sua deficiência e, 

conforme Glat e Fernandes (2005), segregados por não se enquadrarem no sistema 

regular, permanecendo em escolas especiais que utilizavam metodologias de ensino com 

forte ênfase clínica e currículos próprios. A Educação Especial configurou-se como um 
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sistema paralelo ao ensino regular que originalmente atuava a partir de um modelo 

médico ou clínico, que, embora criticado, é preciso lembrar que os médicos foram os 

primeiros a perceberem a necessidade de escolarização dessas pessoas.  

 O processo educacional em construção, na perspectiva inclusiva, segundo 

Sassaki, (2005, p.20) “difere substancialmente das formas antigas de inserção escolar de 

pessoas com deficiência e/ou com outros tipos de condições atípicas, no sentido de que 

a inclusão requer mudanças na perspectiva pela qual a educação deve ser entendida” 

cumprindo sua função social no contexto de sua inserção. Conforme expõe Mantoan 

(2006a) 

Nas situações de integração escolar, nem todos os alunos com deficiência 

cabem nas turmas de ensino regular, pois há uma seleção prévia dos que estão 

aptos à inserção. Para esses casos, indicados a individualização dos 

programas escolares, os currículos adaptados, as avaliações especiais e a 

redução dos objetivos educacionais para compensar as dificuldades de 

aprender. Em suma, a escola não muda como um todo, mas os alunos têm que 

mudar para se adaptar às suas exigências. (p. 18). 
 

 

A superação do contexto da integração é imprescindível para que a escola dê o 

primeiro passo e se adapte para receber os alunos com necessidades educacionais 

especiais. A inclusão questiona não somente as políticas e a organização da educação 

especial e da regular, mas também o próprio conceito de integração, quando se fala da 

inclusão como direito de todos os alunos, como afirma ainda Mantoan (2006a) “ela é 

incompatível com a integração, já que prevê a inserção escolar de forma radical, 

completa e sistemática. Todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de 

aula do ensino regular,” (p. 19) que a eles devem se adequar.  

Nessa perspectiva, afirma Silva (2014), o movimento de inclusão surge nos anos 

90, objetivando problematizar as ideias e práticas deste movimento de integração com a 

proposição de reestruturação dos sistemas de ensinos, tendo como foco o atendimento, a 

diversidade. Este movimento, portanto, origina-se dos limites de identificação das 

pessoas com necessidades educacionais especiais e das críticas aos mecanismos 

excludentes com alternativas paralelas, reafirmando as condições de uma luta histórica 

dos direitos humanos para que cada um possa ocupar seu espaço, de forma significativa 

na sociedade. 

A educação inclusiva tem como princípio a defesa da heterogeneidade na escola 

regular, com uma pedagogia que contemple as necessidades individuais e promova a 
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interação e a aprendizagem de todos os alunos adequando seu fazer pedagógico. Para 

tanto, é preciso romper com o paradigma hegemônico de um currículo inflexível 

estruturado, segundo Carvalho (2005, p. 68), “no modelo organizacional que se 

construíram sob a influência do princípio da integração, os alunos deveriam adaptar-se 

às exigências da escola e, no da inclusão, a escola é que deve se adaptar às necessidades 

dos alunos”. E nesse processo de superação para a construção de processos inclusivos 

na educação, essa mesma autora afirma: “a palavra de ordem é equidade, o que significa 

educar de acordo com as diferenças individuais, sem que qualquer manifestação de 

dificuldades se traduza em impedimento à aprendizagem” (p. 35). 

  Neste atendimento diferenciado deve constar, portanto, a acessibilidade física e 

pedagógica, valorizando a diversidade em detrimento da homogeneidade 

“desenvolvendo-se a consciência de que somos todos diferentes uns dos outros e de nós 

mesmos, porque evoluímos e nos modificamos” (CARVALHO, 2005, p. 36).  Nesta 

perspectiva inclusiva, a educação especial assume de forma colaborativa a proposta 

pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às necessidades educacionais 

especiais buscando assegurar aos alunos reconhecidamente “diferentes” o acesso à 

escola comum, a permanência e o prosseguimento dos estudos. 

 

3.1 CAMINHOS NA PERSPECTIVA INCLUSIVA  

 

O princípio que norteia a discussão e a ampliação de um ensino de qualidade 

para todos na escola regular, passa pela transformação desta escola que tem um público 

diverso, adequando-se para responder positivamente às novas necessidades com 

propostas educacionais também diversificadas, através de uma prática pedagógica que 

contemple as diferenças, portanto, “pressupõe uma nova maneira de entendermos as 

respostas educativas que se oferecem, com vistas à efetivação do trabalho na 

diversidade” (CARVALHO, 2005, p. 36).   Neste contexto, há muitas perguntas e 

respostas que devem ser postas de acordo com a concepção e envolvimento de cada um 

nesta proposta inclusiva. Como a inclusão acontece na escola regular? Somos a favor 

desta inclusão de fato? Como acontece a ressignificação dos saberes docentes 

necessários a uma prática pedagógica inclusiva? Quais princípios presentes nas 

diretrizes dos sistemas de ensino e no Projeto Pedagógico dão suporte à discussão sobre 
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escola inclusiva e a sua prática pedagógica?   

Para responder a tais questões, não podemos esquecer que as diferenças nos 

constituem como humanos que somos, evidenciando que, cada um possui características 

singulares, sejam elas físicas, cognitivas, étnicas, culturais, econômicas, sociais ou 

emocionais que precisam ser consideradas. Nesse sentido, os saberes docentes 

necessitam ressignificação e contínua reflexão, a partir de contingências específicas, que 

exigem criatividade no processo de ensino e aprendizagem. É preciso quebrar 

paradigmas, se quisermos construir escolas verdadeiramente inclusivas, intervindo nas 

ações cotidianas da escola, nas práticas pedagógicas e nas relações que se constituem no 

ambiente escolar, com a família e a comunidade. Ao trabalhar efetivamente neste 

contexto inclusivo, concretiza-se o processo democrático no âmbito educacional como 

afirma Glat e Blanco (2007, p. 23): “educação inclusiva é atualmente a política 

educacional oficial do país, amparada pela legislação em vigor e convertida em 

diretrizes para a Educação Básica”.  

Na perspectiva de um processo educacional inclusivo, os professores constituem 

pilar importante da instituição escolar, abertos à ressignificação de saberes e solidários 

entre si e com os alunos. No entanto, devem investir em sua prática cotidiana e na 

formação inicial e continuada, em busca de alternativas para melhorar as suas condições 

de trabalho, pois é através de sua prática profissional que a inclusão, de fato se 

concretiza, ou seja, seu saber/fazer pedagógico ressignificado pelo diálogo didático com 

seus interlocutores, livres de preconceitos, é que proporcionam a inclusão de fato.  

A escola deve proporcionar esta reflexão sobre a formação na prática docente, 

potencializando seus saberes e discutindo sobre o papel da educação e da escola, na 

atual conjuntura social, plena de conflitos e contradições, como reflexo do sistema 

político e econômico que interfere diretamente nas mediações e ações docentes na 

perspectiva inclusiva. Na conjuntura atual, adequar seus saberes/fazeres pedagógicos 

através de percursos formativos que lhe proporcionem fundamentação teórica e reflexão 

sobre suas experiências, proporcionando a renovação pedagógica e a ressignificação de 

sua prática (SILVA, 2014). A reflexão faz com que o professor dê nova significação ao 

saber/fazer mudando uma ideia já concebida pela busca da homogeneidade para a 

percepção de que o diverso é rico e inerente aos grupos sociais, também à sala de aula, 

contextualizando assim esse momento em que a educação se abre ao processo escolar 
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inclusivo redimensionando posições.   

A prática pedagógica traz consigo questões que colocam o docente frente a 

contingência da sala de aula que são inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, 

evocando a reflexão sobre as mudanças necessárias quanto às tomadas de decisões e 

ações pontuais. Neste processo, a prática docente inclusiva na sala de aula impulsiona a 

recontextualização do fazer pedagógico, através da reflexão na/da ação que exige a 

ressignificação e construção de novos saberes na interação professor-aluno, em 

consonância com o paradigma da inclusão. Hoje, ser indiferente à diversidade é divergir 

da necessidade dos novos tempos e com a realidade escolar como afirma Mantoan 

(2006b), 

 

A indiferença às diferenças esta acabando, passando da moda. Nada mais 

desfocado da realidade atual do que ignorá-las. Nada mais regressivo do que 

discriminá-las e isolá-las em categorias genéricas, típicas da necessidade 

moderna de agrupar os iguais, de organizar pela abstração de uma 

característica qualquer, inventada, e atribuída de fora. (p. 22). 
 

 

A reflexão viabiliza a mudança de valores, atitudes e criatividade na ação. É 

preciso discutir na escola a temática da inclusão dando voz a todos os seus atores, 

inclusive aos alunos e suas famílias. Para transformar, muitas vezes é necessário abdicar 

de certezas, despojar de convicções, saberes e preconceitos, assumindo a transitoriedade 

e a incompletude da busca pretendida.  Portanto, aceitar o outro, o diferente que 

constitui a escola, é a condição possível para que a ação de ensinar/aprender se 

concretize na intersubjetividade, pois é nesta interação que se processa a aprendizagem 

e a ampliação da capacidade de ação-reflexão perante a si mesmo, a realidade escolar e 

a comunidade onde se está inserida.  

Para a construção da escola inclusiva, é preciso abrir caminhos e retirar as 

barreiras presentes no seu espaço, como orienta Carvalho (2005, p.129) “independente 

do lócus das barreiras, elas devem ser identificadas para serem enfrentadas” a fim de 

garantir a escolarização dos alunos com necessidades especiais ao acesso, à 

permanência e ao desenvolvimento. Com essa contextualização, esta autora nos chama 

atenção sobre o direito do aluno à educação e à oportunidade como os seus pares que 

não possuem deficiência,  “o que não significa um “modo igual” de educar a todos e sim 

dar a cada aluno o que necessita, em função de suas características e necessidades 
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individuais; escolas responsivas e de boa qualidade; o direito de aprendizagem e o 

direito à participação (p. 81). Nesse sentido, é necessário assegurar todas as 

possibilidades e condições necessárias para que os alunos possam desenvolver suas 

potencialidades, atendendo-os indiscriminadamente promovendo-lhes a participação e a 

aprendizagem.  

Com o advento da educação para todos, o desafio do atendimento educacional 

inclusivo frente a diversidade dos alunos, na escola contemporânea, também exige 

ressignificações no contexto da escola em contraposição à escola homogênea e seletiva, 

buscando garantir o acesso aos históricos conhecimentos construídos pela humanidade 

de forma sistematizada, sem categorizar os alunos em busca de identificação daqueles 

que estão mais aptos para o ensino a que se propõem. 

Mantoan (2006b) aponta para a necessidade de recriar o modelo educativo 

voltado para um ensino para todos, reorganizar sua prática pedagógica aberta para ações 

de cooperação, diálogo, solidariedade, criatividade e o espírito crítico, garantindo aos 

alunos espaço-tempo e liberdade para aprender, bem como um ensino que não segrega e 

que promova a formação e valorização do professor para que permaneça motivado para 

ensinar a todos os alunos, indiscriminadamente. Nesta perspectiva, Ramos (2010) 

chama atenção para a construção da educação inclusiva no que se refere à priorização de 

um plano acadêmico, tendo como base a realidade dos alunos, potencializando a 

aprendizagem real e não estritamente os resultados, bem como a parceria efetiva entre 

profissionais e instituições que possam auxiliar no bem-estar e desenvolvimento dos 

alunos. Partindo de suas experiências pedagógicas, a autora afirma que, “a pessoa com 

deficiência deve ser incluída sem restrições no meio social, desde o nascimento, para 

que possa ser estimulada naturalmente” (RAMOS, 2010, p. 17). Apesar das experiências 

de sucesso, são muitos os obstáculos que impedem que a Educação Inclusiva se torne 

realidade no cotidiano das escolas brasileiras. É preciso que a escola se reestruture física 

e pedagogicamente para torná-la concreta, acolhendo os alunos e ofertando uma 

educação de qualidade para todos. Como explicita Beyer (2006a), 

 

 

Se não houver o comprometimento, a disposição, a convicção dos sujeitos 

participantes, pais, professores e gestores, de que a educação inclusiva é o 

melhor caminho para uma inclusão social mais efetiva das crianças com 

deficiência, com o esforço e o sacrifício compartilhado entre cada um desses 

agentes, tal projeto fracassará. (p. 63). 
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A inclusão educacional pressupõe o trabalho colaborativo, conforme cita o autor 

acima, contudo, nos dias atuais, não dá para pensar se a inclusão educacional é possível 

como se fosse um sonho, uma utopia que pudesse se tornar realidade. É fato, a 

diversidade sempre existiu e hoje ancorada na legislação vigente, os alunos com 

necessidades educacionais especiais estão presentes nas classes comuns requisitando um 

redimensionamento da escola que atenda aos seus direitos. Conforme Fernandes (2014, 

p.6), “tal construção solicita pensarmos sobre os macro e microespaços educacionais e 

as ações político-pedagógicas necessárias aos diferentes contextos escolares” e neste 

sentido, é preciso contar com um processo educacional acolhedor desta diversidade que 

representa os alunos, e um conjunto de saberes docentes capaz de atender suas 

necessidades de aprendizagem. Tudo isso, fundamentado em uma formação continuada 

docente a refletir sobre suas práticas e um trabalho colaborativo entre os diferentes 

profissionais, a família e comunidade, como um compromisso de todos.  

O documento “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva” (BRASIL, 2008) faz o indicativo que: 

 

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar a 

proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às 

necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nestes casos e 

outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação 

especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o 

atendimento às necessidades educacionais especiais desses alunos. (p. 9). 
 

O documento indica que uma escola inclusiva, na sua proposta, deve valorizar a 

diversidade educacional em articulação dos professores regentes da classe comum com 

os profissionais especializados, quando necessário, realizando as adequações 

necessárias para melhor atender aos alunos com necessidades educacionais especiais 

proporcionando a equidade de oportunidades. Neste contexto, é preciso considerar a 

afirmação de Glat e Blanco (2007, p.17) “a educação inclusiva não se resume à 

matrícula do aluno com deficiência na turma comum ou a sua presença na sala de aula”. 

É necessário investir em uma prática pedagógica que contemple todos e que juntos 

possam aprender os conteúdos socialmente valorizados, contribuindo para a construção 

de novos saberes e valores. 

Dada à importância desta temática, nos dias atuais, muitos pesquisadores têm se 
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voltado às investigações com foco no processo educacional inclusivo, fomentado pelos 

dispositivos legais em nosso país e solicitação explícita da realidade escolar 

contemporânea. Pesquisadores como Andrade (2005), investigou a temática da prática 

pedagógica com alunos incluídos, buscando compreender as relações entre a formação 

continuada e um plano geral de ação, analisando as singularidades necessárias às 

propostas de formação que se associam à educação Inclusiva. Reflete sobre a relação 

pedagógica como um fenômeno existencial que mobiliza os recursos peculiares dos 

sujeitos. Afirma que “alguns sentimentos na relação pedagógica com alunos “incluídos” 

[...] podem ser entendidos como “janelas” através das quais se podem ter um contato 

privilegiado com as diferentes perspectivas dos docentes” (p. 133) vinculadas ao 

ser/saber/fazer pedagógico. 

Neste contexto educacional inclusivo, Sant’Ana (2005) desenvolveu uma 

pesquisa com o objetivo investigativo acerca das concepções de professores e diretores 

de escolas públicas, do Ensino Fundamental, sobre a inclusão escolar. Para a 

pesquisadora, na inclusão educacional, torna-se necessário o envolvimento de todos os 

membros da equipe escolar no planejamento de ações e programas voltados à temática. 

A participação de docentes e gestores no contexto da inserção dos alunos com 

deficiência, na rede regular de ensino, é fundamental, mas é preciso levar em 

consideração fatores como os relacionados à estrutura do sistema educacional que 

precisam ser considerados na análise e nas discussões sobre as possibilidades de 

implementação de projetos. A pesquisa indica a necessidade de uma prática docente 

compartilhada no processo de inclusão, afirmando que o docente não pode trabalhar 

isoladamente, “os educadores destacaram, em diferentes níveis, o caráter imprescindível 

do apoio de profissionais especializados, da família e de toda a comunidade”, como 

colaboradores desse processo. 

 Miranda (2010) cuja pesquisa objetivava desvelar os saberes que a escola 

construiu a respeito da educação inclusiva, após experiência de profissionais com o 

processo de inclusão de alunos com deficiência, no ensino regular, registra que a escola 

se encontra questionada e desafiada com grandes expectativas pela atuação dos seus 

profissionais que precisam de uma multiplicidade de saberes na busca de atender as 

peculiaridades do processo inclusivo no seu âmbito. “O diálogo entre os profissionais 

que têm a tarefa de concretizar a aprendizagem de seus alunos, como também com 
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aqueles que dela participam é sempre enriquecedor pelas reflexões que propicia e pelas 

experiências que se partilham” (p.84). Esta perspectiva da construção da escola 

inclusiva contribui discutindo também sobre a importância da convivência como 

enriquecimento na interação dos alunos com e sem necessidades especiais, realizando 

juntos as atividades de aprendizagem, bem como, a presença significativa da gestão 

quanto à organização e adequação da escola para atender as necessidades desses alunos. 

Nozi (2013) investigou a caracterização dos saberes necessários ao professor do 

ensino regular para promover a inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais. Entre vários fatores, acredita que planejar, adaptar e avaliar se constituem 

como ações básicas no processo educativo na perspectiva inclusiva. Evidenciou a 

necessidade que tem o professor de conhecer os aspectos da história e da cultura que 

deixaram muitas pessoas fora do contexto escolar e do meio social e, certamente, os 

alunos com necessidades educacionais especiais, que agora chegam às escolas e 

precisam ser atendidos nas suas peculiaridades.    

A escola como importante instituição da sociedade contemporânea, através de 

diferentes atores envolvidos no processo educativo, sejam eles; o próprio sistema, 

gestores, professores/pesquisadores, alunos, vem refletindo e trabalhando para construir 

processos inclusivos na busca de vencer o paradigma da homogeneização. Esse 

empreendimento educacional visa garantir o direito às pessoas com necessidades 

educacionais especiais ao exercício de sua cidadania, proporcionando-lhes oportunidade 

de acesso ao espaço comum da vida social como cidadão emancipado, através da 

educação que proporciona.  Assinala-se a indicação de Carvalho (2005, p. 79) na sua 

afirmativa de que “mais que prever há que prover recursos de toda a ordem, permitindo 

que os direitos humanos sejam respeitados, de fato”, inclusive com um ensino que 

inclua a todos os alunos numa perspectiva acolhedora das diferenças que enriquecem a 

prática pedagógica, respeitando as especificidades dos alunos no atendimento às suas 

necessidades educacionais. 

A educação inclusiva diz respeito aos órgãos públicos, governos, sistemas de 

ensino e escolas, bem como, a todos que possuem possibilidade de contribuir para sua 

efetivação nas escolas de todo País.  É um novo modelo de escola onde o acesso e a 

permanência de todos os alunos está para além da discriminação de qualquer instância, 

constituindo, portanto, uma cultura educacional que tem como proposta educativa a 
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aprendizagem de todos.    

Para que essa realidade escolar se transforme de fato num lócus de inclusão é 

necessário que governo, gestores, docentes e todos nós invistamos esforços para que 

todos sejam incluídos, trabalhando para a adequação do ambiente escolar e para que a 

prática pedagógica seja mobilizada em função da transformação do conhecimento em 

emancipação criativa a todos os alunos no contexto escolar. A reflexão teórica e prática 

favorecem a ressignificação de novos saberes na efetiva interlocução com os alunos que 

livres de preconceito mudarão a prática homogeneizadora da escola inclusiva em 

construção, com experiências inovadoras ainda tímidas e restritas, mas com uma 

produção teórica que se amplia a cada dia dada a importância desta temática nos dias 

atuais. Nesta perspectiva, esse processo inclusivo em construção, conta ainda com uma 

boa experiência de diferentes profissionais capazes de dialogar e construir novos 

processos na prática, mesmo que sejam simples apesar da complexidade, em pequenos 

gestos apesar da amplitude, mas com olhar avante articulando comprometimento, ser, 

fazer com flexibilidade, saberes ressignificados e ausência do preconceito que segrega e 

sustenta estereótipos. 
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4. A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

 

Uma criança com necessidades educacionais especiais, 

 antes de ser alguém impedido por uma deficiência,  

é alguém capaz de aprender.  

(BEYER , 2006)  
 

 

 

 As questões que cercam a inclusão escolar solicitam uma mudança de 

concepções a respeito da educação, do ensinar e do aprender, fazendo com que o 

professor questione sobre o saber do qual é portador, em vista da sua prática pedagógica 

para atender os alunos com necessidades educacionais especiais. O atendimento 

educacional aos alunos com necessidades educacionais especiais resulta de uma luta de 

cidadãos que buscavam o reconhecimento dos direitos à educação e da defesa da 

cidadania das pessoas com deficiência, na sociedade (SILVA, 2014). Para atender esse 

direito preconizado na legislação brasileira, é necessário que a sociedade e a escola se 

abram a esta diversidade inerente ao seu contexto. 

 

A busca por uma educação que atenda a todos os alunos em suas 

particularidades, potencialidades e necessidades exige que se reflita sobre 

práticas pedagógicas que atendam a essa diversidade; porém é imprescindível 

contextualizar tal discussão de modo mais amplo, considerando questões 

relativas à escola e à sala de aula, à observação das dinâmicas e às relações 

estabelecidas nesses espaços. (FERNANDES, 2014, p. 7). 
 

 A diversidade existente no contexto do grupo aula, torna a prática pedagógica,  

cada vez mais complexa e desafiante na realidade tão diversa da escola contemporânea, 

e conforme explicita a autora, é preciso contextualizar a escola como um todo e suas 

diferentes relações para que sejam dissipadas as ações educativas centradas no ensino 

homogêneo, que carecem de transformações na atual realidade diversa e desafiadora de 

um mundo em contínuas e rápidas transformações.  

Nesta perspectiva de um novo paradigma educacional, o Relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI (UNESCO, 

1998) recomenda que “a educação deve, pois, adaptar-se constantemente a estas 

transformações da sociedade, sem deixar de transmitir as aquisições, os saberes básicos 

frutos da experiência humana” (p.21) apresentando os quatro pilares bases da educação; 
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aprender a viver juntos, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a ser, 

representando o dever de uma compreensão melhor do outro e do mundo em que 

vivemos.  

Neste contexto, partindo da premissa de que a educação deve contemplar a 

realidade de seu tempo, Pimenta (1999), conforme o panorama da sociedade atual, 

esclarece que:  

A finalidade da educação escolar na sociedade tecnológica, multimídia e 

globalizadora é possibilitar que os alunos trabalhem os conhecimentos 

científicos e tecnológicos, desenvolvendo habilidades para operá-los, revê-los 

e reconstruí-los com sabedoria. O que implica analisá-los, confrontá-los, 

contextualizá-los. Para isso, há que os articular em totalidades que permitam 

aos alunos irem construindo a noção de “cidadania mundial”. (p. 23). 
 

Neste momento histórico em que a educação brasileira se volta à construção de 

educação de qualidade e inclusiva (UNESCO, 1994) é preciso que se articule para o 

cumprimento de sua finalidade e, no bojo dessa discussão, atenda às necessidades da 

sociedade do conhecimento, propiciando a inclusão escolar de todos os alunos, 

inclusive, os alunos com necessidades educacionais especiais. Esta perspectiva suscita 

uma reflexão crítica sobre a atuação profissional do docente que, como articulador de 

sua prática pedagógica, sugere que busque transformar concepções conservadoras e/ou 

preconcebidas.  Franco (2013) nesta proposição orienta afirmando; 

 

Não queremos receitas e foi a própria Didática que nos ensinou que o 

professor se forma pedagogicamente na prática reflexiva com apoio da teoria 

que informa, conflita e ressignifica a prática, criando assim novos elementos 

para ajustar a teoria. No entanto temos que realçar: o professor precisa saber 

organizar uma aula; planejar uma unidade de ensino; precisa dispor de 

exemplos e argumentos a respeito daquilo que está ensinando; precisa dar 

referências, oferecer perspectivas a partir de sua disciplina, do campo de 

saber. Espera-se que um professor saiba dialogar e saiba criar um espaço de 

pensar e aprender, com disciplina e rigor científico. (p. 5). 
 

Ensinar comporta dinamicidade didática que deve adequar às necessidades do 

grupo aula, sem receituário pronto, mas fundamentada nos saberes docentes em 

interlocução com a realidade da classe. As discussões atuais apontam para a necessidade 

de ressignificações do saber/fazer docente (TARDIF, 2012), convocando a todos a um 

sério comprometimento com uma prática pedagógica que tenha como referência a 

inclusão que possibilita o acesso aos conhecimentos historicamente construídos a todos 

os alunos.  Como indica Silva (2014), 
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A formação de professores direcionada ao ensino inclusivo precisa almejar o 

desenvolvimento profissional docente no que diz respeito à autonomia, a 

construção de saberes docentes, intervenções e práticas, procurando, de 

algum modo, estabelecer caminhos para atingir a qualidade da educação no 

campo profissional e social. (p. 56). 
 

 

A prática pedagógica inclusiva passa pelo caminho da formação e da busca de 

autonomia no saber/fazer docente qualificando o ensino que se ministra, acolhendo a 

todos os alunos, estabelecendo relações, aprendizagem e perspectivas de futuro. Esta 

realidade diversa do contexto educacional não pode deixar os sujeitos educacionais 

paralisados pelos desafios, no entanto, pode causar na escola e nos docentes, conforme 

indicam Franco e Gilberto (2011, p. 218) “o estranhamento, as dissonâncias, as 

inquietações sobre o que se desconhece, podem ser indícios de que há ainda um espaço 

para a construção de um fazer significativo, um espaço para que as práticas comecem a 

falar, a informar, a formar”, portanto, a resssignificar saberes/fazeres na (re)construção 

de práticas pedagógicas mais inclusivas 

 

4.1 A PRÁTICA PEDAGÓGICA INCLUSIVA E OS DESAFIOS FRENTE À 

DIVERSIDADE  

 

O movimento de inclusão escolar coloca em questionamento as questões amplas 

que se referem, de forma geral, à educação como “organização curricular, espaços e 

tempos escolares, estratégias pedagógicas, modos de ensinar e aprender” (BAPTISTA, 

2012).  A ação pedagógica na educação inclusiva se compõe de diferentes estratégias 

consideradas por Carvalho (2008, p.22) “tanto as que se utilizam de professores do 

ensino regular, estimulados a ser “especialistas” em todos os tipos de aluno, como 

aquelas que se valem de profissionais, recursos e metodologias didáticas específicas, 

segundo a área de manifestação da deficiência”. A relação didático-pedagógica faz com 

que o professor reflita sobre sua realidade e pense no significado de ensinar na 

circunstância presente em sua classe. Segundo Franco (2013, p.6) “ela nos indica pensar 

naquele que receberá nosso ensino, passiva ou ativamente, mas é esse sujeito, nosso 

aluno, que deverá referenciar as práticas que adotaremos, a linha teórica que iremos 

selecionar; a dignidade que iremos imprimir ou não em nossas práticas”. E no contexto 
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de uma prática pedagógica inclusiva, pensar nas necessidades educacionais dos alunos e 

a partir delas, organizar a prática pedagógica numa perspectiva crítico-reflexiva e 

inclusiva, sem receituário pronto e fechado.  

Para além, da mudança de paradigma educacional e do redimensionamento das 

estruturas escolares, as práticas educativas devem ser revestidas de novas concepções 

sobre os sujeitos e a aprendizagem e de uma ressignificação dos saberes docentes em 

função de um fazer pedagógico que atenda os alunos com necessidades educacionais 

especiais presentes nas classes comuns com uma prática pedagógica flexível. Segundo 

Ramos (2010, p.47) “o diferencial da educação inclusiva é justamente a valorização da 

vida, da construção de atitudes, do respeito ao outro. Além, obviamente, dos conteúdos 

escolares”. O fazer pedagógico deste professor no contexto da inclusão, segundo a 

referida autora, deve ir além dos parâmetros preestabelecidos e levar em consideração a 

realidade dos alunos com seus limites e possibilidades. 

 

Com a educação inclusiva, emerge a necessidade premente de pensar a 

educação como algo que atenda de fato a realidade dos alunos. Ou seja, que 

observe o que passa na sala, bem como no espaço em que vivem os alunos. 

Desse eixo principal partem as construções de outros espaços e tempos mais 

distantes e distintos. (RAMOS, 2010, p. 48). 
 

Na sala de aula acontece o encontro da diversidade que lança desafios sobre a 

prática pedagógica, apontando para as flexibilizações necessárias ao atendimento às 

diferenças individuais. Concordamos com Franco (2012) que o recinto da sala de aula é 

uma fonte de riqueza pedagógica, “a sala de aula organiza-se pela teia de práticas 

pedagógicas que a envolve e com ela dialoga” (p.178).  O contexto da sala de aula é um 

laboratório de vida e criatividade, fazendo-nos entender que a profissão docente como 

mobilizadora de saberes específicos a partir da própria prática, também é protagonista 

de novas experiências educativas. 

Nesta perspectiva, o saber/fazer docente deve mobilizar saberes específicos e, 

como afirma Franco (2008, p.112), explicitando sobre a prática pedagógica, “são 

complexos os caminhos que organizam a lógica das práticas, e percebi que essa lógica 

não muda por decreto, mas talvez mude por compreensão, por confronto ou por 

superação”. Portanto, a mudança se dá quando se constrói uma nova concepção dos 

processos de ensino-aprendizagem, através de uma reflexão na/sobre a prática, plena de 

sentido e intencionalidade. Segundo esta autora, o saber implica uma prática que tenha 
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como suporte a reflexão e a intencionalidade, com conhecimento de seus determinantes 

sociais em contínuo diálogo com o contexto. Nesta perspectiva, para mudar a prática, se 

faz necessário um processo de mudança pessoal, de visão profissional e perspectiva 

diante do mundo que também passa pela formação acadêmica dos professores, e para 

tanto, deve se valorizar os saberes construídos por eles na sua prática na escola plural 

contemporânea. 

A educação inclusiva veiculada por esta escola plural aberta às diferenças, Beyer 

(2006a) a caracteriza como um novo princípio educacional onde a heterogeneidade se 

faz presente nas classes comuns como provocação de interação, portanto, “propõe e 

busca-se uma pedagogia que se dilate frente as diferenças do alunado” (p.73). O autor 

apresenta dois princípios para uma prática realmente inclusiva, a saber: “a promoção da 

convivência construtiva dos alunos e a consideração das especificidades pedagógicas 

dos alunos com necessidades especiais” (p.75). A proposta, portanto, é de assumir o 

desafio de construir e executar, no âmbito escolar, uma prática pedagógica que atenda a 

todos os alunos com uma pedagogia diferenciada e inclusiva. Como afirma Sacristán 

(1998), cada aluno/a se insere no contexto escolar partindo de situações diferenciadas e 

peculiares como “seus interesses, preocupações, habilidades, instrumentos, estilos e 

ritmos de aprendizagem” (p.93), situações peculiares de sua história pessoal que a 

escola, na acolhida às diferenças deve contemplar, através de sua prática pedagógica 

docente. Neste sentido, Baptista (2006) indica que contribui para esta prática, os 

recursos e instrumentos do próprio professor como a observação, o diálogo, a 

negociação e a avaliação que retroalimenta a sua prática. Afirma que “o professor que 

não é capaz de flexibilizar objetivos e planejar com certo nível de individuação não 

consegue trabalhar com as classes heterogêneas que historicamente construíram o 

campo de atuação da educação escolar” (p.93) e que no contexto educacional atual se 

resgata de forma pontual pelos princípios da educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva. 

Vivemos um tempo de muitas mudanças e o perfil dos alunos também mudou 

exigindo dos professores um estudo reflexivo sobre seus saberes e práticas até então 

efetivados no contexto da sala de aula. Com as transformações sociais e a garantia de 

uma escola para todos, a diversidade é uma realidade e a prática pedagógica deve 

contemplá-la fazendo das diferenças um elemento didático no âmbito do ensino-
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aprendizagem. Segundo Beyer (2006a) é necessário assessorar os professores tanto na 

formação inicial como na formação continuada, para que sintam fortalecidos diante do 

desafio da inclusão em confronto com o sistema educacional homogêneo, agora, com 

alunos em condições de aprendizagem muito diversa. Este autor afirma que a educação 

inclusiva caracteriza-se “como um novo princípio educacional, cujo conceito 

fundamental defende a heterogeneidade na classe escolar, como situação provocadora 

de interações” (p.73) que fazem do ambiente escolar e a prática pedagógica elementos 

formativos, ao proporcionar ao professor a reflexão na/sobre a prática e a adequação de 

seus saberes. Glat e Blanco (2007) chamam atenção para esta organização necessária da 

ação educativa que favorece o atendimento desta diversidade presente na escola, 

lembrando que os alunos com necessidades educacionais especiais “precisam de 

estratégias e técnicas diferenciadas para aprender” (p.28).  

A escola, portanto, deve ser portadora de processos pedagógicos focados em um 

ensino cada vez mais emancipatório e inclusivo e para tanto, deve apoiar os professores 

no seu fazer pedagógico que a partir de uma reflexão/ação poderão desconstruir, 

construir, reconstruir, ressignificar e mobilizar seus saberes, interagindo e acolhendo 

cada aluno em particular possibilitando uma aprendizagem significativa na complexa 

tarefa de ensinar. 

  

Para intervir e compreender a realidade da vida da aula e da escola é preciso 

enfrentar a complexidade, a diversidade, a singularidade e o caráter evolutivo 

de tal realidade social, ainda que tal pretensão dificulte o processo de busca 

de relações e significados. (PÉREZ GÓMEZ, 1998, p.110). 
 

 

Mudar a prática pedagógica padronizada e homogênea para ações mais 

inclusivas não é nada fácil, pois pressupõe uma mudança na cultura escolar como um 

todo, reorganização de seu espaço e estrutura de funcionamento, metodologia e recursos 

pedagógicos.  

 

4.2 PROCESSOS PEDAGÓGICOS INCLUSIVOS E O CONTEXTO DA ESCOLA 

 

O saber pedagógico, segundo Franco e Gilberto (2011, p.217) “só pode se 

constituir a partir do próprio sujeito, que deverá ser formado como alguém capaz de 

construção e de mobilização de saberes”, do contrário, frente ao próprio despreparo 
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profissional, os professores sofrem com as dificuldades para organizar suas ações 

cotidianas. A escola é um lugar favorável para a formação de seus professores 

provocando sua emancipação que desencadeia as condições de mudança institucional e 

social, articulando seu próprio desenvolvimento com o processo de formação individual 

e profissional dos professores, como afirma Canário (1994, p.21) “só será possível se a 

contextualização das práticas formativas conduzir e superar a habitual dicotomia entre a 

formação e a acção”. Neste contexto, o professor deve se atualizar, conforme a lógica 

das transformações pelas quais passam o ambiente escolar e seu exercício profissional 

que nos tempos atuais se apresenta como democrática e aberta à diversidade.  Como nos 

indica os mesmos autores (p.218) “os tempos mudaram, os alunos apresentam um novo 

perfil e a compreensão do fazer pedagógico está exigindo reflexão sobre novas perspectivas 

para a prática docente” que deve ser transformada. 

O professor com seu fazer crítico e dinâmico passa a ser solicitado através de 

ações indicada por Franco (2008, p.113) como um “pesquisador de sua prática, 

envolvido com questões político-sociais, numa perspectiva de inclusão de toda 

diversidade cultural emergente, para concretizar os ideais de uma educação inclusiva, 

democrática, participativa”. A escola inclusiva em construção favorável aos processos 

formativos deve possibilitar aos professores o redimensionamento necessário aos 

saberes práticos da experiência pedagógica diversificada com seus interlocutores na sala 

de aula, onde a ação docente inclusiva mantém a lógica da diversidade e da flexibilidade 

pedagógica.  Além das imprescindíveis mudanças estruturais da escola, todas as ações 

educativas e especialmente a prática pedagógica docente devem ser ressignificadas e nesta 

perspectiva, as concepções sobre os sujeitos da aprendizagem no contexto inclusivo, 

sugerem um posicionamento atitudinal favorável ao atendimento às necessidades 

educacionais de todos os alunos, gerando a mobilização pessoal e coletiva de todos os 

profissionais em busca de respostas positivas nesse processo educacional inclusivo em 

construção. 

Muitas mudanças são paradigmáticas e indicam um reenquadramento das 

concepções que até agora prevaleceram e tendem ao continuísmo de uma escola 

homogênea até então estabelecida. É preciso quebrar paradigmas para que se 

concretizem os princípios da educação inclusiva no contexto escolar; nas salas de aula, 

na prática pedagógica, nos recursos didáticos e tecnológicos utilizados, entre outras 

estratégias, a fim de ressignificar o trabalho pedagógico e atender as diferentes 
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necessidades dos alunos presentes na escola atual tão diversa. Para o professor 

compreender e atuar neste contexto, é preciso que reflita sobre os mecanismos que 

permeiam seu fazer cotidiano como elemento importante do desenvolvimento da ação 

educativa, como indica Pérez Gómez, (1998),  

 

[...] o profissional docente deverá refletir sobre as normas, crenças e 

apreciações tácitas subjacentes que minam os processos de valorização e 

julgamento, sobre as estratégias e teorias implícitas que determinam uma 

forma concreta de comportamento, sobre os sentimentos provocados por uma 

situação e que condicionaram a opção de um determinado curso de ação, 

sobre a maneira com que se define e estabelece o problema e sobre o papel 

que ele mesmo desempenha como profissional dentro do contexto 

institucional, escolar, em que atua. (p.371). 
 

 

Neste processo, a escola é um lócus privilegiado de formação que deve aliar o 

saber/fazer dos professores a uma perspectiva contínua de reflexão contextualizando 

formação e prática pedagógica. No contexto inclusivo, a flexibilização e a 

diversificação pedagógica se fazem uma ação imperativa para o alcance dos objetivos 

da inclusão educacional e como indicativo afirma Mantoan (2006b) que não se trata de 

agir passivamente ao desempenho escolar do aluno, mas de se trabalhar 

pedagogicamente de forma coerente entendendo que as escolas não devem formar 

apenas alguns alunos, mas a todos trabalhando de forma cooperativa, dialógica, 

solidária e criativa desenvolvendo habilidades para o exercício da verdadeira cidadania 

e possibilitando aos alunos tempo e liberdade para aprender.  Compartilhamos da 

concepção de Freire (1996, p.39) que “ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição 

a qualquer forma de discriminação”, investindo e acreditando no potencial de cada 

aluno, possibilitando seu pleno desenvolvimento e aprendizagem. 

Nesta perspectiva, para que o aluno com necessidades educacionais especiais 

tenha esta acolhida e investimento pedagógico no seu processo de aprendizagem, a 

escola inclusiva em construção, deverá reestruturar seus elementos constitutivos em 

função das necessidades dos alunos, pois a sala de aula segundo Franco (2013),   

 

[...] não existe isolada do contexto educacional. É completamente irreal 

pensar que a Didática sozinha possa produzir mudanças na prática docente!!!! 

A Didática pode produzir teorias que dialogam com as práticas. No entanto, 

para a existência desse diálogo são necessárias condições de trabalho ao 

docente. O professor exaurido em múltiplas tarefas, sem espaço/tempo para 

discutir um projeto pedagógico coletivo não conseguirá transformar as 
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condições que oprimem o ensino. (FRANCO, 2013, p.10-11). 

 

Nesta perspectiva é necessário que se realizem adequações, desde a sua 

infraestrutura física e administrativa, ao fazer pedagógico, em busca dos ajustes 

necessários para a transformação da escola pensada como homogênea e padronizada, 

levando em consideração a escola atual plena da diversidade humana. A prática 

pedagógica docente deve ser apoiada pela equipe da escola, favorecendo situações 

favoráveis ao ensino-aprendizagem no contexto da sala de aula com seus desafios, e 

consequentemente, o atendimento adequado aos alunos nas suas necessidades 

educacionais. Neste contexto, Silva (2014, p.81) ponta que “a necessidade de adaptar e 

reformular as práticas pedagógicas implica num embate entre a implementação das 

políticas públicas educacionais para a inclusão e as reais condições que envolvem o 

trabalho docente”, na prática cotidiana. 

Nesta perspectiva, dentre as ações da prática docente, está a o processo 

avaliativo que polemiza, de forma desafiadora a estruturação da escola, que a propõe de 

forma classificatória e excludente pensada para uma escola homogeneizadora que não 

serve à transformação e sim à domesticação dos alunos (LUCKESI, 2008). O processo 

avaliativo segundo Hoffmann (2006, p.23) “destina-se a observar, refletir e favorecer 

melhores oportunidades aos alunos na sucessão de etapas que constituem a dinâmica de 

sua aprendizagem”, para tanto, o professor deve provocar e fazer a diferença, ouvindo o 

aluno e possibilitando a ele se expressar com espontaneidade.  Ainda neste contexto 

Hoffmann, (2006) orienta que,  

 

Predispor-se a momentos de pensar sobre o que se observa possibilita 

interpretar em termos didáticos, epistemológicos e relacionais as situações de 

aprendizagem vividas pelos estudantes, transformando as práticas avaliativas 

em mediadoras, no sentido de serem intencionalmente construídas na direção 

de seus diferentes interesses e necessidades. (p.46). 
 

  Na perspectiva inclusiva, este processo avaliativo mediador, atende as 

implicações pedagógicas dos alunos com necessidades educacionais especiais. Neste 

processo, a mediação aproxima professores e alunos sem ameaça e punição, e como 

afirma a autora “o essencial no jogo do contrário em avaliação é duvidar sempre do 

primeiro olhar” (HOFFMANN, 2006, p.121) e lançar-se em profundidade na história e 

no interesse do aluno em aprender proporcionando um ambiente pedagógico interativo, 
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estimulador, adequado e significativo. 

A avaliação da aprendizagem escolar como estratégia favorável para todos os 

alunos, como sugere Christofari e Baptista (2012, p.387) deve “colocar em movimento 

outros modos de pensar a educação, e desafiar a reformulação dos objetivos da prática 

de avaliar com questionamentos que buscam encontrar estratégias de ensino adequadas 

às especificidades de cada aluno e de cada turma” para além da padronização que 

vigorou na escola e que ainda insiste em permanecer. É necessário que a escola se 

transforme, Carvalho (2008) faz o indicativo que: 

  

Quanto à ação pedagógica para a educação inclusiva, considero todas aquelas 

que precisam ser implementadas, visando à transformação das escolas que 

temos, nas quais prevalece: a cultura da homogeneidade, a 

multidisciplinaridade, o projeto de um aluno ideal, o trabalho do professor 

como transmissor de conteúdos extraídos de currículos padronizados, 

inflexíveis e com sistemas de avaliação do rendimento mascarados por 

estratégias como a progressão continuada, que faz com que alunos cheguem 

às últimas séries do ensino fundamental ainda analfabetos. Escolas 

tradicionais, a prática prevalece sobre a teoria que a embasa, nem sempre 

conhecida ou criticamente analisada pelos professores, que as adotam como 

receitas. (p.25). 
 

 

A educação inclusiva indica conforme a autora, um novo modelo de escola que 

contemple nas diferenças individuais, as necessidades de seu alunado priorizando 

práticas pedagógicas, recursos e estratégias de ensino eficazes e mais flexíveis, mas de 

forma que os alunos de fato adquiram os conhecimentos.  

 O professor, conhecendo as necessidades educacionais de seus alunos, têm 

melhores possibilidades de buscar estratégias criativas e recursos didáticos que melhor 

desafiam e motivam os alunos à aprendizagem, visando harmonizar os objetivos do 

ensino com o nível de desenvolvimento e especificidades dos alunos, adequando as 

atividades que os levem ao êxito na aprendizagem. Ao reportar-se à prática pedagógica 

que atenda as diferentes predisposições e ritmos dos alunos para aprender, Sacristán 

(1998, p.187) orienta que a “heterogeneidade estabelece para professores/as e escolas a 

necessidade de considerar estratégias organizativas e didáticas”, para que todos os 

alunos possam aprender juntos. Este autor faz o indicativo importante e necessário para 

o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, que “o princípio 

pedagógico que quer responder à diversidade entre alunos/as é o de individuação: 

estratégia de ensino-aprendizagem em que se considera a peculiaridade do aluno/a em 
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geral ou de algum com necessidades específicas” (SACRISTÁN, 1998, p.187), no 

entanto, é preciso dar crédito às possibilidades de aprendizagem do aluno e nela investir 

pedagogicamente. 

Os professores devem acolher a diversidade do alunado na sala de aula em uma 

interação plena de diálogo, buscando superar as contingências que daí emerge. Apesar 

da imprevisibilidade, da incerteza e desequilíbrio, o contexto desta diversidade na sala 

de aula, coloca em evidência, por outro lado, que a escola e os professores podem sentir 

sua incompletude e se encaminhem em busca da superação dos processos educacionais 

homogeneizadores e da padronização, até então inerentes ao contexto escolar. Ao 

considerar as diferenças, é preciso que haja um rompimento com a realidade escolar 

instituída, abrindo-se à universalização do contexto educacional contemporâneo para 

atender as diferentes necessidades dos alunos, diversificando seus espaços e tempos em 

função da ação pedagógica inclusiva que aí deverá ser ressignificada, através dos 

saberes docentes em contínua (re)construção. 
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5.  SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE EM TEMPOS DE INCLUSÃO 

ESCOLAR 

 

 

Se assumirmos o postulado de que os 

professores são atores competentes, sujeitos 

ativos, deveremos admitir que a prática 

deles não é somente um espaço de aplicação 

de saberes provenientes da teoria, mas um 

espaço de produção de saberes específicos 

oriundos dessa mesma prática. 

 (TARDIF, 2012, p. 234) 

.  
 

Os saberes dos professores têm sido tema de discussão sob diferentes enfoques e 

estudos de diferentes autores internacionais e nacionais que têm procurado mostrar a sua 

importância para a formação, prática pedagógica e a necessidade de sua ressignificação 

no contexto escolar. Entre estes teóricos, destacamos Maurice Tardif, Claude Lessard e 

Louise Lahaye (1991), Tardif e Clermont Gauthier (1995) e  Gauthier (2013), Pimenta 

(2005), Tardif (2012). A complexidade da prática pedagógica e dos saberes docentes, 

motiva a busca do resgate do papel do professor numa abordagem para além do âmbito 

acadêmico, envolvendo o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional da 

profissão docente. Nessa perspectiva, a formação dos professores ganha visibilidade, 

valorização e identificação dos saberes plurais e heterogêneos (TARDIF, 2012) 

presentes no exercício profissional. Portanto, a partir de novos enfoques e paradigmas 

na busca de melhor compreender a prática docente e saberes dos professores, está 

levantada a questão por Tardif (2012, p.9): “Quais são os saberes que servem de base ao 

ofício de professor?” 

  Os saberes do professor são definidos por este autor “como plural formado pelo 

amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional, dos 

saberes das disciplinas, dos currículos e da experiência” (p.36), que são confrontados e 

mobilizados pelos professores de acordo com a realidade de sua prática profissional.  

Desta forma, pode-se entender que a prática pedagógica envolve os diferentes saberes 

inerentes à ação docente como são apresentados por Tardif (2012), a saber: os saberes 

da formação profissional constituídos pelas ciências da educação que compreendem a 

formação inicial e continuada, ao longo da carreira; os saberes disciplinares que são 

identificados nos diferentes campos do conhecimento produzidos pela humanidade e 
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disponibilizados pelas instituições de ensino; os saberes curriculares que são geridos 

pelas instituições educacionais e repassados aos alunos através de programas com 

objetivos, conteúdos e métodos aplicados pelos professores e os saberes experienciais 

que são resultantes do exercício da profissão docente no âmbito escolar que 

“incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de 

habilidades, de saber-fazer e de saber o ser” (TARDIF, 2012, p.38).   

Os saberes são compreendidos por Tardif (2012), também como temporais e 

personalizados, que envolvidos no trabalho, configuram-se em diferentes 

conhecimentos e um saber/fazer muito diversificado advindos de diferentes fontes. 

Assim, os professores no exercício de sua profissão mobilizam saberes específicos que 

são utilizados e produzidos no âmbito de sua própria vida e prática cotidiana, na 

socialização pré-profissional e profissional, na interação com alunos, professores e 

instituição de formação que se somam às suas decisões no percurso de atuação. Neste 

sentido orienta Tardif (2012): 

 

O saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a sua pessoa e 

identidade; com a sua experiência de vida e história profissional; com as suas 

relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na 

escola, etc. Por isso, é necessário estudá-lo relacionando-o com esses 

elementos constitutivos do trabalho docente. (p.11). 
 

 

Os saberes dos professores são constituídos a partir de sua história de vida e 

profissional na interação com seus pares e alunos, devem ser ressignificados no 

contexto da prática pedagógica de acordo com as necessidades do grupo aula.  Os 

desafios da profissão docente se tornam evidentes com o advento da educação como 

direito de todos que, ao abrir as portas da escola através do processo democrático, traz 

para dentro de seus muros e da sala de aula a heterogeneidade que evoca na prática 

pedagógica novos saberes. Tardif (2012) chama atenção para a pluralidade desses 

saberes inerentes ao fazer dos professores, convergindo com a necessidade de estudá-los 

e ressignificá-los em estrita relação com a realidade pedagógica. 

Gauthier (2013) reafirmam a ideia de pluralidade de saberes apresentada por 

Tardif, esclarecendo que “uma das condições essenciais a toda profissão é a 

formalização dos saberes necessários à execução das tarefas que lhe são próprias” 

(p.20), formando, ao longo dos anos, um reservatório que poderá sustentar e trazer 
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respostas ao trabalho cotidiano dos professores. Afirma que “é muito mais pertinente 

conceber o ensino como a mobilização de vários saberes que formam uma espécie de 

reservatório, no qual o professor se abastece para responder a exigências específicas de 

sua situação concreta de ensino” (p.28). É importante que se reflita na perspectiva de 

que esse abastecimento não comporta apenas uma reserva, mas uma reelaboração 

contínua pelos professores, conforme afirma Pimenta (1999, p.29) “em confronto com 

suas experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares” e em 

contínua interação com os demais professores e com a realidade escolar.  

 Esta busca pela ressignificação de saberes tão específicos da profissão docente, 

segundo Gauthier (2013) rompe com o senso comum de que para ensinar é suficiente o 

conhecimento do conteúdo, ser talentoso e intuitivo, ter experiência e cultura que 

prejudicam o processo de profissionalização do ensino, que possui características e 

saberes específicos, portanto, caracteriza-se como um ofício de saberes. Gauthier e seus 

colaboradores identificam três categorias relacionadas às profissões que são; ofícios sem 

saberes, saberes sem ofício e ofícios feitos de saberes. A categoria, ofícios sem saberes, 

apresenta uma falta de sistematização de um saber próprio do docente envolvendo bom 

senso, intuição, experiência, cultura e etc. deixando de contextualizar teoricamente sua 

prática. A categoria dos saberes sem ofício é caracterizada pela formalização do ensino, 

não contemplando a sua complexidade e a reflexão que é presente na prática do 

professor, não contribuindo para o fortalecimento da profissionalização docente. A 

categoria, um ofício feito de saberes que caracteriza a profissão docente, é composta por 

vários saberes que são mobilizados pelo professor e sua prática envolvendo: 

 O saber disciplinar “refere-se aos saberes produzidos pelos pesquisadores e 

cientistas nas diversas disciplinas científicas. [...] correspondem às diversas áreas do 

conhecimento”(p. 29). É necessário que o professor domine o conteúdo e o 

contextualize no processo de ensino-aprendizagem. O saber curricular refere-se aos 

saberes que a “escola seleciona e organiza certos saberes produzidos pelas ciências e os 

transforma num corpus que será ensinado nos programas escolares” (p.30). No entanto, 

é necessário que os professores tenham pleno conhecimento deste programa para 

melhor planejar e executar a ação pedagógica. O saber das Ciências da Educação refere-

se ao conjunto de saberes adquiridos pelo professor “durante sua formação ou em seu 

trabalho, determinados conhecimentos profissionais, que embora não o ajudem 
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diretamente ensinar, informam-no a respeito de várias facetas de seu ofício ou da 

educação de um modo geral” (p.31). Integra o conhecimento que o professor tem sobre 

a escola, sua organização e seu funcionamento, o auxilia no exercício de sua 

profissionalização docente. O saber da tradição pedagógica refere-se à “representação 

da escola que o determina antes mesmo de ter frequentado um curso de formação de 

professores na universidade” (p. 32). O saber da experiência corresponde aos diversos 

conhecimentos construídos pelos professores, no espaço privado da sala de aula, como 

um momento peculiar que se registra e guarda no seu reservatório de saberes, mas 

segundo Gauthier (2013, p.24) “não pode representar a totalidade do saber docente. Ele 

precisa ser alimentado por uma formação anterior mais formal que pode servir de apoio 

para interpretar os acontecimentos presentes e inventar soluções novas”, que se não 

forem validados cientificamente, permanecerão no âmbito privado como pressupostos e 

julgamentos. O saber da ação pedagógica refere-se ao “saber experiencial dos 

professores a partir do momento em que se torna público e que é testado pelas pesquisas 

realizadas em sala de aula” (p.33). É importante a identificação e validação dos saberes 

do professor, levando a outros profissionais a pertinência desses saberes legitimados 

pela pesquisa, pela própria prática dos professores, saberes integrados na formação 

docente. “Para profissionalizar o ensino é essencial identificar saberes da ação 

pedagógica válidos e levar a outros atores sociais a aceitarem a pertinência desses 

saberes” (p.34). Neste contexto, evidencia-se o fazer pedagógico do professor tornando-

o reconhecidamente como um profissional que, em situações complexas delibera, julga 

e decide, de forma efetiva, em relação ao processo pedagógico, contribuído para a 

formação de novos professores. 

Pimenta (2005) também estuda os saberes docentes, aos quais nomeia como 

“saberes da docência” e os categoriza como saberes das áreas específicas, pedagógicos e 

saberes da experiência. “É na mobilização dessa tríade que os professores desenvolvem 

a capacidade de investigar a própria atividade e, a partir dela, constituírem e 

transformarem seus saberes/fazeres docentes” (p.8), os quais são necessários ao ensino 

que, contextualizados e fundamentados no próprio processo formativo, indicam a 

necessidade do aprofundamento teórico e dialógico reflexivo na e sobre a prática em 

processo de contínua ressignificação.  

 Este contexto processual que recebe a formação docente, como define Nóvoa 
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(1992, p. 13) “estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e 

criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vista à construção de uma 

identidade, que é também uma identidade profissional”. Portanto, refletir sobre os 

saberes dos professores torna evidente a necessidade de abordar a formação que 

possibilita a identificação das necessidades reais do professor que o processo 

pedagógico implica, visto que o saber é sempre um saber de alguém que trabalha com 

objetivos predefinidos para alcançar (TARDIF, 2012). 

Ao discutir a formação dos professores a partir da análise reflexiva da prática 

docente, identifica-se a necessidade de consideração dos estudos sobre a identidade da 

profissão docente. Essa identidade, segundo Pimenta (2005), é construída a partir da 

significação social da profissão, da contínua revisão dos significados sociais da 

profissão, das tradições e da reafirmação das práticas consagradas culturalmente e que 

permanecem significativas nos tempos atuais. São “práticas que resistem a inovações 

porque prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade. Do confronto entre as 

teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da 

construção de novas teorias” (p.19). A ressignificação das práticas pedagógicas se faz 

importante no desenvolvimento profissional docente e a escola pode ser considerada 

como um espaço social privilegiado onde são socializados os saberes, teorias e práticas, 

através da reflexão crítica do ser/fazer educacional, valores e metas por ela legitimados.  

Portanto, a dialética teoria/prática se evidencia, e como afirma Mota (2005, p.78) “não 

podemos descartar os conhecimentos teóricos, científicos e acadêmicos, nem por outro 

lado, considerar os saberes da prática como autossuficientes para a formação dos 

professores”, portanto uma relação contínua de formação em que a teoria e prática se 

complementam de forma dialética.  

As concepções e atitudes docentes são explicitadas por um conjunto de saberes 

que expressam seus conceitos e valores sistematizados em teorias que compõem sua 

formação e experiências acumuladas ao longo da carreira e evidenciados no seu 

saber/fazer cotidiano, envolto por muitas contingências que levam os docentes a novas 

construções. A ressignificação de saberes é um espaço em contínua construção, onde os 

professores com suas representações interpretam, compreendem, atuam e orientam sua 

formação e prática pedagógica. 

O processo de construção/ressignificação de novos saberes pedagógicos na 
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prática dos professores, suscita uma permanente reflexão/ação que leva ao 

questionamento e à reorganização da ação pedagógica, remetendo-os a uma releitura da 

prática que podem resultar em novas formas de ser/saber/fazer com autoria em busca de 

legitimidade profissional e oportunizando que outros professores compartilhem dos 

resultados legitimados e comprovados.  O processo de formação proposto aos 

professores, voltado para a reflexão/ação, deve ser dinâmico nas escolas. Nesta 

perspectiva, a construção de uma escola mais inclusiva passa por esta busca de 

mobilização e (re)construção dos saberes que envolvem os princípios da inclusão e se 

fazem necessários às práticas docentes contextualizadas, respeitando a individualidade e 

a diversidade dos alunos, através de uma relação dialógica e livres de quaisquer 

preconceitos. 

Para atender a diversidade os professores têm a tarefa da busca continuada de 

ressignificação dos seus saberes vinculados à prática pedagógica, como indica a autora, 

depreendidos de certezas pedagógicas que não mais correspondam ao fazer pedagógico 

do grupo aula. Para ressignificar saberes, é preciso abertura para o novo, sem 

preconceitos e disponíveis à ampliação e desenvolvimento de novas habilidades que 

atendam às exigências de um saber/fazer didático e inclusivo. Como afirma Tardif 

(2012, p.145) “o problema principal do trabalho docente consiste em interagir com 

alunos que são tão diferentes uns dos outros e, ao mesmo tempo, em atingir objetivos 

próprios a uma organização de massa baseada em padrões gerais”; realidade vivida 

pelos professores no contexto escolar que devem mobilizar cotidianamente diferentes 

saberes para interagir e ensinar. Tanto na formação inicial e como na formação 

continuada dos professores, segundo Andrade (2008, p.90) verificam-se haver esforços 

com a intenção de “criar as condições necessárias para uma prática educacional baseada 

na pedagogia que considera as diferenças. [...] Mas a marca desses esforços tem sido a 

‘insuficiência’, segundo a avaliação dos professores”. Portanto, é importante que se 

prossiga a formação durante o exercício docente, aprofundando, ampliando e 

ressignificando saberes teórico-práticos, em estreita contextualização com a realidade 

em que atuam. 

Na instituição escolar, diferentes atores trabalham com a finalidade de 

possibilitar a educação para todos, através de uma sistematização adequada às 

necessidades dos alunos.  Entre estes atores, estão os professores que, na interatividade 
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com seus alunos, tornam concreta a função singular da escola e, para tanto, necessitam 

de aprimorar suas práticas para responder às exigências pedagógicas que emergem do 

contexto da aula e que a proposta inclusiva solicita.  

Neste aprimoramento em busca de (re)construção de saberes que respondam às 

necessidades da escolarização atual dos alunos, a formação continuada deve ter 

destaque voltado para a prática e a ação reflexiva na docência. Nóvoa (1995, p.25) 

sugere que a formação deve “[...] estimular uma perspectiva crítico-reflexiva que 

forneça, aos professores, os meios de um pensamento autônomo e que facilite as 

dinâmicas da autoformação participada”.  Neste contexto de formação coletiva, há que 

se considerar a reflexão na/sobre a prática como uma fonte de conhecimentos e alicerce 

para a construção de novos saberes como fundamentação de respostas à complexidade 

da ação educativa, aos desafios da educação inclusiva, propiciando, também a 

(re)construção da prática pedagógica docente.   

Na perspectiva da formação, o reconhecimento do saber da experiência, segundo 

Canário (1994, p.16) “conduz a valorizar, também, a heterogeneidade dos processos 

formativos. É a reflexão, conduzida de modo sistemático e finalizada que permite 

transformar a experiência num saber utilizável”. Contudo, reconhecendo o contexto 

singular das escolas, com suas possibilidades e limites, podemos afirmar que os saberes 

produzidos pelos professores são necessários na prática pedagógica capaz de contemplar 

as necessidades educacionais dos alunos, como indicativo de identidade profissional 

docente na perspectiva histórico-social que se recontextualiza no âmbito educacional. 
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6.  TECENDO O ITINERÁRIO MÉTODOLÓGICO 

  

 

A pesquisa parte dos resultados de uma análise crítica  

do contexto social e da situação real na qual o  

ensino de uma matéria escolar se atualiza.  

A produção de coerência, orientada para a ação,  

assim como da contextualização social, se torna central.  

Assume-se a inter-relação e a interação indispensáveis  

entre os processos de ensinar, os de aprender,  

os sentidos dos conteúdos e os processos de formar.  

(GATTI, 2012, p. 23)  

 

 

 Neste capítulo é apresentado o caminho metodológico com suas tessituras de 

pesquisa e tramas utilizadas na construção deste estudo; também apresentados suas 

questões e objetivos, contexto de investigação e técnicas de coleta e análise dos dados 

que serviram de base para este trabalho. Há ciência de que, na contemporaneidade, o 

contexto sociocultural exige qualidade da pesquisa de campo na educação e até mesmo 

de excelência (GATTI, 2012).  

 O presente estudo contextualiza-se no âmbito da pesquisa qualitativa que 

segundo Lüdke e André (1986) e Bogdan e Biklen (1994) se caracteriza pelo 

estabelecimento de relações entre o fenômeno ou situação investigada, o contexto e os 

significados atribuídos pelos sujeitos participantes, bem como pelo emprego de 

procedimentos de pesquisa que visa investigar essas relações. Estes autores destacam, 

na pesquisa qualitativa, o ambiente natural como a principal fonte de dados, o 

pesquisador como um dos instrumentos, o foco no processo e a relevância do 

significado que as pessoas envolvidas no processo da pesquisa atribuem ao objeto 

investigado.  Para Ludke e André, (1986, p.13) “a pesquisa qualitativa ou naturalística 

envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contado direto do pesquisador com 

a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar 

a perspectiva dos participantes”. 

O encaminhamento metodológico da pesquisa teve como referência a relação 

transversal entre as ações do professor, a escola e a rede estadual de ensino na 

ressignificação dos saberes docentes e das práticas pedagógicas.  Para a entrada a campo 

e realização da coleta de dados houve uma fase inicial de aproximação com as 
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instituições de ensino onde a pesquisa seria desenvolvida com o objetivo de conhecer as 

instituições que seriam pesquisadas. Neste cenário, informações importantes sobre a 

rede de ensino se apresentaram para a pesquisadora, como quais eram as escolas 

estaduais de ensino fundamental (de 1º ao 5º ano) que atendiam alunos com 

necessidades especiais em classes comuns. Esta fase inicial da pesquisa foi importante 

como norteador do processo de investigação, indicando a partir dessas primeiras 

informações possíveis facilidades e/ou resistências quanto à aceitação da pesquisa nas 

instituições e a  reorganização desta fase da pesquisa. 

 Optou-se, como procedimentos de pesquisa, pela pesquisa documental e pela 

entrevista semiestruturada. A pesquisa documental teve como fontes a legislação, 

documentos e orientações da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, 

pesquisadas no sítio 
4
da instituição, através da Superintendência Regional de Ensino de 

Pouso Alegre – MG, e das próprias escolas. A entrevista semiestruturada foi realizada 

com professores que, em 2013 e 2014, atuavam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano) e atendiam alunos com necessidades educacionais especiais 

em suas classes comuns. 

  

6.1. A PESQUISA E SUAS QUESTÕES 

 

A pesquisa ancorou-se na área da educação, propondo-se a investigar: que 

saberes (TARDIF, 2012) têm os professores de classes comuns sobre o ensino para 

alunos com necessidades educacionais especiais? Que práticas pedagógicas 

desenvolvem em sala de aula especificamente? Na percepção dos professores, em que 

medida a sala de aula e a prática pedagógica desenvolvida mobilizam a reconstrução de 

seus saberes?  Em busca de respostas para tais questões, por uma abordagem qualitativa, 

houve opção pelos procedimentos de pesquisa documental e pela entrevista 

semiestruturada, a serem detalhados nesse capítulo. 

 

6.2. OBJETIVOS 

 

6.2.1 Objetivo geral 

                                                 
4
 https://www.educacao.mg.gov.br/ 
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- Investigar a concepção dos professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental, de escolas públicas estaduais de Pouso Alegre – MG, acerca da inclusão 

de alunos com necessidades educacionais especiais, em classes comuns do ensino 

regular, identificando as práticas pedagógicas desenvolvidas por esses professores junto 

a esses alunos. 

 

6.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar, junto aos professores, as práticas pedagógicas, por eles 

desenvolvidas em classes comuns, com alunos com necessidades educacionais 

especiais, investigando procedimentos e recursos empregados, bem como aspectos 

facilitadores e dificuldades encontradas na inclusão desses alunos. 

- Identificar os saberes dos professores (GAUTHIER, 2013; PIMENTA, 2005; 

TARDIF, 2012;) sobre a inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais 

especiais, no ensino regular, e a relação desses saberes com as práticas pedagógicas 

desenvolvidas. 

 

6. 3 A INVESTIGAÇÃO E SEUS PARTICIPANTES 

 

Embora, nos últimos anos, as políticas e pesquisas para a área estejam voltadas 

para o chamado professor especialista (GARCIA, 2011) com formação específica e 

atuação no  Atendimento Educacional Especializado (AEE), justifica-se o foco desta 

pesquisa estar nos saberes e práticas pedagógicas de professores de classes comuns; em 

função da necessidade, assim entendemos,  de que as investigações e reflexões atuais se 

voltem aos profissionais, suas práticas e aos espaços pedagógicos comuns a todos os 

alunos.  

A pesquisa foi realizada com os professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental que foram selecionados entre aqueles que atendiam alunos com 

necessidades educacionais especiais em suas classes (classes comuns do ensino regular) 

e atuavam em 03 escolas da referida rede e município, indicadas pela própria 

Superintendência Regional de Ensino, como unidades de ensino que atendiam no ano de 

2013 e 2014 no seu quadro de discentes, alunos com necessidades educacionais 



68 

 

especiais, unidades que a SRE e a comunidade as reconheciam, pela busca da 

construção de um processo educacional inclusivo.  

 

Tabela 1 – Dados do ano de 2013 das escolas participantes da pesquisa em relação à matrícula de alunos 

com necessidades educacionais especiais 

Dados escolares 
Escola 

  A 

Escola  

 B 

Escola 

  C 

Número de alunos na escola de Ensino Fundamental de 

1º ao 5º ano 
675 404 227 

Número de alunos com necessidades educacionais 

especiais 
22 10 05 

Número total de professores regentes de classe comum 28 18 17 

Número total de professores regentes de classe comum 

atendendo alunos com necessidades educacionais 

especiais 

14 8 6 

Total de professores participantes da pesquisa. 7 4 3 

Fonte: Dados da Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre – SRE, 2013. 
Das três escolas selecionadas, levantou-se o total de professores que atendia 

alunos com necessidades educacionais especiais e destes 50% se tornaram sujeitos da 

pesquisa. Foram entrevistados, portanto, 14 professores. Objetivando contextualizar e 

identificar quem são os sujeitos desta pesquisa, foram organizados na Tabela n. 2 os 

dados acerca do seu perfil e formação. 

 

Tabela 2 – Perfil dos participantes da pesquisa 

Identif. 

Professor 

Ida

de 

Formação 

Inicial 

Pós-Graduação Tempo de 

atuação como 

professor 

Anos em que atendem 

alunos com necessidades 

educacionais especiais 

P1EA 40 Pedagogia AEE/Tecnologia  

Assistiva 

10 2 

P2EA 38 Pedagogia Supervisão/ 

Psicopedagogia 

21 2 

P3EA 49 Letras - 24 3 

P4EA 56 Pedagogia - 20 7 anos 

P5EA  49 Pedagogia Psicopedagogia 28 1 

P6EA  40 Pedagogia - 3 2 

P7EA  49 Pedagogia - 21 2 

P1EB  31 Pedagogia  Educação Inclusiva 2 anos 2 anos 

P2EB 28 Pedagogia Gestão Educacional 5 anos 1 ano 
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Tabela 2 – Perfil dos participantes da pesquisa - Continuação 

P3EB  51 Pedagogia  - 16 anos 3 anos 

P4EB - Pedagogia - 23 anos 5 anos 

P1EC 42 Pedagogia - 8 anos 2 anos 

P2EC  56 Pedagogia/ 

Biologia 

Biologia 30 anos 2 anos 

P3EC  48 Pedagogia Psicopedagogia 6 anos 6 anos 

Tabela 2 – Perfil dos participantes da pesquisa – Continuação  

 

Constata-se que todos os sujeitos da pesquisa são do sexo feminino
5
 e que é uma 

população relativamente jovem, se considerar que apenas 03 dos 14 professores têm 

mais de 50 anos de idade, conforme aponta a tabela, abaixo. Dos participantes, um não 

possui formação superior completa, está cursando Pedagogia, outro cursou Letras, 

formação que não atende às solicitações legais da qualificação mínima exigida para 

atuar nesse nível de ensino, os anos iniciais do Ensino Fundamental. Quanto à Pós-

graduação, 6 participantes já concluíram, 1 está cursando e outras 8 relataram não terem 

cursado. Os cursos de pós-graduação mencionados foram: Atendimento Educacional 

Especializado, Tecnologia Assistiva, Supervisão, Psicopedagogia, Gestão Educacional, 

Educação Inclusiva e Biologia.  

As participantes da pesquisa são todas atuantes nos Ciclos de Alfabetização e 

manifestaram ter experiência entre um e sete anos no atendimento a alunos com 

necessidades educacionais especiais, em classe comum do ensino regular, com um e/ou 

dois alunos por turma (dados de 2013) que apresentavam as seguintes 

deficiências/limitações:  

- 8 alunos com Autismo/TGD, tendo 1 deles deficiência auditiva, 

- 4 com deficiência visual, sendo 3 com baixa visão,  

- 1 com cegueira,  

- 2 com deficiência intelectual/síndrome de Down,  

- 2 alunos com deficiência física, sendo um em consequência de Paralisia 

Cerebral e  

- 1 com deficiência auditiva. 

 

                                                 
5
Em função desse dado,  a partir deste trecho serão referenciados como professora/s. 
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Tabela 3 – Características dos alunos com necessidades educacionais especiais atendidos pelos 

professores entrevistados em suas classes comuns do ensino regular  

Professores Número de alunos com 

Necessidades Educacionais 

Especiais 

Deficiências/limitação apresentada  

pelos alunos 

P1EA 2 Deficiência Intelectual/Síndrome de Down 

P2EA 1 Autismo/TGD - Deficiência Auditiva 

P3EA 1 Autismo/TGD 

P4EA 2 Autismo/TGD   

P5EA  1 Autismo/TGD 

P6EA  2 Deficiência Visual/Baixa Visão                         

Deficiência Intelectual/Síndrome de Down 

P7EA  1 Deficiência Física (Paralisia Cerebral) 

P1EB  1 Autismo/TGD 

P2EB 1 Autismo/TGD 

P3EB  1 Autismo/TGD 

P4EB 1 Autismo/TGD 

P1EC 1 Deficiência Visual/Cegueira 

P2EC  1 Deficiência Visual/Baixa Visão 

P3EC  2 Deficiência Visual/Baixa Visão 

Deficiência Física 

Fonte: construção da pesquisadora a partir das informações nas entrevistas. 

 

6.4 PROCEDIMENTO DE PESQUISA  

 

A entrevista foi a principal fonte de dados e a pesquisa documental serviu como 

fonte auxiliar que tem também sua importância na complementação e no fornecimento 

de dados relevantes à estruturação da temática denominada como “alunos com 

necessidades educacionais especiais na escola regular: práticas pedagógicas docentes 

que constroem a educação inclusiva. 

Com o parecer favorável do Comitê de Ética da Universidade do Vale do 

Sapucaí, Parecer nº 329.296 de 08 de julho de 2013, foi realizado contato com a 

Superintendente da Regional de Ensino de Pouso Alegre, representante da Secretaria de 

Estado de Educação, com sede em Belo Horizonte, que atendeu prontamente à 

solicitação da pesquisadora. Após a exposição do tema para a pesquisa, considerou 

relevante o projeto autorizando, via ofício datado de 27 de setembro de 2013, seu 

desenvolvimento em três escolas pertencentes à rede estadual de ensino, apresentando a 
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pesquisadora como mestranda em Educação, com a indicação de Pesquisa Científica no 

contexto educacional inclusivo. Na sequência, foi realizado o contato com as escolas, 

através da direção, a fim de solicitar autorização para proceder ao processo investigativo 

in loco, por meio da entrevista para coleta de dados prevista na pesquisa.  

 Elaborado o roteiro da entrevista e as entrevistas se iniciaram com a realização 

de uma entrevista piloto, em outubro de 2013. Após a entrevista piloto, não foram 

necessários novos ajustes no roteiro, mas um reposicionamento mais flexível e atento da 

pesquisadora em função das respostas solicitadas pelo objeto da pesquisa. Nos meses de 

novembro de 2013 a fevereiro de 2014 procederam-se as 14 entrevistas com os 

professores participantes, os quais foram anterior e formalmente convidados para 

participarem da pesquisa. Nas escolas A e B, após conversa informal com a diretora e 

supervisora pedagógica, foi realizado um sorteio (escolha aleatória) dos professores que 

participariam da pesquisa, e na escola C participaram professores que manifestaram 

interesse, não sendo necessário o sorteio, por haver apenas três disponíveis e presentes 

na escola naquele período. Aos professores que se manifestaram dispostos a participar 

foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ao qual assinaram 

prontamente. 

Os dados foram coletados em cada uma das escolas A, B, e C, mediante 

entrevista semiestruturada individual, no próprio ambiente escolar, em local e horário 

favorável aos participantes, com o apoio do gestor da escola, para que entrevistador e 

entrevistado pudessem sentir-se à vontade, sem possibilidades de interrupção e em 

condições possíveis para a efetivação da gravação das entrevistas. Deste contexto, 

emergiu uma ampla base de dados que resultou em uma trabalhosa organização para a 

estruturação do corpus a ser analisado, constituindo-se em um desafio na busca de 

apreender os elementos e suas significações, bem como articulá-los ente si.  

 

6.4.1. Pesquisa documental 

 

A pesquisa documental tem relevante importância na pesquisa qualitativa com a 

complementação de informações obtidas por outras técnicas, ou ainda, desvelando 

aspectos novos de um tema ou problema (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Considerada como 

uma fonte estável de pesquisa, além da riqueza de dados que a pesquisa documental 
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pode fornecer, ela possibilita a consulta por várias vezes, constituindo-se uma técnica 

valiosa na abordagem de dados qualitativos. Segundo Lüdke e André (1986, p. 39), “os 

documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas 

evidências que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador”. 

Nesta perspectiva, com foco nos objetivos propostos, a pesquisadora colocou-se 

a caminho, em busca dos dados possíveis. A intenção era encontrar fontes que dessem 

suporte à pesquisa empreendida, (complementando as entrevistas realizadas com as 

professoras) compreendendo, entre essas fontes, a visita às escolas e a busca por 

legislações, documentos e orientações do Sistema Estadual de Ensino e atividades da/na 

escola. Esta pesquisa objetivou investigar orientações gerais e orientações específicas, 

nesse caso, sobre a inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais. 

Para organizar o material, um inventário
6
 foi elaborado configurando uma organização 

específica evidenciando o conteúdo dos documentos, e como afirma Prado e Morais 

(2011, p. 138) “a elaboração de um inventário de pesquisa, acena com a promessa do 

estabelecimento de uma ordem à desordem instalada nos materiais e em nós”.  

Pelo acesso à internet e em visita ao órgão regional de ensino e às escolas, foi 

possível o acesso aos documentos selecionados, tendo como base as normatizações 

oficiais elaboradas e/ou veiculadas pela Secretaria de Estado de Educação de Minas 

Gerais, Superintendência Regional de Ensino e a escola acerca de: inclusão escolar, 

propostas curriculares, ações docentes; programas e ações de formação continuada 

promovida pela rede estadual, das quais participaram os professores entrevistados e/ou 

sua escola, especificidades e contextualizações de orientações e de formação realizadas 

nas escolas, procurando identificar informações factuais nos documentos, considerando-

se as questões de interesse da pesquisa e a possibilidade de maior proximidade da 

temática e da realidade pesquisada. Com a necessidade de organizar foi utilizada a 

elaboração do inventário, concordando com Prado e Morais (2011, p.151) que  

“inventariar os materiais resulta em nós uma ampliação da noção de documento: não 

apenas a materialidade dos acontecimentos, mas também os discursos, as narrativas, os 

pequenos objetos, os materiais ordinários, insignificantes”, aproximando e 

contextualizando-os conforme as questões e objetivos da pesquisa. 

 

                                                 
6
 O inventário se encontra  como apêndice no final do trabalho  
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6.4.2 Entrevistas 

 

 A entrevista na pesquisa qualitativa é um método importante no processo  de 

coleta de dados possibilitando a compreensão da realidade por meio do discurso dos 

envolvidos. Segundo Lüdke e André (1986) a entrevista representa um dos instrumentos 

básicos para a coleta de dados, proporcionando a captação pontual e corrente da 

informação disponibilizada e ao alcance do pesquisador. As autoras sugerem que a 

entrevista com esquemas mais livres e menos estruturados, convergem melhor para o 

âmbito educacional por meio da utilização de instrumentos mais flexíveis. 

 A opção foi pela entrevista semiestruturada neste contexto investigativo, 

considerando que corrobora melhor com o objeto e a realidade cotidiana dos 

participantes. Para a realização desta entrevista, um roteiro de perguntas
7
 foi elaborado 

que, ao longo da entrevista, era flexibilizado de acordo com as respostas e compreensão 

dos entrevistados. A partir do roteiro, a entrevista semiestruturada se desenvolveu de 

forma aberta, proporcionando ao entrevistado comentar com liberdade sobre o assunto 

em questão, sem deixar de aprofundar os pontos de interesse da pesquisa (LUDKE; 

ANDRÉ, 1986) realizando correções, esclarecimentos e adaptações, tornando-a eficaz 

na obtenção das informações almejadas. 

Fizeram parte do roteiro pontos organizados e direcionados ao processo 

investigativo a respeito da opinião, práticas e saberes estruturados pelo professor, em 

decorrência de suas experiências com a prática pedagógica inclusiva, no atendimento 

aos alunos com necessidades educacionais especiais. Esses pontos se distribuíram da 

seguinte forma: (1) uma questão objetivava-se conhecer a opinião do professor sobre a 

inclusão dos alunos com necessidades especiais na escola regular; (1) uma busca 

conhecer a visão do professor sobre a inclusão na escola em que atua; (1) uma busca a 

opinião dos professores sobre as diretrizes que recebem das instâncias superiores e da 

própria escola; (3) duas questões sobre a experiência profissional, em relação à prática 

pedagógica, no atendimento a alunos com necessidades especiais na classe comum 

voltado para as estratégias e recursos utilizados na atividade pedagógica e na avaliação 

implementada neste processo, e a última questão referente às dificuldades encontradas 

na implementação da prática pedagógica inclusiva. Encerrando o roteiro da entrevista, 

                                                 
7
O roteiro da entrevista se encontra como apêndice, ao final do trabalho. 
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uma questão final propõe às professoras entrevistadas, sentirem-se livres para 

acrescentar outras informações que julgassem relevantes na composição do presente 

estudo.  

Para maior aprofundamento das questões, a pesquisadora deixou à vontade as 

professoras entrevistadas para exporem outras informações sobre a inclusão escolar, 

com referência às ações que devem ser realizadas na escola e na sala de aula, visando à 

melhoria da prática pedagógica julgada relevante por elas no atendimento de alunos 

com necessidades educacionais especiais na escola regular. 

 

6.5. ANÁLISE DOS DADOS DAS ENTREVISTAS  

 As entrevistas foram audiogravadas e transcritas; na sequência foi realizada a 

leitura dessas transcrições observando-se as falas das professoras, a partir do roteiro de 

entrevista, que foi depois relativizado pela própria análise depois da constatação de 

(outras) temáticas que emergiam da fala das professoras. Esse primeiro momento da 

análise possibilitou maior compreensão do todo das entrevistas, tendo sido realizada a 

leitura de cada uma, bem como novas leituras atenta de todas relacionando uma com as 

outras.  

Dando sequência à análise, e tendo como referência os estudos que 

fundamentaram este trabalho e as questões de pesquisa, buscou-se pela percepção, no 

texto da transcrição das entrevistas, de assuntos que emergiam da fala das professoras. A 

pergunta “de que falam as professoras?” acompanhou este momento da análise. 
Na sequência, se elaborou um quadro

8
 em que foram inseridos os elementos: 

questões de pesquisa e os conteúdos da fala das professoras. A leitura detalhada desse 

quadro promoveu uma primeira aproximação com os temas emergentes das entrevistas, 

a partir do agrupamento (como fios em feixes...) dos conteúdos transcritos das falas das 

professoras.  

Dessa primeira classificação temática, novos olhares e uma multiplicidade de 

elementos puderam ser observados. Como resultado se organizaram os temas centrais da 

pesquisa que, na sequência, são apresentados. Esses temas foram checados pela 

pesquisadora para verificar se respondiam aos objetivos da pesquisa. Em seu conjunto, e 

tendo como mote a concepção das professoras acerca da inclusão escolar, certificaram-

                                                 
8
O quadro se encontra como apêndice, ao final do trabalho. 
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se de que esses temas podem contribuir na compreensão de aspectos relacionados à 

prática pedagógica docente. 

São os seguintes temas apresentadas como temas, abaixo elencados, que serão 

discutidos no próximo capítulo.  

1. “Concepções e práticas pedagógicas com alunos com necessidades 

educacionais especiais”,  

2. “Formação de professores e as parcerias necessárias para a construção de uma 

prática pedagógica na escola regular”;  

3. “Reorganização da escola e da sala de aula para a inclusão escolar e as 

condições do trabalho docente”; 

4. “(In)certezas: sentimentos e dúvidas das professoras no contexto da inclusão. 
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7.  OS FIOS CONDUTORES DA RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES DOCENTES, A 

REDE ESTADUAL DE ENSINO E A ESCOLA 

 

 

Neste capítulo será apresentada uma descrição das três escolas – unidades da 

rede estadual de ensino de Minas Gerais, em Pouso Alegre – onde atuam os professores 

participantes da pesquisa. Na sequência, fruto da pesquisa documental, apresentam-se 

os aspectos legais e orientações curriculares advindas da mesma rede estadual às suas 

unidades, cujo conteúdo está relacionado a toda educação básica e, em específico, à 

escolarização de alunos com necessidades educacionais especiais. A apresentação desses 

aspectos tem como objetivo indicar a relação entre as escolas e a rede estadual de 

ensino, bem como refletir, através dessas orientações e normativas, como chegam e 

podem interferir nas práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores. 

 

7.1 AS ESCOLAS COMO LÓCUS DE PESQUISA 

   

As escolas onde atuam os professores participantes da pesquisa atendem os 

seguintes níveis de ensino: duas delas, as escolas A e B, atendem apenas os ciclos de 

alfabetização, de 1º ao 5º ano; a escola C atende os ciclos de alfabetização, os anos 

finais do ensino fundamental (até o 9º ano) e o Ensino Médio. 

 

7.1.1  Escola A 

 

A escola “A”, conforme seu Projeto Político Pedagógico (Escola A, Projeto 

Pedagógico, ano 2013) e através observações iniciais feitas na própria escola, atendia 

em 2013/2014 a 675 alunos de diferentes níveis socioeconômicos, oriundos de diversos 

bairros e da zona urbana e também da zona rural. Os alunos estavam, na época, 

distribuídos em 26 turmas em dois turnos, com 13 turmas atendidas em cada turno. A 

escola conta com 63 servidores (dados de 2013/2014) na sua maioria professores 

regentes, professores eventuais, de apoio e de sala de recursos.  

Conforme seu Projeto Político Pedagógico (ESCOLA A, 2013, p. 15) a Escola 

“A” tem a missão de “propiciar ao aluno formação básica, através de um ensino de 
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qualidade, promovendo uma aprendizagem efetiva em um ambiente alegre e acolhedor, 

a fim de torná-lo um cidadão útil, reflexivo e honesto, capaz de atuar e transformar a 

realidade que o cerca”. Especifica suas metas neste mesmo documento visando: 

 

- Envolver 100% da comunidade da escola na busca da qualidade da 

educação e, consequentemente, da qualidade de vida; 

- Elevar a proficiência média das avaliações do PROALFA 2013 para 641,14 

com 98,17% de alunos do 3º ano no Desempenho Recomendável; 

- Alcançar a proficiência média de 241,48 na avaliação do PROEB/2013 de 

Língua Portuguesa com 66,82% de alunos do 5º ano com Desempenho 

Recomendável; 

- Atingir a proficiência média de 262,83 na avaliação do PROEB/2013 de 

Matemática com 81,06% de alunos do 5º ano com Desempenho 

Recomendável; 

- Manter em  0% a taxa de evasão escolar;  

- Elevar o IDEB para 7.5 nas avaliações da Prova Brasil SAEB/2013; - 

Reduzir para 2,01% a taxa de distorção idade-série no Ensino Fundamental; 

- Reduzir em 20% o número de crianças consideradas em baixo desempenho 

em toda a escola, utilizando estratégias viáveis; 

- Implementar o Projeto de Intervenção Pedagógica – PIP em toda a escola 

buscando 100% de resultados positivos. (ESCOLA A, 2013, p.9). 
 

 

Ainda de acordo com o seu Projeto Pedagógico (ESCOLA A, 2013) a escola “é 

considerada de ótima qualidade pela comunidade atendida e tem um bom conceito na 

sociedade pousoalegrense. É aberta aos pais e à comunidade que, em sua maioria, 

correspondem sendo bastante participativos, colaboradores e parceiros” (p.2). 

Em relação às avaliações sistêmicas, a saber, SIMAVE
9
: PROALFA

10
, PROEB

11
 

e Prova Brasil
12

, a escola tem alcançado bons resultados, estes analisados pela gestão, 

pela equipe da escola e apresentados aos pais e à comunidade. Os resultados do 

PROALFA 2013
13

 apresentam como proficiência em nível Estadual 619,4, em nível 

regional 623,0 e com referência à escola  “A” 604,5. 

 

7.1.2 Escola B  

 

A Escola B valoriza a participação da comunidade escolar com a intenção do 

exercício democrático que implica a intervenção dos profissionais da educação, dos 

                                                 
9
Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública 

10
Programa de Avaliação da Alfabetização - PROALFA 

11
Programa de Avaliação da Educação Básica - PROEB 

12
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB 

13
Fonte:http://www.simave.caedufjf.net/proeb/resultados-anteriores/resultadosescala/ 
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alunos e pais na gestão escolar, tendo em vista uma direção consciente e planejada junto 

ao processo educacional. Trabalha para o fortalecimento de parcerias, hoje, existentes, e 

na busca de novos parceiros, objetivando novas estratégias para o crescimento da escola 

como um todo. Tem como missão a “garantia de oferta de um ensino de qualidade, 

pautada na gestão democrática e participativa, assegurando a universalização do acesso 

a todos, bem como a sua permanência com sucesso, visando à inserção afetiva de 

indivíduos críticos e participativos na sociedade” (ESCOLA B, 2013, p.5). 

Também, conforme seu Projeto Político Pedagógico (ESCOLA B, 2013), e 

dados levantados em observações feitas, a escola atendia nos anos de 2013/2014 a 404 

alunos matriculados na faixa etária de 06 a 11 anos, do 1º ao 5º ano, do ensino 

fundamental, com perfil socioeconômico bem diversificado, sendo a maioria de um 

nível baixo. Destes, 25% dependem do programa Bolsa-Família e 30% são atendidos 

com o passe escolar.  

A escola contava no mesmo período com 48 profissionais, 18 destes são 

professores regentes de sala e todos com curso superior completo e alguns com 

especialização, 06 professoras de apoio para atender os alunos com necessidades 

educacionais especiais e ainda 3 professores para atender o Projeto em Tempo Integral. 

Conta ainda, com 2 professoras eventuais que auxiliam no atendimento aos alunos no 

Projeto de Intervenção Pedagógica (PIP) que busca aprimorar o atendimento 

pedagógico aos alunos de desempenho baixo e intermediário, ampliando a 

aprendizagem para os de nível recomendado. 

Em relação às avaliações externas SIMAVE/PROALFA a escola demonstra bons 

resultados. Os resultados do PROALFA 2013, em nível Estadual foi de 619,4, o regional 

623,0 e da escola “B” foi de 610,3. 

 

7.1.3 Escola C 

 

A Escola “C”, conforme seu Projeto Político Pedagógico, (ESCOLA C, 2013) é 

uma escola aberta à comunidade e valoriza sua autonomia administrativa, pedagógica e 

financeira apoiada no processo democrático pelos sucessivos colegiados escolares. A 

regularização do fluxo escolar foi acontecendo gradativamente e conta com um número 

significativo de 227 alunos nos ciclos de alfabetização e com 17 professores regentes, 
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ofertando ainda os anos finais do ensino fundamental e médio. A escola tem como 

missão: 

Propiciar uma educação de qualidade para as crianças jovens e adultos, 

contribuindo com a família e a comunidade na formação de cidadãos éticos, 

responsáveis e críticos, valorizando as potencialidades de cada indivíduo 

respeitando a diversidade, favorecendo o desenvolvimento de habilidades e 

competências, através de uma prática pedagógica que atende aos quatro 

pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver, aprender a ser. (Quadro fixado na entrada da escola).     
 

 
Constando que o maior objetivo da educação é a formação humana, a Escola 

“C”,  “faz da diversidade social e das diferentes necessidades de todos os que a integram 

o norte do seu caminhar sabiamente justo”. Segundo o Projeto Político Pedagógico da 

Escola “compreender esse foco é evoluir na ideia de democracia, igualdade e de 

equidade” (Escola C, p.28). A escola conta com o Atendimento Educacional 

Especializado, oferecido em salas de recursos multifuncionais e professores de apoio 

para o atendimento dos alunos com necessidades educacionais especiais nas classes 

comuns. Recebeu melhorias na rede física, ampliando seu espaço físico com biblioteca, 

sala de professores, sala para laboratório, sala de aula e o espaço cultural. Segue 

crescendo e aperfeiçoando sua ação pedagógica e nos últimos anos, vem desenvolvendo 

diferentes projetos propostos pela Secretaria de Estado de Educação e atendendo, 

através do seu quadro discente, alunos com necessidades educacionais especiais.  

O seu Projeto Político Pedagógico (ESCOLA C, 2013) afirma que a escola “é 

uma instituição que busca a valorização da comunidade por ser um local adequado para 

a formação integral do aluno, buscando um espaço de integração entre ambos” (p.12). 

Quanto às metas da escola, com o objetivo de se posicionar e de se direcionar para os 

próximos caminhos a serem percorridos, a Escola “C” apresenta  “planos de ações para 

a melhoria dos problemas em toda sua estrutura: os recursos humanos, as instituições 

colegiadas, os recursos gerenciais, sua organização curricular e o processo de ensino-

aprendizagem” (p.30).        

 Em relação à avaliação externa SIMAVE/PROALFA, a escola trabalha 

pedagogicamente em busca de bons resultados.  Em 2013, o resultado Estadual foi de 

619,4, o resultado regional 623,0 e o da Escola “C”  foi de 746,7. 
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7.1.4 Aspectos relacionados à inclusão escolar:  

 

As escolas A e C oferecem o AEE
14

– Atendimento Educacional Especializado 

para alunos com comprovadas (por meio de laudo) necessidades educacionais especiais; 

a escola C não possui esse atendimento e tem encaminhado seus alunos para outras 

instituições. As três escolas contam com  professores de apoio na classe comum  para os 

alunos com necessidades educacionais especiais comprovadas por laudo médico.   

Durante a permanência da pesquisadora nas escolas, foram observadas ações na 

área da inclusão escolar, porém constatou-se que algumas dessas ações não são 

contempladas nos documentos institucionais que, segundo as profissionais da gestão da 

escola, estavam em processo de reelaboração. Para exemplificar, podemos citar o 

envolvimento pessoal das gestoras na acolhida aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, o envolvimento da equipe pedagógica nas ações inclusivas, o 

monitoramento da família e os encaminhamentos médicos agendados nas clínicas ou 

postos das prefeituras.  

 

7.2. LEGISLAÇÕES E DOCUMENTOS DA REDE ESTADUAL DE 

ENSINO DE MINAS GERAIS  

 

7.2.1. Estrutura e funcionamento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 

onde atuam todas as professoras participantes da pesquisa - Resolução nº 

2.197 de 26 de outubro de 2012, da Secretaria de Educação do Estado de Minas 

Gerais.  

 

Neste momento em que a escola contemporânea discute processos mais 

inclusivos no seu âmbito, vale refletir que, em um contexto histórico e sociocultural 

específico, os dados de pesquisa tornam-se objetos de investigação científica, a partir 

dos fundamentos teóricos e de instrumentos dos quais o pesquisador dispõe. Foi nessa 

perspectiva que o inventário de documentos foi construído (em anexo), buscando dar  

suporte aos objetivos empreendidos neste estudo, em especial, contribuindo para indicar 

                                                 
14

Conforme Decreto nº 7.611/2011 estes serviços são “denominados atendimento educacional 

especializado, compreendido como o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 

organizados institucional e continuamente”. (BRASIL, 2011). 
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a relação entre a rede estadual, as escolas e as ações docentes. 

Da leitura analítica desses documentos, bem como do que foi possível observar 

nas escolas, depreende-se, de forma significativa, a evidência de que há uma 

convergência de legislações e orientações entre as redes federal e estadual na busca de 

implantação dos processos inclusivos na educação ofertada, apontando para os desafios 

de sua implementação. Essas orientações são dirigidas às escolas e aos seus professores. 

No Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Educação localizada em 

Belo Horizonte, tem órgão regional no interior do Estado, nomeado como 

Superintendência Regional de Ensino, que através de suas equipes acompanham e 

orientam as ações nas escolas. Elencamos algumas legislações mais significativas no 

recorte que conferimos a este estudo e que dão suporte à educação básica mineira. 

 Entre essas, a Resolução SEE nº 2.197, de 26 de outubro de 2012 (MINAS 

GERAIS, 2012), dispõe sobre a organização do ensino nas escolas estaduais de 

educação básica, do Estado de Minas Gerais que, segundo essa Resolução, tem por 

finalidade “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores” (Art. 24, p.5). A mesma Resolução reforça que o ensino 

fundamental, etapa de escolarização obrigatória, deve comprometer-se e garantir ao 

educando uma educação com qualidade social.  

 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, com pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e 

valores, como instrumentos para uma visão crítica do mundo; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (MINAS 

GERAIS, 2012, Art. 27, p. 5). 
 

 

  Voltando-se para os processos inclusivos, além de normatizar o Ensino 

Fundamental como escolarização obrigatória, 

 

deve promover um trabalho educativo de inclusão, que reconheça e valorize 

as experiências e habilidades individuais do aluno, atendendo às suas 

diferenças e necessidades específicas, possibilitando, assim, a construção de 

uma cultura escolar acolhedora, respeitosa e garantidora do direito a uma 

educação que seja relevante, pertinente e equitativa. (MINAS GERAIS, Art. 

27, parágrafo único, p.5). 
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Com duração de nove anos, estrutura-se em 4(quatro) ciclos de escolaridade, 

considerados como blocos pedagógicos sequenciais: 

 

I - Ciclo da Alfabetização, com a duração de 3 (três) anos de escolaridade, 1º, 

2º e 3º ano; 

II - Ciclo Complementar, com a duração de 2 (dois) anos de escolaridade, 4º 

e 5º ano; 

III - Ciclo Intermediário, com duração de 2 (dois) anos de escolaridade, 6º e 

7º ano;  

IV - Ciclo da Consolidação, com duração de 2 (dois) anos de escolaridade, 8º 

e 9º ano. (MINAS GERAIS, Art. 28, p.5) 
 

 

 Conforme a Resolução SEE nº 2.197 de 26 de outubro de 2012, “os Ciclos de 

Alfabetização e Complementar devem garantir o princípio da continuidade da 

aprendizagem dos alunos, sem interrupção, com foco na alfabetização e letramento” 

(Art. 29, p.5) objetivando ampliar as oportunidades do processo de ensino-

aprendizagem e estudos posteriores. Os ciclos intermediário e da consolidação “devem 

ampliar e intensificar, gradativamente, o processo educativo no ensino fundamental, 

bem como considerar o princípio da continuidade da aprendizagem, garantindo a 

consolidação da formação do aluno nas competências e habilidades” (Art. 30, p.5). 

Apresenta ainda a Educação Especial como “modalidade transversal a todas as 

etapas e modalidades de ensino, é parte integrante da educação regular, destinada aos 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação,” (Art. 44, p.8) devendo ser nomeada nos documentos que 

normatizam a ação educativa da escola. O Atendimento Educacional Especializado – 

AEE, “deve identificar, elaborar, organizar e oferecer os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando suas necessidades específicas, em constante articulação com os demais 

serviços ofertados” (Art. 45, p.8). 

Na avaliação da aprendizagem, orienta o uso de procedimentos diversificados 

conforme a faixa etária e as características do alunado, segundo esta mesma Resolução, 

como “recursos de acessibilidade e instrumentos diversos, tais como a observação, o 

registro descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, 

exercícios, entrevistas, provas, testes, questionários” (Art. 70, p. 16), favoráveis ao 
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diagnóstico e às intervenções posteriores. Quanto às demais avaliações sistêmicas, 

normatiza: 

A análise dos resultados da avaliação interna da aprendizagem realizada pela 

Escola e os resultados do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública 

- SIMAVE-, constituído pelo Programa de Avaliação da Rede Pública de 

Educação Básica - PROEB -, pelo Programa de Avaliação da Alfabetização - 

PROALFA - e pelo Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar - PAAE 

- devem ser considerados para elaboração, anualmente, pela Escola, do Plano 

de Intervenção Pedagógica (PIP). (MINAS GERAIS, 2012, Art. 71, p. 16). 
 

 

 Adotando os princípios éticos, políticos e estéticos, de forma inseparável no 

fazer pedagógico da escola, buscam-se o respeito aos direitos e à diversidade humana 

em função da centralidade do ensino que é o aluno. 

 

7.2.2  A Educação Básica e a oferta da Educação Especial nas escolas regulares -

Parecer n. 424/2003 do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais 

 

Segundo o Parecer do Conselho Estadual de Educação – CEE/MG n. 424, de 27 

de maio de 2003 (MINAS GERAIS, 2003a) a Educação Especial “deixa de ser “o 

lócus” para onde se encaminham os alunos portadores de deficiência e torna-se 

modalidade “de chegada”, disponível, preferencialmente, na escola próxima à residência 

do aluno” (p.3). Constante no projeto pedagógico da escola constitui numa estratégia 

institucional contrária a qualquer tipo de discriminação e exclusão educacional.  Chama 

atenção para a Resolução CNE/CEB nº 02/01 (BRASIL, 2001a), os educandos que 

apresentam necessidades educacionais especiais são aqueles que, durante o processo 

educacional, demonstram: 

 

a) dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitação no processo de 

desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades 

curriculares, compreendidas em dois grupos: aquelas não vinculadas a 

uma causa orgânica específica e aquelas relacionadas a condições, 

disfunções, limitações ou deficiências; 

b) dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 

alunos, demandando adaptações de acesso ao currículo com a utilização 

de linguagens e códigos aplicáveis; 

c) altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que 

os leve a dominar rapidamente os conceitos, os procedimentos e as 

atitudes e que, por terem condições de aprofundar e enriquecer esses 

conteúdos, devem receber desafios suplementares em classe comum, em 

sala de recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino 
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inclusive para concluir, em menor tempo a série ou etapa escolar. 

(BRASIL, 2001a,  p. 2). 
 

 

 

Para tanto, segundo o Parecer nº 424 do Conselho Estadual de Educação de Minas 

Gerais, (MINAS GERAIS, 2003a) as escolas devem adotar de “medidas simples às 

mais complexas, como adaptações básicas nos materiais escolares, adaptação de 

pequeno, médio e grande porte dos currículos e da arquitetura da escola, formação 

especializada e capacitação dos professores, uso de equipamentos e recursos 

tecnológicos específicos” (p.4), bem como outras adequações que se fizerem 

necessários. Apresenta ainda, a família como uma parceira importante da escola “no 

processo de identificação e no atendimento da necessidade especial do aluno e deverá 

sempre ter conhecimento das propostas educacionais elaboradas para o aluno” (p.4), 

responsabilizando juntos para o bom desenvolvimento do aluno. 

Para a aquisição desse serviço de Atendimento Educacional Especializado de 

preferência na escola regular de ensino, solicita uma avaliação criteriosa de sua real 

necessidade, através de uma equipe multiprofissional. Ação que as escolas participantes 

da pesquisa, através de seus gestores e equipe pedagógica trabalham em busca de 

parcerias com a comunidade e outros profissionais para atender. 

 

7.2.3 Consolidação da Educação Especial na Educação Básica - Resolução nº 

460/2003 do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais     

 

A Resolução do Conselho Estadual de Educação nº 460, de 12 de dezembro de 

2003 (MINAS GERAIS, 2003b) vem consolidar a Educação Especial na Educação 

Básica, no Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais definindo-a como “transversal a 

todas as etapas, níveis e modalidades de ensino e como parte integrante da educação 

regular, devendo ser prevista no projeto pedagógico da unidade escolar” (Art. 3º, p.1). 

Esta Resolução indica como público-alvo da Educação Especial educandos com: 

 

I.deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, de caráter 

permanente;  

II. transtornos globais que apresentam quadro de alterações no 

desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 

comunicação ou estereotipias motoras, incluindo-se alunos com transtorno do 
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espectro autista, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno 

desintegrativo da infância e transtornos invasivos sem outra especificação; 

III. altas habilidades que apresentam potencial de desenvolvimento acima da 

média e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano 

(MINAS GERAIS, 2013a,  Art 4º, p. 2) 
 

 

 A Resolução n. 460, de 2003, atribui como competência das instituições de 

ensino a oferta da Educação Especial, que deverão: 

 

- identificar e elaborar recursos pedagógicos, produzir e organizar serviços de 

acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos 

alunos; 

- elaborar e aplicar o PDI, visando avaliar as condições e necessidades dos 

alunos; 

- elaborar e executar o AEE, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade 

dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

- organizar e definir o tipo e a frequência de atendimentos, acompanhando 

sua funcionalidade nas salas de aula e nas salas de recurso multifuncional; 

- estabelecer parcerias com entidades afins para a elaboração de estratégias e 

disponibilização de recursos de acessibilidade; 

- capacitar professores e orientar famílias sobre a utilização de recursos 

pedagógicos e de acessibilidade; orientar o uso de recursos de Tecnologias 

Assistivas como tecnologias da informação e comunicação, comunicação 

alternativa e aumentativa, informática acessível, soroban, recursos ópticos e 

não ópticos, softwares específicos, códigos e linguagens, sistema Braille, 

atividades de orientação e mobilidade, utilizando-os de forma a ampliar 

habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia, atividade e 

participação; 

- estabelecer articulação entre os professores do ensino regular e do ensino 

especial visando à gestão eficiente e eficaz de processo pedagógico (MINAS 

GERAIS, 2003b, Art. 7º, p.2). 
 

 

Orienta as instituições de ensino que deverão acolher e matricular todos os 

alunos, independente das necessidades apresentadas, com prioridade em classes comuns 

do ensino regular da educação básica e modalidades de ensino, ou ainda, em escolas de 

educação especial, quando essa for a alternativa mais adequada para o educando, 

respeitando sempre a família e seu poder decisório. Deve proceder de forma inicial e 

continuada a avaliação desses alunos, com a colaboração dos profissionais do 

Atendimento Educacional Especializado – AEE que trabalha no turno inverso ao da 

frequência à classe comum, na própria escola ou em outras instituições e da família, de 

forma a orientar a elaboração do PDI, contendo as ações a serem desenvolvidas durante 

todo processo escolar. Ação que a pesquisadora pode constar nas escolas pesquisadas 

envolvendo as professoras, o aluno e a família. 
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7.2.4 Programa de Avaliação da Alfabetização – PROALFA. 

 

O Programa de Avaliação da Alfabetização – PROALFA é aplicado na educação 

básica do Estado de Minas Gerais, desde o ano de 2006; e no final de 2013, constatou-

se na rede estadual ,que o conhecimento em Língua Portuguesa entre os alunos de oito 

anos está em processo de evidente elevação, contando com 90% dos alunos de 3º ano; 

último ano do 1º ciclo de alfabetização, no nível de letramento recomendado. Segundo a 

Agência Minas
15

, de acordo com a secretária de Estado de Educação, Ana Lúcia 

Gazzola, os resultados positivos no PROALFA se devem a uma ação educacional 

integrada do Governo de Minas, estruturada a partir dos pilares da avaliação externa 

elaborada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, da intervenção pedagógica 

coordenada pela Secretaria de Estado de Educação e pelas Superintendências Regionais 

de Ensino e da capacitação para os professores. 

Em uma das visitas da pesquisadora a uma das escolas investigadas, foi possível 

um encontro com as analistas do Projeto de Intervenção Pedagógica, da 

Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre, ao realizar esse trabalho com a 

supervisora da escola, O foco da ação é a aprendizagem em busca de melhores 

resultados, através da elevação das habilidades e competências a serem alcançadas pelos 

alunos, afirmando que o resultado final da escola não contabiliza os resultados 

individuais dos alunos com necessidades educacionais especiais, comprovados por 

laudo médico. As escolas trabalham pedagogicamente com uma preocupação pontual 

referenciada pela avaliação sistêmica, em função dos resultados que são muito 

cobrados, divulgados na mídia e valorizados no prêmio por produtividade dos 

profissionais da escola.  Neste contexto, refletimos com Christofari e Baptista (2012, 

p.387) que “pode-se reconhecer que a prática da avaliação tornou-se cada vez mais 

polêmica e desafiadora em razão de historicamente ter sido utilizada na escola para 

homogeneizar, categorizar, excluir”.  Portanto, é preciso que todos nós educadores 

assumamos o desafio da avaliação no contexto da inclusão educacional, refletindo e 

questionando sobre outra forma de avaliar, repensando objetivos e planejamentos em 

busca de novas estratégias avaliativas que contemplem todos os alunos e um processo 

                                                 
15

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticias/niveis-de-alfabetizacao-e-letramento-de-alunos-da-rede-

estadual-atingem-marca-historica/ 
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pedagógico com relações mais interativas e contextualizadas. 
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8. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E SABERES DOCENTES NA PERSPECTIVA 

INCLUSIVA 

 

 

Para compreender a fala de outrem não basta  

entender as suas palavras – temos  

que compreender o seu pensamento.  

Mas nem mesmo isso é suficiente  

– também é preciso que conheçamos a sua motivação. 

(Vygotsky, 2000) 

 

 

Conforme afirma Tardif (2012), compreende-se que o fazer dos professores, 

nesse caso, as práticas pedagógicas desenvolvidas com alunos com necessidades 

educacionais especiais, têm na sua base saberes, fruto da formação e experiência. Nesse 

amálgama que compõe o/s saberes dos docentes participam também seus dilemas e 

dúvidas. As falas das professoras nas entrevistas desvelaram alguns questionamentos e 

indicaram a concepção das docentes acerca da inclusão escolar de alunos com 

necessidades educacionais especiais; nesse contexto, as professoras vêm construindo o 

trabalho docente e práticas junto a alunos com necessidades educacionais especiais. 

  Explicitar o posicionamento, as dúvidas e reflexões sobre o trabalho docente, a 

partir das próprias professoras, é fundamental para traçar considerações acerca da 

inclusão escolar. No cotidiano da escola, no exercício docente, as professoras têm 

buscado construir seu trabalho. Como se sabe, e essa pesquisa reafirma, esse processo 

não tem acontecido sem resistências, porém também indica (o que este capítulo se 

propõe a indicar) a busca das profissionais na construção de adequado atendimento 

pedagógico para os alunos com necessidades educacionais especiais. Como processo 

(ainda) em construção, apesar de o movimento em prol da inclusão escolar datar da 

década de noventa, muito ainda há de ser feito. A compreensão da formação profissional 

como processo continuado vai ao encontro dessa proposta em construção. 

Neste capítulo, são apresentados e discutidos dados relacionados a quatro temas: 

1. “Concepções e práticas pedagógicas com alunos com necessidades educacionais 

especiais”, 2. “Formação de professores e as parcerias necessárias para a construção 
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de uma prática pedagógica na escola regular”; 3. “Reorganização da escola e da sala 

de aula para a inclusão escolar e as condições do trabalho docente”, e 4. 

“(In)certezas: sentimentos e dúvidas das professoras no contexto da inclusão”.  

O primeiro tema, a partir das falas das professoras na entrevista, apresenta as 

concepções e práticas pedagógicas desenvolvidas por elas, nas classes comuns do 

ensino regular, tendo em vista as necessidades educacionais dos alunos; o segundo 

apresenta os relatos sobre a formação e a constituição de parcerias que favorecem a 

prática pedagógica inclusiva na sala de aula; o terceiro volta-se para a necessidade de 

reorganização da escola e as condições concretas do trabalho docente na escola e, 

buscando ampliar nossas reflexões, o quarto tema propõe reflexão sobre as (in)certezas; 

dúvidas e sentimentos inseridos no contexto das práticas pedagógicas inclusivas.  

Neste capítulo, em resumo, se propõe que o conjunto dos temas acima elencados 

indiquem os saberes e fazeres das docentes implicadas na construção de práticas 

pedagógicas que, na perspectiva da educação inclusiva, efetivamente atendam às 

necessidades de todos os alunos, também daqueles com necessidades educacionais 

especiais. Reafirmamos, porém, um processo em construção do qual participam a 

ressignificação dos saberes e fazer docente, a reorganização das escolas e sistemas e a 

compreensão de que a educação escolar é efetivamente para todos. 

 

8.1 CONCEPÇÕES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM ALUNOS COM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS  

 

 As professoras participantes da pesquisa, nas entrevistas realizadas, comentaram 

sobre as práticas que têm desenvolvido junto aos seus alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, lembrando que essas práticas são desenvolvidas 

em suas classes comuns do ensino regular, e esses alunos participam dos grupos de 

escolares. Como serão apresentadas na sequência deste item, essas práticas sugerem 

relações com concepções das docentes acerca da inclusão escolar, concepções que estão 

na base das práticas realizadas pelos professores (subtemas 1 e 2 ); dizem também do 

trabalho desenvolvido pelas professoras, apesar de alguns obstáculos que se anunciam 

no cotidiano escolar (subtemas 3, 4 e 5). As falas das professoras acerca das concepções 

e práticas desenvolvidas foram organizadas, portanto, em cinco subtemas apresentados 
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no Quadro a seguir: 

 

Quadro 1- Concepções e práticas pedagógicas com alunos com necessidades educacionais especiais 

Subtemas Conteúdos Sujeitos 

1. Concepções das professoras acerca 

da inclusão escolar: obrigação legal 

ou um princípio educacional? 

- A inclusão escolar de alunos com necessidades 

educacionais especiais: imposição legal ou um 

princípio educacional? 

P4EA
16

, P7EA  

P4EB,  P1EC,  

P2EC, P2EB 

 

2. Concepções das professoras: o 

objetivo da inclusão escolar 

 

- A inclusão escolar de alunos com necessidades 

educacionais especiais: socialização/ 

aprendizagem. 

P1EA, P2EA 

P4EA, P7EA 

P1EB, P4EB 

3.Desenvolvimento de atividades 

diversificadas e adaptações 

curriculares. 

- Diversificação das atividades pedagógicas e a 

adequação do currículo visando atender às 

necessidades educacionais dos alunos.  

P1EC, P1EB 

P4EB, P2EB 

P1EA 

 

4.Atendimento e atividades 

individualizadas no interior do grupo 

de alunos e o trabalho colaborativo 

entre os colegas  

- Preparação da aula adequando-a às 

necessidades educacionais dos alunos: o 

atendimento individualizado e o trabalho 

colaborativo entre alunos. 

P4EB, P3EA 

P5EA, P6EA 

P3EC, P1EA 

P4EA 

5. A avaliação na prática pedagógica 

inclusiva 

- A avaliação como processo de construção no 

processo de ensino-aprendizagem, o Plano de 

Desenvolvimento Individual do Aluno – PDI e 

as avaliações externas no contexto da 

alfabetização. 

P5EA, P1EB 

P6EA, P3EA 

P2EA, P4EA 

P7EA, P2EB 

Fonte: Entrevistas realizadas com as professoras. 

 

8.1.1 A inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais: 

imposição legal ou um princípio educacional? 

 

 Na história da Educação Especial, segundo Beyer (2005), a proposição de uma  

educação realmente inclusiva processo ainda em construção, é ainda recente, datada de 

algumas décadas: “Nunca houve uma escola que recebesse todas as crianças, sem 

exceção alguma. Todas elas foram, cada uma à sua maneira, escolas especiais, isto é, 

escolas para crianças selecionadas” (p.17). Talvez por isso, e por solicitar reconstruções 

nas organizações escolares, as professoras afirmem dificuldades e expressem 

resistências. 

                                                 
16

As professoras participantes da pesquisa foram identificas por: P= Professor; 1 número de ordem da 

entrevista; E= Escola  e a Letra A, B ou C = de acordo com a identificação da Escola; a mesma 

identificação será usada nos excertos das entrevistas apresentados neste texto. 
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Na construção da inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais 

especiais, as professoras falam da obrigação legal e das dificuldades que emergem do 

atendimento a esses alunos, conforme excertos abaixo: 

                                                               
 Eu sempre falo que a inclusão é bonita no papel. Você lê a lei e fica assim, até tocada 

com as propostas maravilhosas. O aluno não deixa de ser excluso em sala de aula 

porque ele sabe que não dá conta de fazer aquilo que se propõe para os alunos do 

ensino regular, então ele acaba de algum modo sendo excluso naquela sala de aula. É 

difícil para o professor porque você tem que ter um tempo voltado para essa criança e a 

sala; você tem que fazer caminhar porque ninguém pode ficar parado em função do 

outro. Então eu acho muito difícil. (P4EA)  

 

 Eu tenho conhecimento de que a escola, de acordo com a lei tem que receber o aluno 

com necessidade especial pelos estudos que eu já fiz. A teoria é linda, a lei é 

maravilhosa, mas a realidade é... É bem difícil, é muito difícil, porque os alunos 

chegam para nós, mas ninguém pergunta se nós temos capacitação, se nós sabemos ou 

se não sabemos trabalhar a necessidade do aluno. (P1EC) 

 

 

As professoras falam da inclusão escolar na relação com a legislação, como algo 

maravilhoso “no papel”, e apresentam situações concretas de ações necessárias na 

classe comum, conforme concebem a inclusão. A professora P4EA afirma que esse 

aluno se sentirá excluído na sala de aula do ensino regular - “o aluno com necessidades 

educacionais especiais se sentirá sempre excluso por não acompanhar a turma” 

apontando que para o professor é uma condição difícil devido à atenção que deve 

dispensar a este aluno e, se lembrando do trabalho necessário junto a turma toda, diz: 

“você tem que fazer caminhar porque ninguém pode ficar parado em função do outro”. 

A professora P1EC manifesta sobre o que está além da “maravilha” do que consta nas 

leis lembrando que as condições do professor nem sempre são favoráveis ao contexto de 

trabalho que lhe é possibilitado. Essa professora afirma “os alunos chegam para nós, 

mas ninguém pergunta se nós temos capacitação, se nós sabemos ou se não sabemos 

trabalhar a necessidade do aluno”. Outras professoras dizem da inclusão como 

imposição legal e sobre o que consideram como um despreparo dos profissionais: 

 

Eu sei que é uma lei nacional, que toda escola regular tem que receber as crianças, e 

sei também que tem algumas escolas que não querem receber crianças assim. Mas lei é 

lei tem que cumprir. (P7EA)  

 Foi tudo novo; nós não estávamos preparados. Fomos pegas de surpresas com isso e 
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fomos buscar informação diante das dificuldades, e tentar sanar tudo que estava vindo. 

Eu fiquei muito surpresa. (P2EB) 

 

As professoras enfatizaram que a inclusão escolar dos alunos com necessidades 

educacionais especiais é viabilizada por dispositivos legais que conhecem, e a escola 

deve se adequar para atendê-los, embora indiquem dificuldades para tal. Apesar das 

condições e das dificuldades, as professoras afirmam atentar para a necessidade do 

atendimento pedagógico adequado, observando as necessidades desses alunos. A 

professora P7EA [excerto apresentado anteriormente] lembra a resistência de algumas 

escolas “sei também que tem algumas escolas que não querem receber crianças assim. 

Mas lei é lei tem que cumprir”. A professora P2EA manifestou ainda não se sentir 

contemplada na construção desse processo, conforme afirma “[...] nós não estávamos 

preparados. Fomos pegas de surpresa”. Neste contexto, algumas professoras 

manifestam não se sentirem contemplados no processo inclusivo em construção, 

gerando desconfianças, desconfortos e dúvidas em função da complexidade que é o ato 

de educar, e educar de forma inclusiva. 

Porém, na construção da inclusão escolar, como também afirmaram as 

professoras, para além das normatizações legais, significa fazer das letras uma realidade 

concreta na parceria com os demais profissionais, valorizando os saberes docentes 

constituídos ao longo da carreira, ressignificando-os para atender os desafios da 

inclusão escolar na escola atual.  Como nos orienta Carvalho (2005, 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”.  É certo que a 

legislação por si só não garante os direitos e a implementação de ações tão complexas 

no contexto educacional no processo inclusivo em construção. É necessário que todos 

os envolvidos: governos, sistemas, gestores e escolas com todos seus profissionais e 

comunidade se unam para tornar concreta esta política educacional que abre a escola 

para todos, indiscriminadamente. Segundo Mantoan (2006b) este processo inclusivo 

exige da escola atual um esforço de mudança “ao assumirem que as dificuldades de 

alguns alunos não são apenas deles, mas resultam em parte do modo como o ensino é 

ministrado e de como a aprendizagem é concebida e avaliada” (p.40). É preciso que a 

professora foque no contexto da diversidade, nesse ambiente desafiador que é a sala de 
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aula inclusiva, aprofundando-se em saberes específicos, ressignificados pela reflexão na 

e pela prática. 

Para além, do cumprimento da legislação vigente, é preciso dar vida às letras 

nela contida, e optar pela abertura do espaço escolar, através de um processo de 

construção da inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais, de 

forma justa, solidária e humana. As professoras manifestaram que as escolas, e elas 

próprias, estão investindo na ressignificação de saberes e práticas que as auxiliem neste 

processo de construção da inclusão escolar. 

Nós recebemos essas crianças de braços abertos, a diretora não nega. Então, sempre 

que os alunos procuram a escola, a escola está aberta para eles e todas as professoras 

procuram acolhê-los com todo carinho. (P4EB) 
 

 

A professora relata sobre a acolhida aos alunos na escola regular em que atua; 

“nós recebemos essas crianças de braços abertos”, significando o posicionamento da 

escola na qual os alunos são acolhidos por todos. É nesta perspectiva que a inclusão de 

fato pode se realizar, não apenas como obediência à legislação, mas buscando construir 

a transformação de fato do ambiente escolar, dos sujeitos envolvidos e dos recursos 

direcionados a esta ação inclusiva. 

 

A nossa escola sempre acolheu, sempre acolheu. Esse ano eu recebi um aluno deficiente 

visual, então a escola esteve sempre aberta, de braços abertos para esses alunos. 

(P1EC) 

 

Aqui eles chegam, fazem a matrícula, entram na sala de aula e são bem recebidos. 

Porque aqui a gente tem alunos com vários graus, vários graus de deficiência. (P2EC) 

 

 

Podemos depreender da fala das professoras uma abertura das escolas para a 

diversidade de seu alunado.  No entanto, não é suficiente o acesso, é preciso que tenham 

possibilidades de permanência e condições para prosseguir nos estudos, o que solicita 

adequações da escola e novos saberes para uma prática docente que atenda as diferenças 

individuais com mais flexibilização e diversificação pedagógica. Neste contexto, orienta 

Mantoan (2006b, p. 160) “se o que pretendemos é que a escola seja inclusiva, é urgente 

que seus planos se redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, plena, 

livre de preconceitos, que reconheça e valorize as diferenças”. No século XXI, a escola 
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não pode continuar excluindo e, para tanto, deverá romper com o paradigma da 

exclusão, ressignificar saberes que motivem a valorização da diversidade como proposta 

de crescimento através de uma prática pedagógica voltada para todos os alunos, 

facilitando e estimulando a participação ativa e crítica nas diferentes atividades, 

transformando a escola numa comunidade de vida democrática e reconstrução contínua 

da experiência (PÉREZ GÓMEZ, 1998). 

 

8.1.2 A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais: 

socialização/aprendizagem.  

 

Neste item se apresenta, segundo as professoras, o objetivo da inclusão escolar 

sabendo-se que a fala das professoras indica para duas vértices da questão: socialização 

e/ou aprendizagem?  

 

Eu acho interessante a inclusão; os alunos precisam se socializar... Ele nunca quis 

dançar, nunca quis se apresentar e esse ano ele dançou, participou de projetos. (P2EA) 

 

Acho interessante que a criança com necessidades especiais conviva com as outras 

crianças que não possuem essa necessidade de forma tão clara. É muito importante 

para a socialização da criança, então, eu gosto e valorizo muito essa criança na escola 

regular. (P4EB) 

 

Na escola regular eles vão conviver com várias pessoas, com diferentes  

especificidades. Então vai ter mais essa inclusão, essa socialização. [...] Em uma 

rodinha de conversa, um determinado tipo de assunto da sala de aula, um conteúdo, se 

ele está participando, está ouvindo, interagindo não só com as crianças, mas também 

com o conhecimento, com o conteúdo e associando aquela realidade. (P1E B) 

 

 

 As professoras apresentam seus relatos, evidenciando preocupação com 

aspectos da inclusão escolar fortemente vinculados à “socialização”;  reconhecem a 

importância da inclusão escolar, porém, em relação a sua função e objetivo, observa-se  

que para a interação dos alunos com necessidades educacionais especiais, nos grupos de 

escolares, parece cumprirem com o princípio da inclusão escolar. Nos excertos 

anteriores, observa-se a associação de outro termo relacionado à interação social – o 

“conviver” -, o que sugere que, para essas professoras, a aprendizagem é a 
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aprendizagem da interação social (socialização).  A convivência proporcionada pela 

participação em atividades como a “rodinha da conversa” (no trecho anteriormente 

citado da entrevista da professora P1EB) promove, segundo essa professora, a 

participação e a relação com o “conhecimento”.  

Na retrospectiva histórica da construção da educação inclusiva no país, autores 

indicam diferentes objetivos da inclusão escolar, afirmando que da exclusão se passou 

inicialmente para uma “integração” dos alunos com necessidades educacionais especiais 

no ambiente escolar. Para além da aprendizagem escolar era essa – a integração - o 

objetivo da inclusão escolar.  

Sassaki (1997) afirma que a integração social objetivava a inserção na 

sociedade, e na escola, apenas de pessoas que apresentavam deficiências que 

alcançassem certo nível de capacidade compatível com os padrões sociais vigentes. Nos 

anos de 1980, os princípios da integração e da normalização nortearam as propostas de 

definição das políticas públicas da educação especial. Observa-se que havia um 

processo de seleção dentro da própria integração. Segundo Mantoan (2006b), 

 

Nem todos os alunos com deficiência cabem nas turmas de ensino regular, 

pois há uma seleção prévia dos que estão aptos à inserção. [...] Em suma, a 

escola não muda como um todo, mas os alunos têm que mudar para se 

adaptar às suas exigências, constituindo campos demarcados no âmbito 

escolar contemplando grupos diferenciados como os alunos “normais” e os 

“especiais”. (p.18). 
 

Nesse contexto, a concepção que estava na base das ações de integração era a 

educação como normalização, princípio que representa a base filosófico-ideológica 

dessa concepção, excluindo os alunos que não eram considerados aptos para a inserção 

nas classes comuns. As ações se voltavam à normalização, o mais semelhantes possível 

às formas e condições das outras pessoas sem deficiência; era o aluno que deveria se 

adaptar à escola e aos recursos que tinha disponíveis sem trabalhar sua autonomia. 

Portanto, tratava-se de um modelo pedagógico que excluía os alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

Há processo histórico decorrente desta busca de construção da inclusão 

educacional. Desde a década de 1990, a inclusão tornou-se referência nas políticas 

educacionais e para as escolas regulares, constitui como uma ação fundamental garantir 

uma prática pedagógica que possibilita segundo Beyer (2006b, p.75) a “(a) promoção da 
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convivência construtiva dos alunos (a aprendizagem) e (b) a consideração das 

especificidades pedagógicas dos alunos com necessidades educacionais especiais”, sem 

demarcações e preconceitos. A afirmação desse autor sugere que a boa convivência dos 

alunos, com e sem necessidades educacionais especiais, deva ser incentivada; nossas 

considerações, porém, a partir da fala de Beyer (2006b), é de que esta, a convivência, 

não é o objetivo principal da inclusão escolar que, por ser escolar e se dar nos contextos 

educacionais escolares, implica no desenvolvimento e na aprendizagem escolar dos 

alunos. 

Na fala de outras professoras entrevistadas se observa relação entre o 

desenvolvimento da interação social, promovida pela participação do aluno nos grupos 

de escolares, e a aprendizagem escolar. A vivência da interação social como afirmam as 

professoras, é indicada como o meio pelo qual a aprendizagem pode ocorrer. Observa-se 

nos dois primeiros excertos que seguem [falas das professoras P1EA e P4EA] que o 

termo “socialização” não foi empregado; “socialização” aparece na fala da professora 

P7EA. 

 
Acho que ela [a inclusão escolar] é muito importante para o enriquecimento e para a 

vivência do aluno. Ele precisa ter essa vivência com as crianças normais; ele precisa 

dessa vivência para ele aprender a ser autônomo e aprender a interagir com as outras 

pessoas. [...] Eles são capazes de conseguir aprender tanto quanto as outras crianças 

(P1EA, o acréscimo é nosso) 

 

A interação dela também é muito importante, como ela está sentindo os colegas em 

volta dela. Eu tenho que uma criança que está muito fechada, se ela começar interagir 

com os outros colegas já facilita para ela aprender também. (P4EA) 

 

Dentro da sala de aula eu acho importante porque ao mesmo tempo em que a criança 

está socializando, conhecendo outras formas de pensar e de brincar, ela está 

aprendendo, mesmo que não faça tudo que lhe é proposto porque dependendo da 

deficiência... (P7EA) 

 

 

Nos excertos apresentados, as professoras valorizam o processo de interação 

social em função da aprendizagem, como afirma a professora P1EA -“ele precisa dessa 

vivência para ele aprender” – e a professora P4EA -“se ela começar interagir com os 

outros colegas já facilita para ela aprender também”, que, nesta perspectiva, valoriza as 

estratégias de interação em função da aprendizagem. A professora P7EA diz que, sua 
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aluna, “conhecendo outras formas de pensar e de brincar, ela está aprendendo”. De 

suas falas podemos considerar que contexto da interação social afirmado pelas 

professoras indica se abre, e contribui, para a compreensão do processo de participação 

e apropriação de conhecimentos próprios da sistematização escolar.  Neste contexto – a 

escola – a inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais exige 

uma proposta de construção voltada para processos pedagógicos inclusivos capazes de 

contemplar as necessidades e interesses desses alunos, buscando garantir acesso, 

participação, permanência e possibilidade de dar sequência aos estudos e o exercício 

efetivo de sua cidadania. Para tanto, é necessário reflexão crítica sobre o saber/fazer 

cotidiano na construção de estratégias e na recontextualização do espaço escolar, de 

forma a viabilizar a aprendizagem do aluno com necessidade educacional especial na 

classe comum.  

Segundo Glat e Blanco (2007, p.17) “uma escola ou turma considerada inclusiva 

precisa ser, mais do que um espaço para convivência, um ambiente onde ele aprenda os 

conteúdos socialmente valorizados para todos os alunos da mesma faixa etária”. 

Portanto, para além da “socialização” é fundamental que os professores tenham como 

foco a aprendizagem e a construção de novos conhecimentos, apostando sempre nas 

possibilidades e na eficiência, e não nas deficiências que têm cada aluno. 

A interação social no processo de inclusão, como situação favorável aos 

processos de aprendizagem, indica que os alunos, na interlocução com a professora, 

com os colegas e outros profissionais, desenvolvem melhores perspectivas de 

aprendizagem, conforme suas possibilidades e limites. A prática pedagógica inclusiva 

não categoriza os alunos em função de ter ou não alguma necessidade educacional 

especial. Os alunos não formam grupos distintos e  necessidades  também são por eles 

compartilhadas no grupo aula. A interação social e a aprendizagem dos alunos que não 

tinham acesso à escola regular, agora incluídos, é importante, mas por si só não cumpre 

com os preceitos da educação inclusiva, indicando, portanto, que as escolas precisam 

promover a aprendizagem escolar dessas crianças, respeitando-se as diferentes formas 

de aprender através da promoção de ensino adequado. Como afirma a professora P1EA, 

“eles são capazes de conseguir aprender tanto quanto as outras crianças”. No entanto,  

é necessário que se invista na aprendizagem escolar desses e de todos os alunos através 

de uma prática pedagógica dinâmica e diversificada capaz de atender quaisquer 



98 

 

necessidades educacionais. 

Sintetizando, podemos considerar que no processo de construção histórica da 

inclusão escolar, como já se afirmou neste texto, o objetivo era integrar alunos que 

estavam alijados do processo de escolarização no ensino regular. Mas, como também 

afirma Beyer (2006b), o objetivo da inclusão é maior, se referindo à aprendizagem 

escolar de todos os alunos.  No entanto, nas falas das professoras, é importante perceber 

(e mais ainda acolher, numa pesquisa que se propôs refletir sobre os saberes docentes) 

porque a chamada “socialização” ainda emergiu das entrevistas. Faz-se necessário 

evidenciar esse aspecto, porém estabelecendo relação dele com outros é que se compõe 

o contexto em que a inclusão escolar tem sido realizada. Mais do que indicar pontos 

frágeis, promover reflexão a partir deles é localizar cada aspecto no conjunto de 

condições reais e históricas que cercam a inclusão escolar.  

 

8.1.3 Diversificação das atividades pedagógicas e a adequação do currículo visando 

atender as necessidades educacionais dos alunos. 

 

Em relação às práticas pedagógicas com alunos com necessidades educacionais 

especiais devem ser considerados aspectos conceituais, históricos e legais da educação 

especial, além de conteúdos básicos curriculares que devem ser articulados através de 

uma prática pedagógica voltada para a diversidade, adequando o currículo como 

garantia de aprendizagem. O professor, considerando as diferenças individuais, como 

mediador da prática pedagógica, tendo como foco o ensino-aprendizagem, tem como 

perspectiva a realização de contextualizações pedagógicas de acordo com o ritmo e 

necessidades educacionais dos alunos.   

Os relatos das professoras apresentam indicativo desta perspectiva para atender 

as necessidades educacionais dos alunos, e para tanto, a necessidade de redimensionar e 

reorganizar suas ações, adequando recursos e estratégias.   

 

Eu sempre procuro pesquisar, fazer um trabalho diferenciado para com ele, para que 

seja realmente incluído. (P1EC)  

 

São atividades diferenciadas, atividades práticas, atividades no concreto. Exemplo: 

letras recortadas para manusear, pegar, são vários objetos. (P1EB) 
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Quando eu vejo que minha aluna cansou e não vai render, eu procuro mudar um 

pouquinho. Eu vou dar uma leitura ou um livrinho, um jogo para eles, trabalhar o 

Tangram. Vou trabalhar com um joguinho que volte a atenção dela para a aula, mas 

eles se dispersam muito rápido. (P4EB) 

 

 

As falas das professoras entrevistadas refletem suas ações frente à diversidade 

que a classe apresenta, apontando para a necessidade de uma ação pedagógica que 

contemple a necessidade de diversificação das estratégias pedagógicas, da adaptação 

curricular e o atendimento individualizado dos alunos dentro dos grupos escolares, o 

que solicita outras e novas informações sobre seus alunos e o contexto da sala de aula. 

Como resultado desse processo, as professoras apresentam diferentes estratégias 

realizadas no contexto pedagógico. A professora P4EB [excerto apresentado 

anteriormente) apresenta o uso da leitura e do jogo para atender as necessidades do 

aluno. Neste contexto é preciso cuidar para que o lúdico não minimize a potencialidade 

do contexto pedagógico, mas o contextualize, direcione e maximize, certos de que, 

como afirma Tardif (2012), ensinar é fazer continuamente escolhas em plena interação 

com os alunos.  

Os relatos das professoras indicam que a inclusão escolar solicita que as 

individualidades sejam consideradas e que a heterogeneidade, própria de todo grupo 

social, seja compreendida como parte do contexto do ensino-aprendizagem. Nesse 

processo, reconhecer diferenças é também acreditar no potencial e nas possibilidades de 

desenvolvimento do aluno, o que é fundamental para a adequação do ensino realizado 

(MANTOAN, 2006b). 

Segue relato de outras professoras: 

 

Temos uma rotina de trabalho com atividades diferenciadas; a gente tenta dar uma aula 

mais prática, mais no concreto, no lúdico. Diversificar o máximo possível para atrair 

esse aluno e também incluí-lo. Diante da dificuldade, se não deu tenta modificar, se 

aquele dia não deu certo, no outro dia tenta diferente, então com o mesmo conteúdo 

usando várias metodologias para atingir este aluno e atingir a turma toda.  (P2EB) 

 

Se o aluno tiver alguma dificuldade na leitura, o professor de apoio ajuda mudando a 

linguagem. O conteúdo que é para a sala toda também é passado para esse aluno, mas 

todo adaptada à linguagem da criança, para ela entender. (P1EA) 
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As professoras evidenciam a (re)construção do seu fazer cotidiano, o que se faz 

necessário à transformação da prática pedagógica em sala de aula. Para tal, as 

professoras precisam de novas referências conceituais e práticas, novos/outros saberes, 

substituindo a lógica da homogeneidade pela lógica da diversidade. 

Podemos depreender dos relatos das professoras quando falam sobre suas 

práticas com; ‘trabalho com atividades diferenciadas, diversificação, uso de várias 

metodologias, conteúdo adaptado’, que elas entendem que a ação pedagógica em 

tempos de inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais, exige 

adequações necessárias no processo de ensino-aprendizagem para que se construa um 

processo que, segundo Beyer (2006b, p.76) deve “atender os alunos cujas situações 

pessoais e características de aprendizagem requeiram uma pedagogia diferenciada”. 

Nesse sentido, as adaptações curriculares apontam para a busca da garantia, não 

apenas de acesso, mas também da permanência, da aprendizagem dos alunos com 

necessidades educacionais especiais na escola regular. O conceito de adaptação 

curricular pressupõe adequações do currículo, conforme a necessidade e “não um novo 

currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda 

realmente a todos os educandos” (BRASIL, 1998, p.33), um currículo acessível para 

todos. 

Segundo o Documento “Parâmetros Curriculares Nacionais/Adaptações 

Curriculares” (BRASIL, 1988), as adaptações se organizam em de 'pequeno porte', 

portanto, realizadas no currículo e de responsabilidade do professor e da equipe de 

apoio pedagógico e as adaptações de 'grande porte', vinculadas ao projeto político-

pedagógico que compete a toda a comunidade escolar, objetivando transformar toda a 

escola em um ambiente mais acessível e desconstruindo práticas segregadoras. 

 Porém, de outro ponto de vista, a adaptação é contestada por Garcia (2006) pelo 

fato de que, segundo essa autora, a adaptação (flexibilização, como se refere a autora) 

pode representar um acesso restrito dos alunos com necessidades educacionais especiais 

aos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, por proporem a 

“eliminação de conteúdos básicos do currículo” e de “objetivos básicos – quando 

extrapolam as condições do aluno para atingi-lo, temporariamente ou permanente” 

(BRASIL, 1998, apud GARCIA, 2006, p. 306).  

Buscar alternativas criativas com a proposição de novas possibilidades de 
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aprendizagem é fundamental nesta perspectiva inclusiva. Essas discussões trazem 

reflexões sobre as condições individuais dos alunos na relação com o currículo escolar, 

desafio ampliado pelo Parecer CNE/CEB n. 17/2001 (BRASIL, 2001a) que propõe às 

escolas uma gestão dinâmica capaz de “ajustar-se para atender à diversidade de seus 

alunos” (p.14) e não, ao contrário, restringir o acesso dos alunos aos conteúdos 

escolares.  

As professoras (trechos das entrevistas citados anteriormente) falaram sobre 

diversificar a ação pedagógica, visando à aprendizagem de toda a turma, também dos 

alunos com necessidades educacionais especiais, como afirma a professora P1EB – 

“então com o mesmo conteúdo usando várias metodologias para atingir este aluno e 

atingir a turma toda” - e a professora P1EA que afirma que  “o conteúdo que é para a 

sala toda também é passado para esse aluno, mas todo adaptado à linguagem da 

criança, para ela entender”. As professoras falam sobre a organização do conteúdo e 

adequação das metodologias, ou estratégias, de forma a possibilitar que o currículo seja 

apreendido também pelo aluno com necessidades educacionais especiais. Nesta 

perspectiva, o professor conforme a realidade do grupo aula, conforme orienta Pletsch 

(2009, p.149) deve “adaptar atividades e conteúdos, não só em relação aos alunos 

considerados especiais, mas para a prática educativa como um todo, diminuindo, assim, 

a segregação, a evasão e o fracasso escolar”, que ainda nos dias de hoje tendem a 

assombrar as escolas. 

Neste contexto, Nozi (2013) afirma “que o planejamento de ensino, a 

adaptação curricular e a avaliação da aprendizagem compõem uma tríade na qual cada 

um desses procedimentos torna-se condição básica para ações posteriores” (p.87). Esta 

autora afirma sobre a necessidade da organização do ensino “de modo diferenciado, a 

fim de atender as necessidades educacionais de cada aluno, ficando a critério da 

autonomia, criatividade e do conhecimento didático do professor a organização de 

atividades inovadoras em sala de aula” (p.93), reconhecendo em seus alunos suas 

potencialidades, possibilidades e limites respeitando seu tempo para aprender e sua 

história de vida. A diferenciação do currículo, segundo Rodrigues (2006), é uma ação 

colegiada da escola, que para além da gestão da sala de aula implica numa nova 

organização escolar que se abre para a diversidade. 

Assim, para além de uma diretriz a ser cumprida expressa em um documento 
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curricular, fazer com que o currículo seja acessível para todos os alunos por meio de 

adaptações necessárias é a abertura do caminho para a aprendizagem escolar de alunos 

com necessidades educacionais especiais. Desta adaptação curricular encaminha-se a 

organização de atividades que contemplem diferentes aspectos da aprendizagem e 

requeiram distintas habilidades dos alunos, apresentando nesta perspectiva o adequado 

encaminhamento de um planejamento efetivamente inclusivo.  

 

8.1.4 A preparação da aula adequando-a às necessidades educacionais dos alunos: 

o atendimento individualizado e o trabalho colaborativo entre alunos   

 

A sala de aula é composta por diferenças individuais e essa diversidade de 

alunos contrapõe à tradição hegemônica da escola, solicitando a flexibilização da prática 

pedagógica com a superação de barreiras, com a reorganização do seu tempo e espaço, 

conforme as necessidades educacionais dos alunos, promovendo-lhes a oportunidade de 

acesso ao currículo, sem exceção.  As professoras entrevistadas, como mediadoras desta 

construção, afirmam que a organização das atividades pedagógicas deve estar 

relacionada com o atendimento individualizado dos alunos dentro dos grupos escolares.  

 

Antes eu preparava minha aula pensando na sala como um todo, agora tenho que 

preparar minha aula pensando como que essa criança com necessidade especial vai 

reagir nesse plano, o que eu vou fazer para encaixá-la nisso. Então o que eu faço é 

preparar uma aula, mas tendo sempre comigo uma alternativa para ajudar aquela 

criança com necessidade especial a resolver aquela situação. (P4EB) 

 

Tem que preparar atividades diversificadas para esse aluno ou aluna que precisa deste 

atendimento e o horário tem que ser no período da aula dele, trabalhando com o mesmo 

conteúdo que está sendo ministrado naquela aula para a turma. Mas o atendimento tem 

ser individual lá na carteira dele, mais próximo da professora, usando atividades e 

quando necessário o concreto. E às vezes algumas coisas no visual também, como os 

textos, os tipos de texto, para que facilite para ele interpretar melhor. (P3EA) 

 

 Os relatos das professoras evidenciam que a atenção e adequação da prática 

pedagógica desafiam seus saberes, fazendo com que busquem por processos mais 

inclusivos no ato de ensinar conforme cita a professora P4EB “tenho que preparar 

minha aula pensando como que essa criança com necessidade especial vai reagir nesse 

plano” e a professora P3EA “tem que preparar atividades diversificadas para esse 
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aluno”. Seus dizeres indicam que a inclusão escolar solicita que as individualidades 

sejam percebidas como elemento enriquecedor do grupo aula e que a diversidade seja 

considerada no processo ensino-aprendizagem. 

A individuação, segundo Sacristán (1998), é o princípio pedagógico que 

responde pela diversidade dos alunos. Para este autor, “é uma estratégia de ensino-

aprendizagem em que se considera a peculiaridade do aluno/a em geral ou de algum 

com necessidades específicas” (p. 187) de forma didática, flexível e estruturada 

acolhendo as diferenças. Nesse processo, reconhecer diferenças é também acreditar no 

potencial, na possibilidade de desenvolvimento de cada aluno, o que é fundamental para 

que a prática pedagógica seja de qualidade e inclusiva. Para Pérez Gómez (1998) é 

preciso pensar no aluno com necessidades educacionais especiais enquanto se prepara a 

aula, buscando por estratégias que o contemplem em suas necessidades no processo de 

ensino-aprendizagem, através de um modelo didático flexível e plural que atenda as 

diferenças.  

Além das atividades diversificadas (o que se apresentou no item anterior), em 

muitos casos, é essencial o atendimento individualizado por requerer recursos didáticos 

adequados aos alunos, o que torna o ensino mais acessível a eles. Muitas vezes, a 

individualização do ensino se faz necessária e, como cita a professora P3EA, “lá na 

carteira dele” (no excerto da entrevista apresentado anteriormente), indicando que 

mantém uma maior proximidade com o aluno e suas necessidades educacionais; a 

solicitação de uma organização flexível do trabalho pedagógico possibilita aos alunos 

expressarem suas peculiaridades enquanto o professor mantém uma atenção 

diversificada para todos da classe (SACRISTÁN, 1998).  

Esta prática pedagógica diversificada para alunos com diferentes necessidades 

desafia os saberes/fazeres do professor e nesta perspectiva, Carvalho (2005, p.88) 

afirma que “uma das questões problemáticas para muitos de nossos professores é como 

desenvolver a prática pedagógica comum para todos e, ao mesmo tempo, sensível a 

diversidade, às diferenças individuais”. Como abordagem didática para o atendimento 

individual, as professoras afirmam que, no atendimento individualizado do aluno com 

necessidades educacionais especiais, utilizam recursos e estratégias diferenciadas 

visando sua aprendizagem, conforme suas necessidades. 
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Eu dou aula no quarto ano e faço atividades com intervenções, material concreto, 

Material Dourado, leitura diferenciada para ele .  (P5EA).  

 

Jogos, porque ela não estava lendo. Empregamos jogos com sílabas e, assim, ela 

formou palavrinhas e frases. Na Matemática trabalho com palitos, tudo no concreto 

também. (P6EA). 

 

Ele é um deficiente visual. Não tem como trabalhar Matemática com ele, senão com 

material concreto. Não adianta trazer folhinha, mesmo que seja uma escrita em Braille. 

Na Matemática, eu utilizo mais o material concreto para trabalhar com ele. O 

Português, ele faz uso da reglete. Eu procuro diversificar o máximo possível pra não 

ficar só quadro e a parte de oralidade, porque o quadro para ele não faz sentido 

nenhum. (P3EC) 

 

Embora as afirmações sobre a realização de atividades diversificadas e o 

emprego de jogos e materiais concretos indiquem ações docentes e práticas voltadas a 

construir ensino que responda tanto aos objetivos educacionais e ao currículo escolar, 

como às necessidades educacionais dos alunos, cabe refletir sobre tais práticas, por 

exemplo, sobre um possível padrão generalista que está na sua base (GARCIA, 2007). 

Nesse sentido, se reafirma a importância de que as necessidades educacionais e de 

aprendizagem dos alunos sejam identificadas por meio de avaliação pedagógica e 

multiprofissional.  

 Outra consideração que fazemos a partir das falas das professoras, refere-se à 

necessidade de que a observação das individualidades deva ser feita sem deixar de se 

considerar o grupo, as relações de interlocução e aprendizagem que devem ser 

estabelecidas nos espaços escolares, com a mediação dos professores. Em tempos de 

inclusão, as flexibilizações e adaptações que atendam a individuação do ensino, 

desafiam os professores na construção de prática pedagógica que, segundo Beyer 

(2006b, p.76) deve “atender os alunos cujas situações pessoais e características de 

aprendizagem requeiram uma pedagogia diferenciada” para a apropriação dos 

conteúdos curriculares.  

O uso de materiais concretos e os jogos, como apresentados pelas professoras, é 

um demonstrativo de um trabalho curricular, a partir de práticas concretas de ensino-

aprendizagem que favorecem a compreensão dos conteúdos. Como orienta o Caderno 

de Educação Especial sobre “A alfabetização de Crianças com Deficiência: uma 

proposta inclusiva” (BRASIL, 2012), os jogos devem ser acessíveis a todos os alunos, 
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para que todos participem, indicando que o professor deve acompanhar e também 

participar da atividade fazendo a intervenção necessária, motivando a socialização da 

aprendizagem adquirida. Estes saberes pedagógicos e experienciais dão suporte à 

prática docente no processo de ensino-aprendizagem, pelo qual se considera as 

diferenças como elemento importante e enriquecedor das interações. Nesta perspectiva 

afirma Baptista (2006, p.93): “o professor que não é capaz de flexibilizar objetivos e 

planejar com certo nível de individuação não consegue trabalhar com as classes 

heterogêneas que historicamente construíram o campo de atuação da educação escolar” 

(p.93), portanto, em salas que atendem os alunos com diferentes necessidades 

educacionais. 

Na prática pedagógica, conforme já explicitada pelas professoras, outra 

estratégia didática apresentada para atingir os objetivos do ensino é a prática 

colaborativa entre colegas. Nos trechos das entrevistas abaixo as professoras afirmam 

essas práticas, denominada pela Professora P1EA de “monitoria”; já a professor P3EC 

afirma que o papel da colega foi de “tradutora”. Seguem os excertos: 

 

Um dos recursos é deixar esse aluno mais perto do professor, porque ele precisa de uma 

atenção maior e não excluí-lo de nenhuma atividade que tenha na sala de aula. 

Participa de todas, a menos que ele não queira, mas participar de todas da maneira 

dele e sempre com a monitoria dos outros alunos, porque eles gostam de ajudar e são 

entrosados. (P1E A) 

 

Bom, quando trabalhei com a deficiente visual, eu trabalhei foi de maneira assim 

bastante concreta, na maneira de falar, porque ela tinha uma audição muito boa e foi 

muito bom trabalhar com ela, porque eu, a parte que eu pude ajudá-la, foi mais no 

concreto e o que ela captava - foi uma coleguinha do lado dela, como se fosse tradutora 

dela. O que seria mais específico e não tenho é o Braille e infelizmente nenhum 

professor tinha o Braille para trabalhar com ela. (P3EC) 

 

Havia uma criança que tinha dificuldade; uma grande ansiedade -  eu pegava uma 

aluna que estava tranquila e calma, eu chegava junto e sentava com ela, sentava 

juntinho com ela e isso dava ao aluno uma segurança de saber que se não souber ela 

vai ajudar. (P4EA) 

 

O depoimento das professoras coloca em questão a organização da escola e da 

sala de aula, a própria formação profissional e, ao mesmo tempo, indica para a 

constituição de novos saberes que emergem da contingência da sala de aula. As 

professoras apresentam situações reais de uma sala de aula, na qual a dificuldade fez 
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com que olhassem para o grupo e/ou para os colegas, pensando em como os mesmos 

poderiam contribuir com o/a aluno com necessidades educacionais especiais. Essa 

prática, como relataram as professoras nos excertos anteriores, sugere, porém, ação 

pouco planejada e baseada na espontaneidade, dependente do entrosamento do aluno 

com necessidades educacionais especiais com os colegas.  

O trabalho colaborativo, segundo Ramos (2010), é um movimento de interação 

entre os diferentes sujeitos para construção e compartilhamento de conhecimentos e 

experiências em um determinado contexto, voltados especialmente para o trabalho em 

grupo e, neste caso, da classe comum, uma estratégia de aprendizagem que aproxima os 

alunos, favorecendo a colaboração e estimulando a aprendizagem. A afirmação da 

autora sugere que, para que seja colaborativo o trabalho entre os pares de estudantes 

precisa ser organizado, planejado e mediado pelo professor a fim de que tenha uma 

intenção realmente educativa e pedagógica. 

Contextualizamos na fala das entrevistadas ações emergenciais que atendiam as 

necessidades dos alunos com deficiência e as manifestações das contingências que 

emergiram no contexto da sala de aula, em que as professoras não conseguiram resolver 

sozinhas, ou com a equipe de apoio. Com a utilização desta estratégia, as professoras 

buscaram solucionar, de forma imediata, a falta de professores especializados 

propiciando o trabalho em duplas, estratégia que precisa de uma produção de sentidos e 

de significados pedagógicos para resultar em um trabalho colaborativo entre pares, no 

qual se objetiva a contribuição e o crescimento dos participantes.  

Segundo Duk (2006), atividades em dupla e/ou em pequenos grupos possibilitam 

a aprendizagem das crianças também com outras crianças, além da mediação do/a 

professor/a. Além de ajudar no rendimento escolar, na autoestima, e na interação social, 

a “utilização deste tipo de técnica pressupõe uma grande ajuda para o professor(a), por 

facilitar trabalho autônomo dos alunos, permitindo-lhe dedicar mais atenção àqueles que 

dela mais necessitam” (p.176). A estratégia pedagógica do trabalho colaborativo sugere 

que os professores realizem adaptações em seus planejamentos, objetivos, estratégias e 

na organização do ambiente de ensino, uma vez que o fazer pedagógico não atende uma 

realidade tão diversa nas classes comuns da escola regular.  

Nesta perspectiva, Santos e Mendes (2008, p.13) afirmam que “a tutoria de 

colegas tem demonstrado ir muito além das tarefas acadêmicas, abrangendo também 
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áreas como a de socialização” Como sugere as autoras, a tutoria “além da acomodação 

do aumento da diversidade de alunos, faz uso de umas das melhores fontes de ensino 

nas escolas – os próprios alunos” (p.214).  

Na perspectiva do trabalho colaborativo, o professor deve estar sempre atento e 

agir apoiado pelo planejamento, objetivos e estratégias (SANTOS; MENDES, 2008) 

como suportes ao fazer pedagógico na busca de (re)construir novos saberes, não 

podendo apenas permanecer em uma busca de solução momentânea suprindo situações 

de organização, recursos, apoio pedagógico adequados e o apoio professor especialista.  

Neste contexto é necessário que o professor avalie na proposta de um ensino 

colaborativo: qual é a contribuição que um aluno pode oferecer ao outro para a 

aprendizagem do outro? Existe uma relação de desvantagem para algum deles? Em que 

e quanto se beneficia ambos os alunos? O que podem aprender com esta estratégia? Os 

alunos têm as condições necessárias para que haja um avanço na aprendizagem? Qual é 

a contribuição do professor nesta estratégia? 

Entendemos que na classe comum ao se estruturar o ensino de forma 

colaborativa, intencional e planejada, a professora favorece o desenvolvimento mental 

dos alunos e a emergência de processos cognitivos cada vez mais complexos.  

 

Os benefícios das atividades colaborativas entre estudantes têm sido 

ressaltados, da mesma forma que entre docentes, por diversos autores. Os 

trabalhos de Coll Salvador (1994)
17

 e Colaço (2004)
18

 exemplos dos que 

realizam uma análise ampla dos efeitos desse tipo de atividade entre 

estudantes. que apontam ganhos em termos de: 1) socialização (o que inclui 

aprendizagem de modalidades comunicacionais e de convivência), controle 

dos impulsos agressivos, adaptação às normas estabelecidas (incluindo a 

aprendizagem relativa ao desempenho de papéis sociais) e superação do 

egocentrismo (por meio da relativização progressiva do ponto de vista 

próprio); 2) aquisição de aptidões e habilidades (incluindo melhoras no 

rendimento escolar); e 3) aumento do nível de aspiração escolar. (DAMIANI, 

2008, p. 222). 
 

Vygotsky é um dos autores que possui um grande número de estudos voltados 

para o trabalho colaborativo na escola. Argumenta que as atividades realizadas 

coletivamente oferecem vantagens que o ambiente de aprendizagem individualizada não 

possui. Essa vantagem se dá no contexto da constituição dos sujeitos, assim como a 

                                                 
17

COLAÇO, V. F. R. Processos interacionais e a construção de conhecimento e subjetividade de crianças. 

Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 17, n. 3, p.333-340, 2004.  
18

 SALVADOR, C.C. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1994. 
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aprendizagem e os processos de pensamento com movimentos intrapsicológicos e por 

processos interpsicológicos que ocorrem mediados pela relação com os outros.  

Ao criar o conceito de zona de desenvolvimento proximal Vygotsky (1994) 

define-a como a distância entre o nível de desenvolvimento real do indivíduo 

contemplando aquilo que o sujeito consegue fazer sozinho possibilitando-lhe a 

independência de ação e solução de problemas e o desenvolvimento potencial; 

contempla também aquilo que o aluno não consegue realizar sem o apoio colaborativo 

de outras pessoas, no caso, determina-se a coordenação de um adulto para a resolução 

de problemas, ou em colaboração com pares mais capazes, portanto, uma aprendizagem 

que se relaciona de forma direta a interação do indivíduo com o grupo. Neste contexto 

todos co-participam da mesma atividade e têm conhecimentos para compartilhar com 

seus pares.  Esse contexto simbólico de transferência de saberes por pessoas em níveis 

próximos de desenvolvimento, pode viabilizar a emergência da Zona de 

Desenvolvimento Proximal - ZDP possibilitando a aprendizagem, processo em 

construção do qual, professores e alunos compartilham.  

No contexto das práticas inclusivas, Vitaliano (2002, p.130) indica que ”[...] a 

responsabilidade pelo atendimento do aluno especial deixa de ser exclusiva do professor 

e é dividida com os demais alunos da sala”, efetivando assim um compartilhamento de 

saberes onde todos inegavelmente aprendem uns com os outros e a sala de aula é um 

ambiente propício para esta interação. Colaço (2004, p.339) ao analisar o trabalho 

colaborativo das crianças afirma que elas se “orientam, apoiam, dão respostas e 

inclusive avaliam e corrigem a atividade do colega, com o qual dividem a parceria do 

trabalho, assumindo posturas e gêneros discursivos semelhantes aos do professor”, 

fomentando assim uma prática pedagógica mais compartilhada com a participação 

efetiva dos alunos e menos diretiva e assimétrica, tendo como suporte a autoridade do 

professor. 

  

8.1.5 A avaliação como processo de construção no processo de ensino-

aprendizagem, o plano de desenvolvimento individual do aluno – PDI e avaliações 

externas no contexto da alfabetização. 

 

 A escola de ensino regular, ao receber os alunos com necessidades educacionais 
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especiais, precisa adaptar-se às suas singularidades proporcionando um atendimento 

pedagógico para além das limitações individuais, motivando-os à participação ativa e 

dinâmica no processo de ensino. Diferentes questões se impõem. Como mensurar o 

conhecimento? É possível saber o que os outros sabem? Ou, quanto sabem?  

Todo processo avaliativo, objetiva o desenvolvimento do aluno e à tomada de 

decisões pedagógicas favoráveis à continuidade do processo ensino-aprendizagem. 

Sobre a forma de avaliação da aprendizagem escolar de alunos com necessidades 

educacionais especiais, as professoras afirmaram: 

 

Eu avalio não somente o que ele faz. Avalio também a questão do desenvolvimento 

social dele também com os outros alunos, em uma rodinha de conversa, em um 

determinado tipo de assunto da sala de aula. Avalio se está participando, ouvindo, 

interagindo, não só com as crianças, mas também com o conhecimento, com o 

conteúdo. Se ele está associando aquela realidade, se ele percebe. (P1EB)  

 

 Eu tenho que dar valor na bagagem dele. Ele não registra tudo, ele memoriza. A prova 

dele eu faço oral. [E o que ele consegue registrar?] Pouquíssima coisa, ele não tem 

disposição de escrever, porque ele tem problema de coordenação motora. Eu dou 

avaliação para ele oral, só oral, porque é avaliação de quarto ano. São as avaliações 

diagnósticas de final de ano, então tem as opções todas para ele. Logicamente, ele tem 

que ler mais de três vezes, mas ele vai bem nas avaliações. Pelas dificuldades que ele 

tem, acho que ele vai muito bem. (P5EA o acréscimo se refere à pergunta da 

pesquisadora na entrevista). 

 

A avaliação, no contexto escolar assim como o ensino, deve ter flexibilidade; as 

professoras que têm os alunos com necessidades educacionais especiais na classe 

comum buscam realizar adequações às suas necessidades educacionais, avanços e 

limites, através de uma avaliação integral como apresenta a professora P1EB que avalia 

o aluno em todas as ações e a professora P5EA que flexibiliza o processo avaliativo 

“adaptando-se às condições do aluno, ao seu ritmo e peculiaridades” (SACRISTÁN, 

1998, p.330).  É necessário que se faça uma reflexão crítica acerca das adequações 

realizadas: objetivam contemplar a potencialidades e necessidades do aluno ou se 

caracterizam como exclusão? Além disso, e por outro lado, deve-se refletir também 

diante de formas de avaliação que tendem a classificar os alunos, cristalizando os 

estereótipos e estigmas que comprometem o processo de inclusão e escolarização.  

Ao discutir a inclusão e a presença dos alunos com necessidades educacionais 

especiais nas classes comuns, não podemos pensar em sucesso/fracasso depositando o 
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peso do processo apenas nas condições de aprendizagem do aluno e/ou no seu esforço 

individual. É preciso acreditar e investir pedagogicamente propiciando aprendizagens 

significativas, dotando as escolas de profissionais e recursos que viabilizem o processo 

inclusivo em construção. Segundo Ramos (2010, p.104) “uma avaliação inclusiva deve 

valer-se de critérios múltiplos e também considerar a subjetividade”. Não deve ser 

utilizada como punição, mas como oportunidade de correção e possibilidades 

interventivas tanto na aprendizagem do aluno como também na ação pedagógica do 

professor. A avaliação em relação à escolarização dos alunos com necessidades 

educacionais , segundo Christofari e Baptista (2012, p.387) “torna mais evidente suas 

dimensões reguladoras e restritivas, em função do seu caráter de seletividade e 

hierarquização das performances vinculadas ao universo escolar”, realidade que precisa 

de contraposição através processos mais inclusivos, mais adequados, que contemplem 

às necessidades educacionais dos alunos. 

A reflexão sobre as práticas de ensinar, interagir e avaliar viabilizam novos 

instrumentos pedagógicos que indicam um currículo amplo e flexível capaz de 

diversificar e adequar-se às diferenças, dando abertura para as novas formas de 

organização pedagógica que convergem para o respeito às diferenças individuais através 

de uma prática pedagógica mais dialógica e plural, capaz de flexibilizar/adaptar/adequar 

de forma significativa e pertinente a todos os alunos. Celebrar a diversidade, segundo 

Hoffmann (2006), constitui um grande desafio, pois o modelo classificatório prevaleceu 

na educação como padrão e homogêneo, tornando as escolas muito seletivas e 

excludentes contrapondo-se à natureza humana que tem sua origem na diversidade e 

para Luckesi (2008) a avaliação pressupõe envolvimento e exige posicionamento 

“direciona o objeto em uma trilha dinâmica de ação” (p.93) e nesse processo é preciso 

contemplar as necessidades educacionais individuais respondendo aos contínuos 

desafios de pensar, planejar, organizar e atuar no âmbito pedagógico, valorizando a 

história de vida e as experiências dos alunos, desconstruindo um processo de avaliação 

que classifica e exclui. Neste contexto outras professoras expressam sobre se fazer 

pedagógico na avaliação: 

    
Diariamente eu avalio. Porque tudo que nós trabalhamos na sala de aula, assim não só 

ele, mas todos os alunos também. Eu quero saber se ele está aprendendo ou se não 

estão aprendendo. Principalmente, ele sendo um deficiente visual, a escrita e leitura vai 

ser o Braille. Eu avalio a escrita, se ele escreve corretamente as palavras, com o 
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conhecimento do Braille eu posso ter esta visão. Na Matemática, se ele realmente sabe 

operar as operações de adição e subtração. Então a avaliação é diária. Eu avalio tudo 

que é estudado, tudo que é trabalhado. Eu procuro saber se ele e toda a turma estão 

mesmo aprendendo. (P1EB) 

 

A gente tem um portfólio. Também tem um caderninho de intervenção aonde vamos 

registrando o progresso, os avanços. A avaliação da sala, a avaliação bimestral que eu 

dou para todos os alunos ele também faz igual. Eu não tenho uma avaliação específica 

para ele. A avaliação que eu dou para os alunos é a avaliação que ele faz. E a 

avaliação de intervenção e o portfólio das atividades são específicos. (P2EB)                                                                                                                                                               

 

Os alunos têm que ser avaliados de uma maneira diferente. Porque eu tenho sempre que 

sondar em todas as atividades o que eu planejei e para aqueles objetivos para que ele 

conseguisse. E como geralmente tem as dificuldades de aprendizagem maiores do que a 

turminha - porque a turminha também tem suas dificuldades -  fazemos também um 

trabalho paralelo que se chama intervenção pedagógica. Têm sempre as atividades 

avaliativas, ele é avaliado diariamente. (P3EA)  

 

Os relatos das professoras apresentam uma ação pedagógica que foca 

diariamente a dimensão avaliativa, mas é preciso planejar e validar essa avaliação todos 

os dias de forma inclusiva.  

A diversificação dos processos pedagógicos na avaliação da aprendizagem  

apresentada pelas professoras como adequações, portfólio, caderno de registros, 

intervenção, planejamento e objetivos evidenciam saberes (re)construídos a partir da 

experiência. Apresentam práticas flexíveis de adequação, atendendo as individualidades 

dos alunos, como cita a professora P1EB “ele sendo um deficiente visual, a escrita e 

leitura vai ser o Braille. Eu avalio a escrita, se ele escreve corretamente as palavras, 

com o conhecimento do Braille. [...] Na Matemática, se ele realmente sabe operar as 

operações de adição e subtração”. A professora fala dos conteúdos que todos os alunos 

devem apreender, inclusive os alunos com necessidades educacionais especiais, sem 

minimizá-los, mas adequando às necessidades dos alunos, conforme suas 

singularidades.  

A professora P2EB fala do processo avaliativo que inclui todos os alunos, “a 

avaliação que eu dou para os alunos é a avaliação que ele faz. E a avaliação de 

intervenção e o portfólio das atividades são específicos.” Aborda a questão da avaliação 

somativa (bimestral) que como um julgamento final global compreende êxito e fracasso, 

preocupando-se com quanto o aluno aprendeu ou progrediu (SACRISTÁN, 1998). A 

professora contextualiza a adequação para o aluno com necessidades educacionais 
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especiais que, além desta avaliação, tem um momento individualizado adequado à sua 

necessidade.  

 E a outra professora P3EA observa que os alunos devem ser avaliados de forma 

diferente e diariamente observando que: “E como geralmente tem as dificuldades de 

aprendizagem maiores do que a turminha - porque a turminha também tem suas 

dificuldades - fazemos também um trabalho paralelo que se chama intervenção 

pedagógica”.  Apresenta, portanto, alternativas pedagógicas para superar as lacunas 

diagnosticadas no processo avaliativo, lembrando que não só os alunos com 

necessidades educacionais especiais possuem dificuldades, mas outros alunos da turma 

também, contexto de onde emerge as diferenças e singularidades dos alunos. 

A prática pedagógica inclusiva torna possível a permanência dos alunos com 

necessidades educacionais especiais em classes comuns, onde os professores utilizam a 

avaliação diagnóstica e processual convergindo para o respeito às diferenças e a 

individualidade dos alunos. O processo de avaliação da aprendizagem deve ser utilizado 

como um instrumento importante na busca de novas construções e relações 

pedagógicas, tornando-se um dispositivo favorável à inclusão escolar e possibilitando a 

busca de novas estratégias pedagógicas direcionadas às necessidades educacionais dos 

alunos, ora em contexto individual, ora na coletividade, com foco na turma toda, como 

fala a professora P3EA que lembra que não só os alunos com necessidades educacionais 

especiais apresentam dificuldades, mas a “turminha também tem suas dificuldades”, 

portanto, todos precisam ser contemplados nesse processo. Neste contexto avaliativo 

reafirma-se o compromisso também do professor que, a partir da sua experiência, deve 

refletir também sobre sua prática e redimensionar seu planejamento e ações.  

As práticas de avaliação realizadas pelas professoras também indicam a 

orientação do próprio sistema de ensino, que apesar de se posicionar a favor da 

construção de proposta inclusiva, cobra resultados voltados a metas predefinidas.  Esse 

mesmo sistema normatiza a diversificação necessária nos processos de avaliação dos 

alunos com necessidades educacionais especiais que devem considerar “as suas 

especificidades, tendo como base seu desenvolvimento e a sua capacidade de 

aprendizagem significativa, que devem estar previstos no PDI” (MINAS GERAIS, 

2013, p.9). 
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O Plano de Desenvolvimento Individual – PDI, elemento constitutivo da 

avaliação dos alunos com necessidades educacionais especiais é apresentado pelas 

professoras participantes desta pesquisa afirmando que, além das estratégias individuais 

de cada professor no contexto do grupo/aula, constroem de forma colaborativa com 

outros profissionais, aluno e a família o Plano de Desenvolvimento Individual – PDI.  

A Resolução nº 2 de 11 de setembro de 2001, que institui as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001a), no Art. 6º indica que, 

“para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de 

decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve realizar, com assessoramento 

técnico, avaliação do aluno no processo de ensino e aprendizagem” e o Guia da 

Educação Especial na Rede Estadual de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2013) afirma 

que o PDI é um elemento que deve nortear a ação educacional do aluno com 

necessidades educacionais especiais, sendo“ considerado um documento comprobatório 

de registro de escolaridade, devendo compor obrigatoriamente a pasta individual do 

aluno” (p.8), portanto inerente a vida escolar do aluno. O resultado da avaliação, 

expresso no PDI e no histórico escolar, orientará a escola/família nos futuros 

encaminhamentos do aluno. Nas escolas em questão, esse processo acontece com 

adequações individuais realizadas pelas professoras envolvidas, alunos e família, 

constituindo um relatório descritivo e global da vida escolar do aluno.    

 

O PDI faz parte da avaliação. A gente elabora junto com a supervisão, com os pais e 

também com aluno. Temos entrevista com o aluno, entrevista com os pais, entrevista 

com professores e com o apoio se tiver. É todo um processo coletivo que envolve a 

escola e a família também. (P1EB) 

 

Aqui na escola, fazemos a avaliação normal que todos os alunos fazem e outra 

avaliação com a Professora de Apoio. Então ela [aluna com NEE] acaba fazendo duas, 

uma normal de todos da sala e uma especifica do professor de apoio que eu elaboro e o 

professor de apoio aplica, porque ela fica só com ela. Se a criança sentir necessidade o 

professor vai ler e ajudar. Então, ela acaba fazendo duas avaliações, além do PDI. 

(P6EA, o acréscimo é nosso) 

 

Fazemos o PDI dele e depois entregamos.  Às vezes em alguns módulos tem uma parte 

que podemos reunir com a Professora de Apoio e com a Professora da Sala de Recursos 

para que vejamos como este aluno está caminhando. (P3EA) 
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Conforme exposto, as professoras das classes comuns, com o apoio das 

supervisoras e dos professores do Atendimento Educacional Especializado - AEE, 

realizam o Plano de Desenvolvimento individual – PDI junto com o próprio aluno e sua 

família atendendo a orientação da rede e conforme as necessidades individuais dos 

alunos, como firma a professora P1EB “É todo um processo coletivo que envolve a 

escola e a família também”, onde envolve a comunidade educativa que atende o aluno 

na escola e no lar. 

Neste contexto, identifica-se e elabora recursos pedagógicos produzindo e 

organizando serviços de acessibilidade e estratégias levando em consideração as 

necessidades específicas dos alunos, elabora e aplica o PDI com objetivo de avaliar suas 

condições e necessidades e executa-se o Plano de Atendimento Educacional 

Especializado - PAEE, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade, bem como a forma e a frequência de atendimentos, 

acompanhando sua funcionalidade na classe comum e nas salas de recurso 

multifuncional, como orienta a Resolução nº 460/2013 do Conselho Estadual de 

Educação de Minas Gerais.  

O PDI rompe com a padronização e contextualiza a individuação do processo de 

ensino-aprendizagem para o aluno com necessidades educacionais especiais; para 

Kassar (2004, p.84) “na escola legitima-se o padrão esperado do processo ensino-

aprendizagem: o professor faz seu planejamento e os que conseguem, seguem-no". Esse 

processo pedagógico interativo, pautado em um convívio prolongado, possibilita ao 

professor um conhecimento holístico consubstanciado sobre o desenvolvimento 

individual dos discentes, do qual argumenta Sacristán (1998, p.345) que “cada 

professor/a poderia fazer julgamento sobre múltiplos aspectos de seus estudantes, sem 

ter que examiná-los ou aplicar-lhes provas complicadas; valendo-se, quando muito, de 

itens simples de observação que utiliza mentalmente”.  Portanto, o autor, indica um 

posicionamento favorável à avaliação global do aluno como solicita o PDI que exige 

avaliações de objetivos diferenciados, mudança da ideologia seletiva, rompimento com 

o paradigma da padronização, apoios pedagógicos necessários, participação da família e 

a reorganização pedagógica da escola e dos professores na classe comum. 

 

8.1.5.1 Avaliações externas no contexto da alfabetização  
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Além das avaliações internas realizadas pelas professoras que qualificam os 

alunos e cujos resultados ficam registrados nos expedientes escolares, as avaliações 

externas
19

, (SIMAVE - Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública da qual 

fazem parte: Programa de Avaliação da Alfabetização - PROALFA, Programa de 

Avaliação da Rede Pública de Educação Básica - PROEB e no nível federal o Sistema 

de Avaliação da Educação Básica - SAEB - PROVA BRASIL, são realizadas pelas 

escolas A, B e C. Destas avaliações externas, a mais mencionada pelas professoras dos 

ciclos de alfabetização é o PROALFA cujo sistema é desenvolvido pelo Governo de 

Minas Gerais, realizado em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da 

Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF). Tem como objetivo 

avaliar as habilidades e competências de leitura e escrita dos alunos em processo de 

alfabetização nos três primeiros anos do ensino fundamental.   

A respeito de tal conteúdo, as professoras do primeiro ciclo de alfabetização (1º 

ao 3º ano do ensino fundamental) falaram sobre a relação da prática pedagógica 

desenvolvida na sala de aula comum também com alunos com necessidades 

educacionais especiais e o PROALFA (MINAS GERAIS, 2009). Seguem alguns relatos 

das professoras, quando se referiram à avaliação dos alunos: 

 

Eles são avaliados diariamente. Pelas atividades feitas, pela quantidade de acertos e 

tem a provinha da escola, que é a prova diagnóstica da escola - uma prova montada 

pelos professores de terceiro ano, no meu caso - a gente monta, quando não somos nós 

que montamos são as supervisoras que montam em cima do plano do governo porque 

ele pede dentro da prova do PROALFA, que as crianças de terceiro ano são avaliadas 

em cima da prova do PROALFA e os alunos com necessidades especiais foram 

avaliados do mesmo jeito. [...] O M. acompanhou, se você visse as provinhas dele!  A F. 

também, o que falta nela é um pouco de atenção ao ler, ela vinha entregar muito rápido. 

Teve reforço três meses antes da prova com o grupinho e uma das que mais destacou foi 

essa menina, segundo a professora que deu o reforço, porque ela demonstra uma boa 

vontade tão grande! [...] No terceiro ano você já tem que ser completamente a 

professora oposta da professora do segundo, o que choca muito as crianças e os pais 

também, porque a gente tem que puxar, tem que forçar porque vem a prova do 

PROALFA, então a gente tem que trabalhar...” (P2EA) 

 

  As professoras, desde o primeiro ano, trabalham pedagogicamente direcionando 

                                                 
19

“A avaliação externa caracteriza-se por ser realizada por pessoas que não estão ligadas com o objeto da 

avaliação, nem com os alunos/as, com o objetivo de servir ao diagnóstico de amplas amostras de sujeitos 

ou para selecioná-los”. (SACRISTÁN, 1998, p.318) 
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o aprendizado e desenvolvendo habilidades e competências em vista dos possíveis 

resultados no final do Ciclo, através deste Programa de Avaliação enviado para a escola 

com orientações específicas da Secretaria de Estado de Educação. Neste contexto, há 

que se ressignificar saberes em busca de mudança desta prática avaliativa que contrapõe 

os princípios da educação inclusiva, focando nos “erros e acertos” e no cumprimento de 

metas, classificando os alunos como aqueles que sabem e os que não sabem, conforme 

apresenta a professora P2EA.  Esta professora reconhece e elogia o avanço dos alunos 

com necessidades educacionais especiais, valorizando o empenho e o desenvolvimento 

pessoal, mas é preciso levar em consideração as possibilidades de cada um, pois nem 

sempre dependerá somente de ter boa vontade para desenvolver. Em contrapartida, 

reforça-se o processo pedagógico exaustivo ao qual a professora, alunos e familiares são 

submetidos em função da avaliação externa. Nos dizeres da professora “choca muito as 

crianças e os pais também, porque a gente tem que puxar, tem que forçar porque vem a 

prova do PROALFA”.  

 No contexto pedagógico, na perspectiva de avaliação, além de se pensar nos 

alunos público-alvo da educação especial, deve-se pensar em todos os alunos, nas suas 

histórias de vida, condições pessoais de aprendizagem e relação familiar, bem como nas 

condições profissionais da professora que apresenta uma prática pedagógica permeada 

pelo stress, totalmente voltada para a meta da escola como expressa a professora.  Às 

vezes, é necessário parar, dar tempo para as questões pontuais do fazer pedagógico 

docente e questionar-se sobre suas ações. Como é minha aula? A quem busco 

contemplar? Como é formada minha classe? De onde devo partir e onde preciso chegar, 

sempre atendendo pedagogicamente o aluno concreto e não o aluno padrão almejado?  

Como posso colaborar com o Sistema para que novos paradigmas sejam quebrados para 

que a ação pedagógica seja mais inclusiva atendendo a toda classe? A avaliação externa 

reflete a realidade dos alunos e da escola? Quais entraves emergem na prática 

pedagógica, através da sua execução e o que individual e coletivamente pode ser feito 

para buscar mudanças no que está posto? Seguem novos relatos neste contexto: 

 

Então é aquela pressão no trabalho porque o 3º ano é muito cobrado. Além dos 

problemas que temos na sala de aula, tem a pressão porque é final de ciclo. Nós fizemos 

um simulado um atrás do outro vendo onde as crianças estavam com dificuldade, fora 

os trabalhos normais de sala de aula.  Então é muito cobrado, muito cobrado. O final 

de ciclo não é fácil.  (P4EA) 
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O Estado tem o PIP que é um trabalho de intervenção onde se divide em três grupos. E 

uma turma nunca é homogênea, é sempre heterogênea, você sempre tem 2 grupos ou 3. 

Aqui na escola A, tem o PIP - Programa de Intervenção Pedagógica, você tem as 

crianças de baixo desempenho e você faz a avaliação diagnóstica para ver em que nível 

a criança está. (P7EA) 

 

Depreende das falas das professoras, uma ação pedagógica extenuante impulsionada 

pela pressão em função dos resultados propostos previamente como meta para a escola, 

conforme apresenta a professora P4EA “Nós fizemos um simulado um atrás do outro 

vendo onde as crianças estavam com dificuldade, fora os trabalhos normais de sala de 

aula”. Falam da experiência da regência no 3º ano; último ano do primeiro ciclo de 

alfabetização, ano que os alunos realizam a avaliação do PROALFA, onde o processo 

de ensino-aprendizagem não acontece de forma regular programada sob a coordenação 

recorrente da professora regente, mas pela equipe pedagógica externa à sala de aula em 

busca dos melhores resultados na alfabetização – proficiência na alfabetização e letramento.    

Esperam-se bons resultados dessas avaliações que caracterizam redefinição de políticas 

públicas, bonificações por desempenho e divulgação na mídia. 

Neste contexto, a escola se esforça de diversas formas: envolvendo toda a 

comunidade educativa, buscando pela excelência no seu desempenho, trabalhando de 

forma intensa no contexto pedagógico, empenhando-se nos processos de ensino-

aprendizagem e, inevitavelmente, nas formas de avaliar, como relatam as professoras. A 

professora P7EA faz a afirmativa que “uma turma nunca é homogênea, é sempre 

heterogênea”, reconhecendo, portanto, a diversidade inerente ao grupo aula, mas 

estratifica a turma seguindo critérios tradicionais padronizados e homogêneos para 

ensinar que segundo Pletsch (2009b) são critérios contrários aos princípios da proposta 

de inclusão escolar, que faz proposição de práticas pedagógicas diversificadas que tem 

como referência a diversidade da turma. 

Ainda neste contexto, a professora P7EA, ao falar da intervenção pedagógica, 

lembra a diversidade dos alunos e fala da estratificação dos alunos em diferentes níveis 

dizendo: “você tem as crianças de baixo desempenho e você faz a avaliação 

diagnóstica para ver em que nível a criança está” buscando a disposição de subgrupos 

para ensinar conforme níveis mais homogêneos. A tentativa de homogeneização 

segundo Sacristán (1998, p.260) “tem efeitos pedagógicos e psicológicos negativos nos 

alunos/as e nos professores/as: condiciona o autoconceito pessoal que cada indivíduo 
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tem de si mesmo”, conforme conceito tácito de pertença a grupo dos melhores ou menos 

avançados, na sua convivência social e perspectivas de sucessos futuros. Refletindo 

sobre os processos inclusivos em construção, me aproprio do conceito de Beyer (2006b, 

p.75) ao demarcar que “para tal abordagem educacional, não há dois grupos de alunos, 

porém, apenas crianças e adolescentes que compõem a comunidade escolar e que 

apresentam necessidades variadas” que respeitados em seu direito de atendimento, 

conforme suas necessidades educacionais têm acesso à escolarização, ao conhecimento 

e ao seu desenvolvimento integral. 

O Projeto de Intervenção Pedagógica citado pela professora P7EA é realizado 

para os dois ciclos de alfabetização, normatizado pela Secretaria de Estado de Educação 

e realizado nas escolas sob a coordenação dos analistas da Superintendência Regional 

de Ensino. Estes orientam e monitoram o trabalho pedagógico, subdividindo a turma 

nos níveis de baixo desempenho, desempenho intermediário e desempenho 

recomendável, em vista de melhoria na proficiência dos alunos e da escola nos 

resultados do PROALFA. A avaliação externa provoca uma homogeneização dos 

tratamentos educacionais e curriculares para responder às exigências dos avaliadores 

externos destacando, portanto, o valor seletivo e social, alterando a prática do ensino-

aprendizagem que, segundo Sacristán (1998, p.321) “ficará muito marcada pela 

urgência de superar as provas seletivas”, realidade comprovada nas falas das 

professoras.  

A questão proposta no contexto da educação inclusiva para além das diferentes 

avaliações externas sejam nacionais, estaduais ou municipais, segundo Pletsch (2009b, 

p.11) é que “por um lado, preconiza-se a flexibilização/adaptação curricular, sobretudo 

para crianças com necessidades educacionais especiais e, por outro, avalia-se o processo 

ensino-aprendizagem por meio de avaliações nacionais, sem considerar aquela 

flexibilização”? Aqui na perspectiva das professoras, a avaliação é estadual 

contemplando todas as regiões e cabe o mesmo questionamento. Apesar das angústias 

que delineiam os aspectos quantitativos do desempenho dos alunos, os professores 

devem ter um olhar para o sistema, sem esquecer o aluno concreto e, portanto, 

questionar esse processo avaliativo em busca da mudança/reconstrução deste modelo 

escolar que se volta para uma realidade homogênea e seletiva como indica Christofari e 

Baptista (2012, p.392) “para uma concepção de avaliação, em consonância com a 



119 

 

perspectiva da educação para todos, da educação que tem como um de seus objetivos a 

inclusão escolar” de todos os alunos. É necessário que se substitua esta prática 

avaliativa da escola, através de notas e provas que segregam e classificam os alunos, 

como indicam Fávero, Pantoja e Mantoan (2007, p.50), “[...] por um processo que 

deverá ser contínuo, visando depurar o ensino e torná-lo cada vez mais adequado e 

eficiente à aprendizagem de todos os alunos”, sendo necessário problematizar a situação 

atual, e, refletir por meio de quais práticas pode-se obter outro entendimento para que a 

prática pedagógica se torne mais democrática e inclusiva nas escolas, afastando o 

fantasma do fracasso e da exclusão. 
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8.2. FORMAÇÃO DE PROFESSORES E AS PARCERIAS NECESSÁRIAS PARA A 

CONSTRUÇÃO DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA NA ESCOLA REGULAR.  

 

 A formação de professores na 'escola para todos', implica nas questões da 

diversidade humana que assume significativa importância ante as exigências que 

emergem do contexto escolar contemporâneo, no atendimento pedagógico a todos os 

alunos, e, dentre estes, os alunos com necessidades educacionais especiais. O desafio 

atual, segundo Nóvoa (1992, p. 27) está na valorização de paradigmas de formação que 

promovam a preparação de professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do 

seu próprio desenvolvimento profissional e que participem como protagonistas na 

implementação das políticas educativas”. O processo reflexivo na prática docente 

implica em uma formação continuada favorável a uma releitura das experiências e das 

aprendizagens, em um processo de construção e ressignificação de saberes, tendo a 

escola como um centro formativo.  

  O propósito deste tema é apresentar as falas das professoras sobre seu processo 

de formação em vista da prática pedagógica que contemple todos os alunos, e, neste 

contexto, as parcerias realizadas em busca de construir uma escola inclusiva mais 

democrática e inclusiva que atenda a diversidade dos alunos.  

 

Quadro 2. Formação de professores e as parcerias necessárias para a construção de uma prática 

pedagógica 

SUBTEMAS CONTEÚDOS SUJEITOS 

1.Formação continuada através das 

novas experiências  

- A formação continuada mobilizada pelo 

trabalho com alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

P7EA, P4EB  

P6EA, P1EB  

P1EC, P2EC  

P1EA, P2EA 

2.Formação através de cursos e 

proposições da SEE através do 

órgão regional de educação. 

- A formação através de cursos sobre a 

inclusão escolar e a formação proposta pela 

Secretaria de Estado de Educação, órgão 

regional, e pela escola. 

P1EA, P1EB,  

P2EC, P1EC 

P6EA, P3EA  

P3EB, P2EA, 

- Parcerias no processo pedagógico 

inclusivo como elemento de 

formação e ação no processo 

inclusivo. 

- Parcerias como apoio ao processo 

pedagógico: gestores, professores 

especializados e a família. 

P7EA, P4EB 

P1EA, P2EB  

P3EA, P6EA 

P3EC, P2EC 

P2EA, P5EA 

Fonte: Entrevistas realizadas com as professoras. 
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8.2.1 A formação continuada mobilizada pelo trabalho com alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

 

Na busca pela construção da prática pedagógica inclusiva, as professoras 

afirmaram que, além dos conhecimentos adquiridos na formação acadêmica, foi 

agregada à experiência cotidiana, os saberes (re)construídos na prática, no exercício da 

profissão, evidenciando a contribuição dos alunos nesse processo em construção na 

escola regular. Como afirma Tardif (2012, p.264) “os saberes profissionais são 

personalizados e situados” porque são incorporados e subjetivados pelo professor e 

constituídos no contexto particular onde têm sua significação. 

 
Quando recebemos essas crianças, vamos adquirindo novas experiências  ao trabalhar 

com esses alunos e descobrindo uma nova, nova metodologia para trabalhar com eles. 

(P2EC) 

 

No começo eu achei que não ia dar conta, que ia ser muito difícil, mas ai, depois, com o 

dia a dia, a gente aprende muito com eles. (P1EC) 

 

Do jeito que for você só vai aprender com a criança, que você vai dizer e agora? O que 

eu vou fazer, mas você aprende junto com a criança como lidar com ela. (P4EB) 

 

Dos relatos das professoras depreende-se a disposição para a formação no 

trabalho, considerando a prática cotidiana, admitindo que, na interação com os alunos, 

os/as professores/as ressignificam sua prática, de onde emergem novas/outras questões 

sobre o fazer pedagógico. O professor que está continuamente (re)construindo saberes, 

ao abrir espaço no seu plano de trabalho, buscando a construção de outra prática que lhe 

permita melhor conhecer o aluno, ele terá a oportunidade de aprender com o próprio 

aluno e a partir daí, modificar suas ações, em função de um melhor desenvolvimento e  

aprendizagem do mesmo. As professoras expressaram sobre a formação na/da interação 

com os alunos e na/da experiência que adquirem, ao enfrentar os desafios pedagógicos,  

 

O que falta é o estudo mesmo para os professores.  Nós somos servidores públicos, 

estamos a serviço e devemos estar instrumentalizados. (P7EA)  

 

 Frente aos desafios da prática pedagógica, a professora se manifesta sobre a 

necessidade e a importância de continuar estudando para que a prática docente seja mais 
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adequada no contexto educacional. Como afirma Fernandes (2014, p.19), “o professor, 

conhecido e reconhecido como autor, no exercício da docência, observa, sistematiza e 

reflete sobre seu fazer e saberes em interlocução com outros sujeitos, alunos e demais 

professores”. As contínuas transformações sociais e políticas, que alavancaram também 

mudanças educacionais, trouxeram consigo novas demandas educacionais e de 

aprendizagem conferindo ao fazer dos professores contexto de autoria e reflexão sobre 

os próprios saberes.  

 Com o avanço tecnológico, a informatização e a globalização das informações, 

novos aspectos educacionais se apresentaram e a escola homogeneizadora que 

proporcionava instrumentalização aos professores, através de programas de treinamento, 

tornou-se ineficaz para responder aos novos desafios educacionais que se apresentavam. 

Segundo Bertolini (2006, p.17) “até bem pouco tempo a abordagem tecnicista era a 

predominante nas políticas de formação. Na perspectiva da racionalidade técnica, a 

formação de professores voltava-se para a instrumentalização necessária à prática 

docente”.  Para além desta instrumentalização técnica, é necessário que a escola trabalhe 

de forma reflexiva e coletiva, confrontando teorias e ressignificando práticas, validando 

e redimensionando saberes ,valorizando as situações práticas elucidadas pela teoria em 

uma conjugação crítico reflexiva.  

 Esta prática reflexiva vem em favor da ação pedagógica que, de forma cíclica, 

realiza o confronto da prática com referenciais teóricas, que proporcionam a revisão do 

saber/fazer favorecendo a realização de estratégias interventivas, capazes de mobilizar 

os conhecimentos do educador para a "reflexão crítica na e sobre a ação" (SCHÖN, 

1995, p.88) proporcionando o atendimento às necessidades individuais dos alunos no 

contexto da aula, independente das necessidades que apresentam. Se professor neste 

contexto tão diverso que é a escola, é buscar pela ampliação continuada da realidade 

pedagógica do seu saber/fazer e como afirma Gauthier (2013, p.352) “a prática 

pedagógica é demasiado complexa, demasiado inserida na contingência para ser 

totalmente aprendida pela ciência”, portanto, o inacabamento da formação será sempre 

uma realidade do cotidiano docente que deverá sempre estar em busca de 

ressignificações que prova o sentimento de nunca estarem suficientemente preparados 

para a realidade pedagógica que se desenha a cada dia. 
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A falta de preparo do professor para determinada situação. Um ano você está 

acostumado a atender um aluno com uma necessidade e no outro você tem outro com 

outra necessidade. Então você tem que estar sempre se informando, estudando para ver 

qual melhor recurso, o que você pode esta fazendo para ajudar e tem professor que não 

está preparado. (P6EA)  

 

 

 Apesar da formação inicial, a professora P6EA se sente despreparada para 

trabalhar com os alunos com diferentes necessidades educacionais especiais devido à 

diversidade e flexibilidade pedagógica que o contexto exige. Como predisposta a 

ressignificar saberes demonstra abertura para atuar, “sempre se informando, estudando 

para ver qual o melhor recurso” a ser utilizado na prática, colocando-se em busca de 

uma formação continuada que se contextualiza no fazer pedagógico cotidiano docente 

onde teoria e prática se encontram.  O saber/fazer do professor se torna automatizado 

pela rotina diária da sala de aula e o professor toma consciência da necessária 

transformação das práticas e da aquisição de novos saberes, através da reflexão na e 

sobre sua ação. Nesta perspectiva afirma Pimenta (1996), 

 

Os professores, agindo racionalmente e resolvendo os muitos problemas nos 

seus contextos, não tem, automaticamente, consciência do modo como 

enfrentam e resolvem esses problemas. Adquirem essa consciência à medida 

que refletem sobre e a partir de sua prática, condição para construírem novos 

saberes e para modificarem suas práticas. Ou seja, para teorizarem. (p. 62). 

 

 

Neste contexto em que a prática pedagógica exige uma reflexão na e sobre a 

ação que ressignifica a prática, é mister que à luz de novas fontes teóricas se registre e 

inscreva o saber/fazer pedagógico na atualidade, reorganizando práticas e relações de 

ensino-aprendizagem. Estes saberes em (re)construção, vivenciados de forma 

continuada, na prática levam à sua transformação que, muitas vezes leva à mudança de 

planos e ações. A proposição pessoal é da professora P6EA que se vê informando e 

estudando em uma perspectiva de formação continuada para melhor atender as 

necessidades dos alunos, no contexto da prática pedagógica.   

A formação é imprescindível no contexto educacional e especificamente dos 

professores que, de forma balizadora e transversal, focam a mediação entre teoria e 

prática, como bem pontuam as professoras nesta pesquisa.  
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É mais questão de formação, tanto é que eu estou buscando a formação, porque o que a 

gente vê na Faculdade não é o suficiente. De certa forma, a educação inclusiva não é 

nova, mas agora que veio para a escola pública, a gente tem que buscar formação, 

porque não saímos formadas. Mesmo que você aprenda na prática, você precisa da 

teoria, você precisa da formação, do conhecimento, dessa partilha e dessa mediação. 

(P1EB)  

 

 

 A formação constitui busca continua, conforme a necessidade da prática docente, 

como afirmou a professora P1EB - “não é o suficiente”, “não saímos formadas”. São 

afirmações que se vinculam à realidade presente na escola em que atua e expressam o 

desafio que a inclusão escolar se apresenta, reconhecendo-a como propiciadora de 

recontextualização da prática, tendo em vista de uma ação pedagógica mais inclusiva. A 

professora expressa no seu relato a aprendizagem através da prática, mas valoriza a 

teoria, o conhecimento como suporte para seu fazer docente. “Mesmo que você aprenda 

na prática, você precisa da teoria, você precisa da formação, do conhecimento, dessa 

partilha e dessa mediação”. Depreende da fala da professora saberes constituídos no 

âmbito da sala de aula, no atendimento de alunos com necessidades educacionais 

especiais, valorizando a prática, mas contextualiza a importância da fundamentação 

teórica, em função da ressignificação de seu fazer docente. A inclusão para as 

professoras representa um desafio, que parte a buscar respostas como afirma Silva 

(2014, p. 57), “sem formação específica o docente se remete aos conhecimentos 

traçados durante a sua formação inicial, bem como, a sua autoformação implicadas na 

construção pessoal e profissional que viveu e vive enquanto sujeito em constante 

aprendizagem”, situação que se aplica às professoras que entendem ser o processo de 

formação contínuo e compartilhado. 

Nesta perspectiva, segundo Nóvoa, (1992, p.27), “é preciso investir 

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

vista teórico e conceptual”, regatando saberes evidenciados na prática docente 

construídos na experiência; na interação com seus pares e alunos em condições 

concretas de ensino-aprendizagem, numa perspectiva pedagógica que se pretende, 

dialógica e inclusiva.  

No contexto da formação docente, uma relação dialética entre teoria e prática se 

contextualiza, e, para situações novas, novas reflexões e investigações, para que o 

reservatório de saberes docentes (GAUTHIER, 1998) se renove e mobilize de acordo 
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com a realidade pedagógica atual e concreta. Na busca pela formação teórica conjugada 

com a prática, depreende-se um alerta necessário à ressignificação do contexto 

pedagógico que não deve paralisar o seu saber/fazer, mas impulsionar a (re)construção 

continuada dos saberes necessários ao atendimento aos alunos com necessidades 

educacionais especiais.  

Freire (1996, p.43) nos indica que “a prática docente crítica, implicante do 

pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 

fazer”, portanto uma reflexão continuada que poderá favorecer as transformações 

coletivas, em vista da ação educativa da escola e da consciência do inacabamento 

humano em contínua formação. Nesta perspectiva, o grande desafio na formação de 

professores é a produção do conhecimento que encaminha o professor a mudar de 

postura e experimentar novas atitudes na complexidade da ação pedagógica, mostrando-

se apto para ensinar e também aprender com a diversidade, no contexto da sala de aula 

(PLESTCH, 2009, p.148). 

 

8.2.2 A formação através de cursos sobre a inclusão escolar e a formação proposta 

pela Secretaria de Estado de Educação, Órgão Regional, e pela Escola.  

 

A formação dos professores, no contexto da escola atual, deve contemplar a 

experiência e às novas solicitações pedagógicas na realidade escolar, passando pelo 

âmbito da investigação científica articulada com as atividades educacionais. Os 

professores são os atores fundamentais para que seja implementada uma reforma 

educacional e neste contexto, a construção de processos educacionais inclusivos na 

escola regular. A formação docente deve ser constantemente planejada em função das 

necessidades cotidianas do contexto de trabalho e das necessidades que decorrem da 

política em questão e da prática pedagógica, inferindo sobre a consciência que tem os 

professores em ressignificar seus saberes/fazeres, motivando-os a conhecer as 

singularidades de seu alunado para intervir pedagogicamente de forma adequada e 

inclusiva.  

É preciso valorizar e proporcionar espaços de formação a fim de se trabalhar, de 

forma significativa e eficaz. Segundo Canário (1994, p.4) “novos modos de pensar e 

organizar os processos de trabalho fazem apelo a novos tipos de saberes, 
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nomeadamente: trabalhar em equipe, pensar à escala da organização no seu todo, agir 

estrategicamente a partir de raciocínios de antecipação”. Através do trabalho coletivo e 

compartilhado pela equipe da escola, as ações educativas serão mais pontuais e 

assertivas.  

A formação dos professores é um desses contextos que devem ser refletidos e 

impulsionados para que o ensino chegue de forma mais adequada a todos os alunos. As 

professoras atentas a esse contexto se expressam: 

 

Tenho que estudar muito, aprender coisas novas, fiz curso de Tecnologia Assistiva, fiz 

Libras e preciso estudar mais porque sempre está aparecendo situações novas e vejo 

necessidade de aprender mais. (P1EA) 

 

Estou fazendo a Pós-Graduação e o que eu vejo na teoria eu vou percebendo na prática 

e aí da prática eu volto na teoria - é uma dialética, ação-reflexão-ação. Se algo não 

está bom, então vou buscar outro, vou aperfeiçoar, vou mudar de acordo com a 

necessidade de cada aluno. (P1EB)  

 

 

As professoras relatam a necessidade permanente de formação para melhor 

atender os alunos em sua prática pedagógica. Relacionam o conhecimento adquirido, 

através de cursos vinculados ao seu fazer pedagógico, como fundamento teórico em 

diálogo com a prática no mesmo espaço/tempo. De acordo com Pimenta (1999, p.22) 

“conhecer significa estar consciente do poder do conhecimento para a produção da vida 

material, social e existencial da humanidade”. A busca pelo conhecimento exige um 

processo de determinação e na perspectiva da docência, deve ser uma busca individual e 

coletiva, compartilhada de forma crítica na relação com os pares e com os alunos, como 

protagonistas e provocadores da mobilização de novos saberes. Assim como atentam as 

professoras, Pimenta (2005) chama a atenção para esta complementaridade que deve 

haver entre teoria da educação e prática, onde ambas se ressignificam. 

 

[...] os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, aos saberes da prática, 

ao mesmo tempo ressignificando-os e sendo por eles ressignificados. O papel 

da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análises para 

compreender os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais, e de 

si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para 

neles intervir, transformando-os. Daí é fundamental o permanente exercício 

da crítica das condições materiais nas quais o ensino ocorre. (PIMENTA, 

2005, p.26). 
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 Nesta perspectiva é preciso que a formação, de fato, seja continuada e crítica 

para que o contexto das práticas seja transformado e ressignificado por novos saberes 

capazes de responder aos desafios postos no âmbito da educação atual, em uma escola 

democrática aberta para todos. Segundo Pérez Gómez (1998 p.353) “a função do 

docente e os processos de sua formação e desenvolvimento profissional devem ser 

considerados em relação aos diferentes modos de conceber a prática educativa” e 

completa Tardif (2012) afirmando que os professores retraduzem na prática sua 

formação, adaptando-a a sua profissão. Nesta perspectiva a fala da professora 

P1EB ”[...] da prática eu volto na teoria. É uma dialética, ação-reflexão-ação”, 

apresenta seu processo de formação, no qual utiliza os conhecimentos adquiridos em 

cursos específicos para enriquecimento de sua prática pedagógica e aprimoramento de 

respostas aos desafios e exigências reais impostas pela proposta inclusiva. Nesta 

perspectiva de inclusão, o aperfeiçoamento da prática pedagógica passa pela formação 

do professor que tende a provocar reflexões no contexto escolar e na 

mobilização/construção de saberes específicos, ação que deve mobilizar órgão dos 

governos, gestores e escolas. Cientes desta realidade, dizem as professoras sobre a 

formação que a rede deveria disponibilizar: 

 
A Superintendência trabalha mais com o professor da sala de recurso. Não estamos 

assim preparados, faltam muitos cursos direcionados para os vários tipos de 

deficiência. Então tem criança que vem e a escola não oferece totalmente os meios para 

você. É você é que deve ir buscando. (P2EC)  

 

Em relação a Cursos, a escola, a Superintendência oferece cursos para capacitar a 

professora da sala de recurso, mas como deve ser trabalhado para a professora da sala 

regular não chega. (P1EC)    

 

Deveria ter um preparo melhor, para esses profissionais da sala regular para atender 

esses alunos, porque nem todos os profissionais estão preparados para lidar com esses 

alunos. (P6EA) 

 

No depoimento das professoras depreende-se que a formação é um elemento  

importante e necessário para o desempenho do fazer pedagógico inclusivo. Ao se 

reportarem ao processo de formação continuada que deveria auxiliar na sua prática 

pedagógica com os alunos com necessidades especiais na classe comum, alguns 

manifestaram não receberem formação viabilizada pela Secretaria de Estado de 
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Educação. Afirmam que as orientações chegam para os professores especializados da 

Sala de Recursos Multifuncionais e de apoio, que auxiliam na ação de complementação 

e apoio pedagógico, como afirmação da professora P2EC “a Superintendência [Órgão 

Regional de Ensino] trabalha mais com o professor da sala de recurso” reafirmada pela 

professora P1EC. As professoras sentem necessidade de viabilização de formação 

continuada do professor da classe comum para melhor atender os alunos com 

necessidades educacionais especiais, conforme afirma a professora P2EC que os 

professores não estão preparados, há falta de proposição de cursos na área das 

deficiências.  

 Neste contexto, as professoras relatam a necessidade de conhecimentos teóricos 

através de cursos, de ressignificar e redimensionar suas práticas pedagógicas, através da 

aquisição de um novo quadro de referenciais conceituais e atitudinais que as ajudem a 

reconhecer as necessidades educacionais de seus alunos. Expressam que a formação 

oferecida na rede chega para os professores especializados, conforme especifica a 

professora P1EC “para o professor da sala regular não chega” para a professora 

regente que atende todos os alunos na diversidade que compõe o grupo aula, 

direcionada apenas para os professores especializados. O apelo da professora P6EA é 

explícito para que esta formação chegue também para os professores da classe comum 

que “nem todos os profissionais estão preparados para lidar com esses alunos”, com 

necessidades educacionais nas classes comuns. O olhar da professora reflete o perfil dos 

alunos da escola atual que exige um novo fazer docente, frente a diversidade do alunado 

no processo de ensino-aprendizagem.  

Conforme relatos, as professoras sentem-se despreparadas, pois não são 

oferecidos cursos e investimentos em sua capacitação para trabalhar com as diferentes 

deficiências; é certo que a falta de preparo maximiza o trabalho e dificulta o 

desempenho pedagógico do professor, pela falta de conhecimento deve “correr atrás”, 

tornando menos espontâneo o desenvolvimento de uma prática pedagógica que deverá 

se fazer sensível às necessidades do aluno com necessidade educacional especial. Com 

uma formação baseada em uma concepção hegemônica, os professores se consideram 

despreparados e solicitam formação. Segundo Carvalho (2005, p.88) esses professores 

“não foram qualificados para o trabalho com diferenças individuais significativas, o que 

também representa mais uma necessidade: a qualidade da formação inicial e da 
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continuada de nossos educadores”.  É importante que os representantes do Sistema 

trabalhem para que a formação seja mais eficiente e chegue a todos os professores e 

com eles caminhem, certos de que o processo formativo é suporte que dá solidez aos 

saberes experienciais tão importantes na prática pedagógica inclusiva. 

Os sistemas educacionais devem organizar um programa de formação 

continuada, permanente e eficaz que proporcione aos professores uma revisão de suas 

práticas pedagógicas, favorecendo ações mais inclusivas voltadas para a aprendizagem 

de todos os alunos na classe comum, contemplando todos os docentes envolvidos no 

contexto pedagógico.   

 Ainda neste contexto de formação, as professoras falam da existência do módulo 

semanal de estudo, onde trocam também experiências com os colegas e são orientadas 

pela supervisora pedagógica da escola como relatam: 

 

As orientações que nós recebemos são passadas pelos módulos que nós participamos e 

do atendimento individual com a supervisora para tratar especificamente da 

dificuldade daquele aluno que nós recebemos naquele ano. (P3EA) 

 

Através dos módulos que são feitos na escola aí são repassados pra gente, 

[orientações] e aí a gente é informado sobre o que está acontecendo, como deve agir e 

a gente tenta trabalhar. Agora com essa inclusão que está tendo muito grande aqui na 

escola, então os professores de apoio, estão tendo essas informações através da 

Superintendência. (P3EB, acréscimo nosso) 

 

Eu queria ser mais orientada, ter alguém que viesse aos módulos dar mais orientação, 

como trabalhar; a gente sabe mais ou menos, procura ler um pouquinho na internet, 

correr atrás também do saber como trabalhar, se não a chegamos à sala e ficamos 

desmotivadas sem conseguir. (P2EA) 
 

 Além dos cursos viabilizados para os professores especializados como relatam 

as professoras nos excertos anteriores, acontece semanalmente nas escolas estaduais o 

módulo de estudo como momento de formação continuada, onde recebem e trocam 

informações e experiências.  Constituem-se momentos singulares de convivência e 

reflexão sobre a ação educativa da escola, quando todos convergem para a participação 

em vista de metas comuns. Evidencia que momentos como esses são importantes, mas 

são compreendidos como momentos de formação continuada como explicita a 

professora P3EB “a gente é informado sobre o que está acontecendo, como deve agir e 

a gente tenta trabalhar”, que apesar da predisposição manifestada para atuar, tem como 
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foco o saber/fazer na prática docente para atender as solicitações de forma prescritiva e 

pontual, posicionamento reafirmado pela professora P2EA que, em ralação aos módulos 

de estudo, fala sobre a necessidade de “ter alguém que viesse aos módulos dar mais 

orientação, como trabalhar; a gente sabe mais ou menos”, manifestando maior abertura 

para aprender e ressignificar os saberes para a implementação de uma prática 

pedagógica mais adequada às necessidades dos alunos. 

 A formação do professor, abordada nessa perspectiva, se torna uma tarefa 

complexa em que se deve respeitar o tempo, o desenvolvimento profissional e o 

amadurecimento do professor em articulação com a dimensão da individualidade e da 

diversidade dos alunos que compõem o grupo aula. A ação docente segundo Franco 

(2013, p.10) “não muda por decreto ou por norma. Ela muda quando o sujeito percebe a 

necessidade de mudar e percebe também que possui condições favoráveis para tal”. É 

tarefa dos responsáveis pelo processo de formação, contribuir para essa ressignificação 

de saberes docentes voltados para pedagogias mais inclusivas, para além das prescrições 

e determinações individualizadas. É necessário que se preencham as lacunas da 

formação inicial, lembrando que os processos inclusivos sugerem atos coletivos e 

agregadores, bem como abertura para novas concepções desvelando sentimentos e 

desconstruindo preconceitos. 

 Neste contexto, as professoras são autoras no processo educativo que devem 

pensar e re-fletir sua prática e não agirem como meras cumpridoras dos deveres que são 

inerentes à sua função, internalizando sua ação como de práticos que segundo Mantoan 

(2006b, p.54) “esperam que os formadores lhes ensinem a trabalhar na prática, com 

turmas de alunos heterogêneas, a partir de aulas, manuais, regras, transmitidos e 

conduzidos por formadores do mesmo modo como ensinam em sala de aula”. É preciso 

ir além, optando por um processo de reflexão contínua e permanente que proporciona 

uma avaliação eficaz da própria prática pedagógica e suas implicações na sua formação 

e no processo de aprendizagem dos alunos. 

 É imprescindível que governo e gestores realizem maior investimento na 

formação inicial e continuada dos docentes, para que haja maior socialização de práticas 

e reflexões que impulsionem a construção de saberes, favorecendo as práticas inclusivas 

nas escolas regulares. Na perspectiva da formação, há um entrelaçamento do ser 

humano que, em cada sujeito, unindo o ser e o fazer, evidencia-se o conhecimento que 
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temos de nós mesmos, em intensa relação com os outros e que ressignifica os saberes  

agregando sentido às nossas vidas, constituindo, portanto, reflexos de algo intrínseco a 

nós mesmos.  

 

8.2.3 Parcerias como apoio ao processo pedagógico: gestores, professores 

especializados e a família. 

 

O trabalho coletivo proporciona um enriquecimento mútuo e no caso da inclusão, 

tem seu fundamento nos documentos oficiais e na literatura sobre educação inclusiva, 

além dos propósitos profissionais tendo como base a solidariedade e o 

compartilhamento de saberes. Sobre tal temática afirmaram as professoras: 

 

A gestão da escola. Eu creio que não só o professor, mas todos devem estar preparados 

para receber os alunos especiais. Mas, temos sim o apoio da diretora, dentro daquilo 

que ela pode está nos fornecendo e o apoio da supervisão quando é aquilo que todo 

mundo tem conhecimento. (P7E A) 

 

A diretora e a supervisora têm tentado auxiliar a gente, mas até elas não sabem como 

agir nessa situação. Temos diretrizes, no papel é muito fácil ter diretriz. (P4EB) 

 

Na minha escola tem todo um preparo da equipe pedagógica para trabalhar com essas 

crianças. (P1EA) 

 

A escola está motivada, a escola inteira ajuda esses alunos não só dentro da sala, mas 

todos os educadores da escola ajuda incluir esses alunos. (P2EB)  

 

As professoras trazem presente em seus relatos a presença e o apoio da direção e 

da supervisão da escola e sua disposição em auxiliar a ação pedagógica inclusiva 

naquilo que está ao seu alcance, lembrando a professora P7EA “dentro daquilo que ela 

pode está nos fornecendo”  e a professora P4EB quando diz “até elas não sabem como 

agir nessa situação” registrando assim o sentimento de que o processo pedagógico 

inclusivo está em construção e em mobilização para a ressignificação dos saberes 

necessários a esta prática, tendo como objetivo o melhor atendimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, nas classes comuns.  A política educacional de 

educação inclusiva, segundo Baptista (2005, p.23) “ganha corpo e nome ao entendermos 
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que os gestores não têm apenas direito, mas têm obrigação de serem propositivos no que 

concerne à gestão das diferentes instâncias do sistema educacional”, unindo-as e 

motivando a mobilização de diferentes saberes dos quais os profissionais da escola são 

portadores para a construção de processos mais inclusivos no ambiente escolar como 

afirma a professora P2EB “A escola está motivada, a escola inteira ajuda esses alunos 

não só dentro da sala, mas todos os educadores da escola ajudam incluir esses alunos”, 

e nesta perspectiva, lembramos que a escola é para todos sem exclusões. 

O trabalho coletivo fortalece a equipe escolar, Canário (1994) pronuncia sobre a 

fragmentação dos processos escolares, dificultam a ação colegiada que favorece a ação 

educativa, discute sobre a cultura individualista que prende o professor no recinto da 

sala de aula, à sua área disciplinar e às suas turmas e orienta a necessidade do 

rompimento com essa lógica da fragmentação individualista. Para o autor (p.13) é 

necessário na escola “uma cultura colaborativa e para uma visão global da escola, 

encarada como uma totalidade organizacional, decisiva para a emergência da 

criatividade das escolas e a sua afirmação como territórios inovantes”. Nesse contexto 

da educação inclusiva, a cultura colaborativa citada pelo autor é um imperativo na 

construção de uma educação direcionada a processos inclusivos que adentram as 

funções tanto dos gestores da escola, como dos professores nas instâncias 

organizacionais e pedagógicas. 

Outra parceria elencada pelas professoras foram os profissionais do 

Atendimento Educacional Especializado – AEE que possui uma função complementar e 

suplementar a formação dos alunos. A rede estadual de ensino de Minas Gerais oferece 

o Guia de Orientação da Educação Especial (2013b, p.13) “na forma de apoio 

(professor de apoio à comunicação, linguagens e tecnologias assistivas, intérprete de 

Libras e guia-intérprete) e de complementação no contra turno de escolarização do 

aluno (sala de recursos)”.  

Este documento ao normatizar a forma de apoio dispõe “que os alunos com 

deficiência e/ou transtornos globais do desenvolvimento, matriculados em escolas 

regulares comuns, poderão necessitar, também, no seu turno de escolaridade”, do 

trabalho do Professor de Apoio que os atenderão. Portanto, outro profissional inserido 

nas atividades pedagógicas das classes comuns que têm como função, em cooperação e 



133 

 

ações conjuntas com o professor regente, acompanhar o processo de escolarização dos 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

Sobre este profissional “Professor de Apoio” as professoras entrevistadas 

afirmaram: 

Esse ano já veio o Professor de Apoio... Eu troquei muitas ideias com ela, então nós 

estamos felizes. Eu fiquei feliz quando vi no final do ano o progresso que eu tive com 

meu aluno. (P3EA) 

 

Aqui na escola tem a professora de apoio, a professora fica na sala com eles e ajuda na 

atividade. Quando ele não está disposto, ela sai da sala e tenta fazer a atividade 

sozinha com ele e quando ele não consegue fazer na sala ela tenta apoiá-lo. [...] Sem o 

professor de apoio fica muito difícil e eles [os alunos] só podem ter o professor de 

apoio tendo o laudo. Então, eu fiquei sem professor de apoio até maio deste ano. Foi 

uma dificuldade muito grande. (P2EB o acréscimo é nosso) 

 

 As professoras relatam a existência do Professor de Apoio nas classes comuns e 

sua contribuição relevante para o desenvolvimento dos alunos e para o desempenho 

pedagógico das próprias professoras como afirma a professora P3EA “Eu troquei 

muitas ideias com ela, então nós estamos felizes”. Esta ação integrada é orientação do 

sistema com objetivo de favorecer o acesso a todo os alunos à comunicação, ao 

currículo básico, por meio de adequações dos materiais didáticos pedagógicos, 

diversificação de estratégias e recursos tecnológicos. Para que esta ação seja 

concretizada, a presença dos professores especializados é prevista nas normatizações do 

Sistema, necessidade apresentada pelas professoras regentes motivadas pela atenção 

mais focada no aluno com necessidades educacionais especiais: 

 
Eu preparo a aula e o professor de apoio acompanha aquela criança e, na falta dele eu 

tenho que acompanhar. Então, o que acontece é que ela não vai ter a atenção 

necessária que vai precisar. Eu acompanho, eu paro, eu explico, mas na hora que eu 

deixo fazendo, que eu volto, ela já dispersou e está fazendo outra coisa. A criança 

especial precisa de atendimento, apoio especial. (P4EB) 

 

Através do professor de apoio, da supervisão, da direção, PDI, é que a gente sempre 

tem que fazer. Às vezes, de um ano para o outro, você se orienta pelo PDI do ano 

anterior para saber o que foi trabalhado, o que ainda preciso trabalhar, qual é a 

capacidade que ele precisa adquirir. (P6 EA) 

 

 

O professor da classe comum reconhece a importância do trabalho em equipe, 

representado aqui pelo professor de apoio, mas é importante lembrar que, para além do 
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acompanhamento da gestão, da supervisão e dos demais professores, a responsabilidade 

pelo processo de ensino é do professor regente que pode e deve contar com as parcerias, 

no processo pedagógico inclusivo.  Além disso, pode-se afirmar que quem precisa do 

apoio assertivo é o aluno e, na falta desse outro professor, deve-se investir no aluno, 

reorganizando seu tempo e as atividades pedagógicas para tender a todos, como afirmou 

a Professora P4EB  “na falta do Professor de Apoio eu tenho que acompanhar”, como 

responsável pela classe comum, comprometida com o ensino-aprendizagem de todos os 

alunos. 

Na perspectiva de uma educação inclusiva é preciso que o professor tenha como 

foco a turma toda e, como orienta Mantoan (2006b) é preciso valorizar os saberes que 

os alunos trazem consigo e dar crédito à sua aprendizagem, respeitando cada um na sua 

singularidade. Com essa concepção, as parcerias são acréscimos enriquecedores num 

processo pedagógico mais inclusivo que atenda de forma mais pontual as necessidades 

dos alunos. 

O professor da sala de recursos multifuncionais
20

 – complementação. O 

Atendimento Educacional Especializado realizado por este profissional que deve ter 

formação inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica para 

a Educação Especial tem como função, conforme Resolução MEC/CNE/CEB nº4, de 2 

de outubro de 2009, no seu parágrafo 2º, “complementar ou suplementar a formação do 

aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias 

que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento 

de sua aprendizagem”. Com a proposta prevista no projeto pedagógico da escola devem 

atender no contraturno os alunos matriculados em classes comuns, segundo o Guia de 

Orientação da Educação Especial na rede estadual de ensino de Minas Gerais (MINAS 

GERAIS, 2013b, p.14), “através de uma abordagem pedagógica a partir de uma 

metodologia diferente da proposta na classe comum para melhor atender as 

necessidades individuais dos alunos”, de forma individual ou em pequenos grupos que 

se assemelham em suas necessidades educacionais, com um plano de atendimento ao 

                                                 
20

Conforme Decreto 7.611 de 17 de novembro de 2011, Art. 5º § 3º, “as salas de recursos multifuncionais 

são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do 

atendimento educacional especializado”. (BRASIL, 2011). 
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aluno, articulado com a proposta pedagógica da escola de origem, em módulos de 50 

minutos até 02 horas dia.  

Nas escolas pesquisadas, as professoras falam, dentre as diferentes parcerias, 

sobre aquelas com as professoras da sala de Recursos Multifuncionais - 

complementação existentes nas escolas A e C; contando a escola B, com o 

envolvimento e apoio da família,  esta encaminha seus alunos para uma daquelas 

escolas, ou para outras com melhor acesso para o aluno.  A parceria entre as professoras 

melhora o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais e relata o 

momento do módulo de estudo semanal como o memento de troca de experiência e ação 

colaborativa entre elas para atendimento ao aluno. 

 
A supervisão nos módulos conversa com a gente, passa como uma formação continuada 

ou então durante os módulos a gente senta com a professora da sala de recurso e vamos 

ver o que a criança evoluiu ou não evoluiu, o que a gente espera que ela atinja, quais 

são as limitações dela, como ela recebeu o novo conteúdo. Tudo isso a gente senta com 

a professora de apoio e a professora da sala de recursos por que ela atende a criança 

no contra turno e nesta troca fazemos os relatórios e as avaliações periódicas. (P7E A) 

  

Às vezes em alguns módulos tem uma parte que podemos reunir com a professora de 

apoio e com a professora da sala de recursos para que a gente veja como este aluno 

está caminhando. (P3EA) 

 

 As professoras retomam a existência do módulo de estudo semanal, lembrando a 

oportunidade que este momento proporciona para se conversar com a professora da Sala 

de Recursos Multifuncionais – complementação visando à troca de informações e 

saberes para melhor atenderem seus alunos na classe comum como afere a professora 

P7EA “a gente senta com a professora da sala de recurso e vamos ver o que a criança 

evoluiu ou não evoluiu, o que a gente espera que ela atinja, quais são as limitações 

dela, como ela recebeu o novo conteúdo” e também indica a professora P3EA. 

 

O plano [PDI] é realizado pelo professor da sala regular junto com a supervisão, com 

a professora de recurso porque ela vem também conhecendo ele. (P3EC) 

 

Tem a sala de recurso, tem o professor que trabalha na da sala de recursos. Também vai 

ver o desenvolvimento do aluno na sala de aula, trabalhando junto com a gente. 

(P2EC) 

 

As professoras valorizam a parceria com o professor da Sala de Recursos 
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Multifuncionais – complementação com quem trocam experiências, ações didáticas e o 

Plano de Desenvolvimento Individual - PDI como citado pelas professoras acima, que 

favorecem o atendimento às necessidades dos alunos com necessidades educacionais 

especiais. O professor de AEE deve acompanhar a trajetória acadêmica de seus alunos, 

no ensino regular, para atuar com autonomia na escola e em outros espaços de sua vida 

social. Para tanto, é imprescindível uma articulação entre o professor de AEE e os do 

ensino comum (MANTOAN, 2010). 

O diálogo entre os profissionais é importante neste processo de formação 

continuada que converge para o bom atendimento ao aluno conforme afirma a 

professora P7EA “a gente senta com a professora de apoio e a professora da sala de 

recursos por que ela atende a criança no contra turno e nesta troca fazemos os 

relatórios e as avaliações periódicas”, parceria que direciona o trabalho das professoras 

à aprendizagem de seus alunos, de forma integrada e enriquecedora, a partir de 

reflexões conjuntas na/sobre a prática, como e pelas experiências partilhadas. Segundo 

Tardif (2012, p.166) nesta interação “o confronto com o outro não é rígido; ele pode 

adaptar-se a diversos modos e a diversas modulações, de acordo com as finalidades que 

os autores almejam alcançar”, portanto, as professoras buscam nesta parceria interagir, 

compartilhar e ressignificar saberes e práticas como construção colaborativa para o 

atendimento pedagógico aos alunos, conforme suas necessidades educacionais. 

Outra parceria importante no contexto pedagógico inclusivo é a família, para as 

professoras os pais têm uma função importante no atendimento pedagógico do aluno, 

pois é a família se responsabiliza por eles a maior parte do tempo, sendo também 

aqueles que dão o “lastro”, o suporte para melhor trabalhar com este aluno. (DUEK; 

OLIVEIRA, 2005)  

A família é considerada pelas professoras como elo importante no bem-estar do 

aluno na escola e seu desempenho pedagógico. Nem sempre estas famílias são parceiras 

como o esperado para o atendimento à necessidade do aluno, mas há uma busca de 

parceria e entendimento para o seu bom desenvolvimento. 

 

[...] A mãe, a família sempre foi muito participativa também porque ajuda muito a 

gente. (P2 EA) 

 

Quando tenho oportunidade, eu também passo para a mãe para ajudar um pouquinho 
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para me ajudar trabalhar em casa, porque o acompanhamento da família, a parceria é 

primordial. (P3EA) 

 

Os pais colocam a criança na escola e não tomam aquele conhecimento que eles 

precisam estar ali ajudando... Às vezes não aceitam aquela criança ser daquele jeito e 

quer que ela seja normal. (P2EC) 

 

Meu aluno estava indo na Fono, de repente a família não leva mais. A família coloca tudo 

difícil para ajudar o próprio filho. (P5EA) 

 

As professoras reconhecem a importância da parceria da família no processo 

educacional inclusivo para o melhor atendimento aos alunos e expressam sentir a falta 

de parceria de alguns dificultando a prática pedagógica e até mesmo do 

desenvolvimento do aluno. Como afirma a professora P2EA “a família sempre foi muito 

participativa”, experiência positiva que agrega fundamentação ao processo pedagógico 

no qual o aluno está inserido. Para que haja uma boa parceira a escola precisa fortalecer 

os laços de confiança manifestando que o aluno é bem-vindo e será bem acolhido e 

respeitado na escola; contextualizando a parceria diz a professora P3EA “porque o 

acompanhamento da família, a parceria é primordial”.  

A escola deve se preparar para a inclusão assim como a família que, muitas 

vezes, experimenta diferentes sentimentos em relação aos filhos que manifestam alguma 

deficiência, como o medo, insegurança, vergonha e também atitudes de superproteção, 

portanto atitudes nada inclusivas. Atitudes citadas pela professora P2EC quando diz “às 

vezes não aceitam aquela criança ser daquele jeito e quer que ela seja normal” e a 

professora P5EA “a família coloca tudo difícil para ajudar o próprio filho”, 

manifestando sentir a falta do compromisso dos pais com o desenvolvimento escolar 

dos filhos. Neste contexto, a escola não pode se deixar vencer pelo desânimo, conforme 

Ramos (2010, p.42) “a escola precisa fortalecer os laços de confiança, garantindo que o 

deficiente não será discriminado ou passará por qualquer tipo de violência dentro da 

instituição”, trazendo para a escola a família do aluno e  proporcionando a eles um 

ambiente harmônico e solidário. 

Neste processo inclusivo em construção, também as professoras precisam de 

apoio para a realização das atividades cotidianas nas classes comuns, com a presença 

dos alunos com necessidades educacionais, portanto, um trabalho em equipe e de 

parceiros com metas comuns, incluindo a família. Glat e Plestch (2004) discutem que 
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conforme a história familiar, crenças e valores culturais, as famílias tendem a lidar com 

as deficiências nestas existentes, portanto, precisam também da parceria da escola para 

o desenvolvimento do filho(a)/aluno(a) na aprendizagem escolar.  

Os pais, conforme sua formação e experiência são um capital cultural 

diretamente ligado à experiência educativa geral e escolar dos filhos que podem 

influenciar, apoiar e ampliar a ação da escola, e esta não pode ignorá-los e deve apoiar 

os alunos que chegam em desvantagem,  cujo capital cultural familiar é frágil frente aos 

demais. (SACRISTÁN, 1998, p.269-270). As professoras consideram que os pais 

também exercem um papel importante no atendimento pedagógico ao aluno, pois ele 

fica mais tempo sob sua responsabilidade e menos tempo na escola, portanto, 

constituem um apoio base para o bom atendimento educacional junto à escola. Escola, 

professores e família devem caminhar juntos em busca de um trabalho pedagógico 

eficaz, parceiros nas conquistas e superações cotidianas, tendo em vista atender as 

necessidades educacionais dos alunos. O Parecer CEE nº 424, de 27 de maio de 2003 

(MINAS GERAIS, 2003b) apresenta a família como uma parceira da escola “na 

identificação e no atendimento da necessidade especial do aluno e deverá sempre ter 

conhecimento das propostas educacionais elaboradas para o aluno”, (p.4), monitorando 

e apoiando o trabalho empreendido pela escola. 
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8.3. REORGANIZAÇÃO DA ESCOLA E DA SALA DE AULA PARA A INCLUSÃO 

ESCOLAR E AS CONDIÇÕES DO TRABALHO DOCENTE       

 

As professoras entrevistadas também se pronunciaram sobre a necessidade de 

reorganização das salas de aula para a inclusão escolar, e as condições do trabalho 

docente (Tema 3), aspectos que também interferem no processo de escolarização dos 

alunos com necessidades educacionais especiais. Neste contexto, refletem sobre as 

condições impostas ao seu trabalho, falando também sobre a sistemática das avaliações 

externas interferindo nos processos de ensino e aprendizagem, o que se apresenta no 

Quadro abaixo. 

 

Quadro 3. Reorganização da escola e da sala de aula para a inclusão escolar e as condições do trabalho 

docente 

Subtemas Conteúdos Sujeitos 

1. A exigência da reorganização 

dos sistemas e escolas 
 

- Necessidade de preparar a escola e do apoio 

governamental. 
 

P1EA, P3EB 

P4EB, P3EC 

P7EA, P5EA 

P4EB 

2. Salas de aula numerosas  - A sala de aula numerosa dificulta o 

atendimento mais adequado às necessidades dos 

alunos  

P3EA, P5EA 

P2EB, P2EC 
 

Fonte: Entrevistas realizadas com as professoras. 

 

8.3.1 Necessidade de preparar a escola e do apoio governamental.  

 

As professoras, ao falarem sobre o processo inclusivo nas escolas onde atuam, 

apontam para aspectos que consideram fundamentais na construção de uma educação 

aberta às diferenças; falam da necessidade de que as escolas se reorganizem para 

atender esses alunos. Para que se cumpram os objetivos da inclusão são necessárias 

mudanças no sistema educacional vigente, melhoria nas escolas, e que as condições de 

trabalho dos professores sejam favoráveis ao desempenho de uma prática pedagógica 

inclusiva. 

Nas entrevistas, a emergência desta questão, em relação ao contexto da escola 

inclusiva, apresentou-se  em desdobramentos que compuseram o que segue.  
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A sala de recurso

21
 é no alto, a sala de recurso ela é no segundo pavimento da escola. 

Nós temos alunos cadeirantes e a gente tem aquela dificuldade de carregar a criança 

na cadeira de rodas até a sala de recurso. Nós não temos rampa, têm escadas na 

escola, o espaço físico precisa ser mais preparado, os banheiros não são adequados. 

Não temos muitos professores de apoio, professores de apoio saem da sala para fazer 

outras atividades, eles não ficam só com a criança. (P1EA) 

 

Considero não totalmente [a efetivação da inclusão escolar] porque a rede, estrutura 

física onde a gente trabalha não tem como receber casos mais agravantes. Os 

banheiros não são equipados para essas crianças. Acho que precisa de muitas 

melhorias para esta escola ser considerada inclusiva mesmo. A infraestrutura deixa a 

desejar mesmo. O governo precisa fazer melhorias aqui no prédio: rampa, banheiro 

adaptado para esses alunos. (P3EA, o acréscimo é nosso)         

 

A escola deveria estar mais preparada para receber um cadeirante, não chega os 

materiais necessários para nós, não vem curso. (P3EC) 

 

Pode-se depreender da fala das professoras a necessidade de melhorias nas suas 

condições de trabalho, no que se refere ao apoio em recursos pedagógicos e às 

necessárias adaptações na infraestrutura das escolas, o que solicita investimentos dos 

organismos governamentais. A acessibilidade, segundo o documento “Política de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva” (BRASIL, 2008, p.17) deve 

ser assegurada mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas, na 

edificação – incluindo instalações, equipamentos e mobiliários – e nos transportes 

escolares, bem como as barreiras nas comunicações e informações.  

As professoras falam das condições da escola e da falta de estrutura física. 

Conforme a professora P1EA [trecho anterior] “nós não temos rampa, têm escadas na 

escola, o espaço físico precisa ser mais preparado, os banheiros não são adequados”; 

complementando, a professora P3EA afirma que “a infraestrutura deixa a desejar 

mesmo. O governo precisa fazer melhorias aqui no prédio”. As falas das professoras 

chama atenção para a falta de qualidade do ambiente escolar e de recursos pedagógicos 

para as atividades de ensino, conforme cita a professora P4EB “temos que correr atrás 

do material da gente”.  

                                                 
21

“O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da 

disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua 

plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua Aprendizagem”. (Resolução, MEC/CNE/CEB, 

2009 Art. 2º) . “O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola 

ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes 

comuns”. (Resolução, MEC/CNE/CEB, 2009 Art. 5º). 
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As barreiras e obstáculos físicos e pedagógicos impedem a acessibilidade e a 

liberdade dos alunos, sejam elas quais forem; segundo Carvalho (2005, p.129), 

“independente do lócus das barreiras, elas devem ser identificadas para serem 

enfrentadas, não como obstáculos intransponíveis e sim como desafios aos quais nos 

lançamos com firmeza, com brandura e muita determinação”, possibilitando aos alunos 

condições de um atendimento digno sempre pautado por princípios inclusivos. 

Os recursos de acessibilidade possibilitam aos alunos com mobilidade reduzida, 

conforme orienta o Guia de Orientação da Educação Especial, na Rede Estadual de 

Ensino de Minas Gerais, (MINAS GERAIS, 2013b, p.11) “condições de acesso ao 

currículo para a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos 

mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e informações”. Com a 

inclusão, chegaram às escolas grupo de alunos com diferentes necessidades para se 

locomover, estudar e brincar, fazendo com que adequações escolares se fizessem 

necessárias nas instituições, visando ao adequado atendimento educacional a esses 

alunos, promovendo espaço escolar livre de barreiras e a sua autonomia.   

Glat, Pletsch e Fontes (2007, p.34) alertam que para se tornarem inclusivas as 

escolas precisam “avaliar e re-desenhar sua estrutura, organização, projeto político-

pedagógico, recursos didáticos, práticas avaliativas, metodologias e estratégias de ensino”.  

Nas escolas onde atuam as professoras, entre outras necessidades, as mesmas queixam-

se da falta de mobiliário adequado e recursos específicos. A estrutura das escolas e salas 

de aula deve ser coerente com os princípios da inclusão, promovendo o respeito às 

necessidades dos alunos, de acordo com a proposição de universalidade do ensino. 

Condições estas, que as professoras dizem não ter nas escolas onde atuam. 

 

Eu considero a escola, uma escola inclusiva, mas tem muito que melhorar, acho que o 

governo tem que dar mais assistência, capacitar os professores. (P5EA) 

 

Falta de apoio, mais materiais, porque nós que temos que correr atrás do material da 

gente, nós que temos que confeccionar. (P4EB) 

 

Ainda falta muita coisa, falta apoio da escola, o apoio governamental. É preciso algo 

mais para que haja a inclusão. (P1EA)  

 

[...]a gente tem uma dificuldade porque, às vezes, a escola não está  pronta para 

atender aquela necessidade. (P2EC) 
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A solicitação por melhorias no ambiente escolar soa forte nas falas das 

professoras que também solicitam mais condições de preparo e apoio da escola e do 

governo, que é o mantenedor do sistema, para poderem atender as demandas da prática 

pedagógica inclusiva, junto aos alunos com necessidades educacionais especiais. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008) visando ao acesso, à participação e à aprendizagem dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

nas escolas regulares, orienta os sistemas de ensino para a proposição de respostas às 

necessidades educacionais especiais, que deve garantir: 

 

 
- Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a 

educação superior; 

- Atendimento educacional especializado;  

- Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; 

- Formação de professores para o atendimento educacional especializado e 

demais profissionais da educação para a inclusão escolar; 

- Participação da família e da comunidade; 

- Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, 

nos transportes, na comunicação e informação; e 

-  Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. (p.14) 

 

 

A reivindicação das professoras é inerente ao desempenho de sua função docente 

na perspectiva inclusiva, no atendimento aos alunos com necessidades educacionais 

especiais. Os relatos evidenciaram a preocupação com a falta de orientação e apoio no 

trabalho junto aos alunos com necessidades especiais. Percebem que o contexto escolar 

pode e deve melhorar, indicando mais investimento do governo, formação para os 

professores, apoio e recursos para melhor trabalhar e atender os alunos. A inclusão 

exige modernização das escolas implicando uma abertura para o novo que segundo 

Mantoan (2006b, p.40) “ao assumirem que as dificuldades de alguns alunos não são 

apenas deles, mas resultam em parte do modo como o ensino é ministrado e de como a 

aprendizagem é concebida e avaliada.” A escola precisa mudar para melhor receber o 

aluno buscando possibilitar o acesso, a permanência e a continuidade de sua formação e 

nesta perspectiva, deve ser apoiada pelo sistema em todas as adequações necessárias, 

bem como a promoção de formação tão solicitada e necessária como apresentam as 

professoras, que aliada às melhorias nas condições de ensino e ao apoio ao trabalho 
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pedagógico, poderá promover as mudanças necessárias. 

 

8.3.2 A sala de aula numerosa dificulta o atendimento mais adequado às 

necessidades dos alunos. 

 

Apesar dos avanços e da construção de práticas pedagógicas mais adequadas, 

como o que já se apresentou neste texto, as professoras também afirmaram sobre 

dificuldades e barreiras.  

 

A gente sozinha na sala não consegue atingir os outros alunos. Eu tenho 29 alunos mais 

o aluno especial, então são 30 alunos. É muita coisa, eu não consigo atingir esse aluno 

se eu não tiver apoio para estar ali do lado dele para ajudá-lo. (P2E B) 

 

A classe tem um número e grande de alunos, por volta de 28 e 29. Então tem que 

preparar atividades diversificadas para esse aluno ou aluna que precisa deste 

atendimento e o horário tem que ser no período da aula dele. Trabalhando com o 

mesmo conteúdo que está sendo ministrado naquela aula para a turma, mas o 

atendimento tem ser individual, lá na carteira dele. (P3EA) 

 

Ter alguém para ajudar direto ali, ficar direto com o aluno. Seria o Professor de Apoio, 

eu tenho só a metade da aula, eu divido com outra criança, eu estou com a sala mais 

cheia do que os outros quartos anos, estou com 29. (P5EA) 

 

Entre os aspectos apontados pelas professoras como elementos que limitam a 

construção de práticas pedagógicas mais dinâmicas e inclusivas está, segundo as 

professoras, o elevado número de alunos em cada classe. As professoras entendem que a 

classe com menor número de alunos daria mais espaço e tempo para o acolhimento 

pessoal e pedagógico com mais flexibilidade promovendo maior interação e 

aprendizagem. O saber da organização da aula e do fazer docente, segundo Pérez 

Gómez (1998 p.24) “devem garantir o tratamento educativo das diferenças trabalhando 

com cada aluno/a desde sua situação real, e não do nível homogêneo da suposta maioria 

estatística de cada grupo da classe”. 

Ao pensar sobre as necessidades educacionais especiais dos alunos, Carvalho 

(2005 p. 17) aponta que “a escola precisa organizar para que qualquer aluno tenha 

sucesso; especiais são as estratégias que a prática pedagógica deve assumir para 

remover barreiras para aprendizagem”. Portanto, deve-se concluir que é urgente a 
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necessidade de que a legislação e orientações dos diferentes órgãos e instâncias 

cheguem até as escolas e mais precisamente à sala de aula, onde os professores, apesar 

dos obstáculos cotidianos, realizam trabalho pedagógico no atendimento aos alunos com 

necessidades especiais.  

Das falas das professoras depreende-se que o desafio parece ser o atendimento 

pedagógico do aluno no contexto do grupo e da sala de aula numerosa como apresentam 

e, nesse sentido, pode-se indicar relação entre estas afirmações e o que já se apresentou 

no Tema 1, quanto às atividades diversificadas.  

Segundo Carvalho (2008, p.29) “a prática docente para a educação inclusiva 

exige muitas revisões, nem sempre contempladas nos documentos oficiais em termos de 

previsão ou de provisão de recursos, para que se concretizem”. E neste contexto a 

questão da sala numerosa ainda é apresentada pelas professoras: 

 
Salas bem cheias. Sala de 1º ano com 27 alunos contando com criança de inclusão. 

Acho muito até para você dar uma atenção maior. Acho que o número muito grande de 

alunos na sala. Se o número fosse menor na sala que tem aluno de inclusão acho que 

ficaria melhor o trabalho. Uma das coisas seria adaptação da estrutura física, por 

exemplo, para sair tinha que ser uma rampinha e mesmo o número de alunos na sala, 

para se ter o espaço porque a cadeira ocupa um espaço grande. Se a gente vai fazer 

uma roda ocupa o espaço de duas crianças e em uma turma muito grande é um dos 

maiores empecilhos. Vamos dizer empecilho por que a gente consegue trabalhar, dá 
conta, mas se fosse um número menor de alunos o trabalho renderia mais. (P7EA) 

 

As salas são muito superlotadas. Você recebe uma sala com 28 e 29 crianças, então 

vamos supor que tenha 2 crianças que são autistas e você tem que dar esse atendimento 

bem individual, mas tem 4 ou 5 que precisam da intervenção pedagógica também por 

que é ciclo e eles têm direito de seguir e acompanhar. E então eles vão com dificuldades 

que não foram sanadas na série e então a gente tem que socorrer além daquelas que 

não foram sanadas, consolidadas, e as que a gente tem que ensinar na nossa série. 

Então eu acho que teria que ser menos alunos na sala.  (P3EA)  

 

Conforme apresenta o depoimento das professoras, intervir pedagogicamente de 

acordo com a necessidade dos alunos fica difícil em uma classe numerosa atendendo 

alunos público-alvo da Educação Especial, relatos que refletem a proporção dos 

desafios enfrentados por estas escolas e professores na execução de suas ações. Chama 

também atenção a organização do tempo escolar em ciclos, situação em que a 

professora P3EA apresenta como uma preocupação atentando para a extensão e 

progressão das dificuldades, conforme passam os anos. No contexto da ação 
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pedagógica, não se pode negligenciar o ensino para o aluno que dele precisa, não 

importa a série, a idade e/ou nível de desenvolvimento que se encontra; a escola e o 

professor devem disponibilizar a ação pedagógica mais favorável para que o ensino-

aprendizagem seja profícuo, conforme sua necessidade educacional, tornando relevantes 

as concepções e estratégias investidas neste contexto.   

Não se pode esquecer de que o ensino acontece em situações concretas, e a 

exposição dos professores volta-se para as dificuldades do desenvolvimento de um 

trabalho pedagógico que contempla a diversidade dos alunos em uma escola ainda 

hegemônica, onde as práticas até então implementadas não funcionam mais. Os 

professores na construção de uma prática pedagógica inclusiva são desafiados em 

saberes/fazeres que atendam a toda a classe e segundo Beyer (2006a, p.76) “capaz de 

atender os alunos cujas situações pessoais e características de aprendizagem requeiram 

uma pedagogia diferenciada. Tudo isto sem demarcações, preconceitos ou atitudes 

nutridoras dos indesejados estigmas”, que segregam e isolam os alunos, dando vida a 

exclusão dentro da escola. 

Perguntar-se sobre o que fazer na escola atual seria um bom começo para 

emplacar as mudanças e o apoio necessário aos professores para que tenham classes 

comuns inclusivas. Nesta perspectiva, é necessário que se reflita sobre a prática docente 

conforme suas condições de trabalho confrontando com os aspectos estruturais da 

escola sem minimizar aspectos importantes como as condições físicas da escola; a ação 

comunicativa entre os diferentes atores que nela desempenham múltiplos papéis, as 

possibilidades dos próprios professores como sua formação, autoestima, salários e 

pressões internas e externas em relação à globalidade de seu trabalho (CARVALHO, 

2008).  

Para além do contexto que está posto, a cooperação entre os pares é fundamental 

desde o planejamento à execução das ações que favorecem atender pedagogicamente o 

aluno no nível que se encontra em desenvolvimento, lembrando que não é a escola que 

se torna especial para o aluno, mas as atitudes e a prática pedagógica que devem ser 

especiais para atendê-lo nas suas necessidades educacionais. O professor, ao 

mobilizar/construir/ressignificar saberes, defronta com as diversas situações que se 

manifestam na contingência da sala de aula, antecipa o que a teoria pode legitimar mais 

tarde como verdade científica, presente no seu ato de julgar, decidir e tomar decisões em 



146 

 

momentos pontuais do seu fazer pedagógico, em busca de soluções imediatas para 

atender as necessidades educacionais dos alunos respeitando suas histórias de vida, 

experiências e expectativas. 
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8.4  (IN)CERTEZAS: SENTIMENTOS E DÚVIDAS DAS PROFESSORAS NO 

CONTEXTO DA INCLUSÃO  

 

A inclusão causa impacto nas relações interiores do espaço escolar. Alguns 

professores apresentaram resistência em relação à aceitação de alunos com necessidades 

educacionais na escola, gerando manifestação de medo, insegurança e afetos. A 

afetividade e conhecimento se encontram alinhados inevitavelmente no ser cognoscente. 

“A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio 

técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência do hoje.” (FREIRE, 

1996, p.141). As professoras não negam suas dificuldades e inseguranças no 

desenvolvimento do processo pedagógico que lhes exige uma mobilização contínua de 

saberes, elas expressam suas dúvidas e questionamentos sobre o próprio fazer 

pedagógico. Evidenciá-las já é uma forma de se colocar a caminho em busca de novas 

respostas para uma ação educacional que deve se reconstruir cada dia em função do 

atendimento às reais necessidades dos alunos.  Como afirma Tardif (2012, p.49) “o 

ensino se desenvolve num contexto de múltiplas interações que representam 

condicionantes diversos para a atuação do professor” e neste contexto de rupturas e 

aberturas para novos acessos, exige-se uma movimentação de (in)certezas, sentimentos 

e afloramento de dúvidas que acaba por levar às novas conquistas, lembrando que a sala 

de aula e a escola não possuem fronteiras e que a diversidade é o seu horizonte. 

 

Quadro 4- (In)certezas: sentimentos e dúvidas das professoras 

Subtemas Conteúdos Sujeitos 

 

- (In)certezas: sentimentos 

e dúvidas das professoras.    

 

- As dúvidas e sentimentos das professoras 

mobilizados em seu fazer pedagógico no 

atendimento aos alunos com necessidades 

educacionais especiais.  

 

P2EA, P1EC 

P4EA, P3EA, 

P3EB, P6EA 

P4EB 

Fonte: Entrevistas realizadas com as professoras 

 

8.4.1. As dúvidas e sentimentos das professoras mobilizados em seu fazer 

pedagógico no atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais.  

 

A chegada do aluno com necessidades educacionais especiais na escola regular 
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ainda é vista como uma possível necessidade de encaminhamentos para uma escola 

especial e/ou necessidade de atendimentos por profissionais especializados no interior e 

fora da escola. As professoras experimentam na prática pedagógica inclusiva, diferentes 

sentimentos e constitui tarefa importante da escola não deixar que o professor se sinta 

sozinho nesse processo.  

As professoras entrevistadas expressam seus sentimentos e dúvidas que as 

acometem nesse processo inclusivo:  

 

Dificulta de forma que tem hora, como foi colocado que até desanima você.  Tento fazer 

o máximo do que eu posso dentro do que sei, mas gostaria sim de saber muito mais, que 

eu consigo todos os anos, meu aluno meu do ano passado fechou com “A” desde o 

primeiro bimestre, ele era muito bom. (P2EA) 

 

Eu tenho medo, medo de deixar o aluno ocioso. Tem algum momento da aula que eu 

tenho que dar atenção para o restante da turma, por que além da necessidade dele, eu 

tenho alunos no 3º ano que ainda não são alfabetizados, então esses alunos precisam 

também de uma atenção diferenciada.  (P1EC) 

 

 As tensões entre o ser e fazer, alimentados pelos limites e possibilidades, sempre 

existirão em busca da superação das contradições e busca de coerências e certezas. 

Nesta perspectiva, contribui com suas considerações Mota (2000, p.61) afirmando que 

“os sujeitos vão se definindo, articulando ‘o que foram’ com o ‘que serão’ segundo as 

exigências do novo contexto. São as diferentes situações vivenciadas no âmbito das 

relações que lapidarão a ‘nova identidade’.” Os desafios e contradições da sala de aula 

são superados cada dia, através da reafirmação da identidade docente e se (re)constroem  

teorias e práticas de ensino. Os alunos mudaram, os desafios são novos e as professoras 

expressaram as dificuldades que emergiram do contexto pedagógico, no qual são os 

principais atores neste cenário junto aos alunos com necessidades educacionais 

especiais. 

 

Não é fácil, o trabalho não é fácil, é exaustivo, eu fiquei esse ano em função disso, aí eu 

criei uma tremedeira mesmo, esse ano eu só não saí de licença por que eu não gosto de 

deixar minha sala. (P4EA) 

 

Ela já pegou a noção de multiplicação, mas ela ainda tem dificuldade, mas adição e 

subtração faz no concreto com palitos e depois registra, ela desenvolveu bem, tem que 

ter paciência porque não é de uma hora para outra, é um processo mais de vagar, mas 

ela deu uma desenvolvida boa. (P6EA) 
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Diferentes sentimentos, até mesmo de negação e incapacidade são manifestados 

pelas professoras que reagem, muitas vezes afirmando não estarem preparadas para 

enfrentar a diversidade dentro da sala de aula, demonstrando insegurança gerada pelo  

medo de enfrentar o novo e/ou pela falta de formação que lhe dê suporte a uma prática, 

de fato inclusiva.  

Esta situação nos remete à afirmação de Duek (2006, p.78) que “o professor terá 

que aprender a conviver com sentimentos conflitantes e paradoxais, ao mesmo tempo 

em que deverá estar aberto, disposto a rever suas ideias e modelos educativos 

tradicionais”.  São sentimentos que lhes conferem momentos de introspecção de seus 

valores e saberes, que lhes possibilitam experimentar momentos de dúvidas que podem 

impulsioná-los a buscarem novas perspectivas pedagógicas que ressignificam este 

encontro com o outro, o aluno, como potencial motivador de novas experiências 

produtivas, no enfrentamento dos desafios da inclusão. 

  

Em meio ao debate acirrado acerca da inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais, bem como da necessidade de capacitação do 

professorado, para atender à demanda dos mesmos, não podem ser 

esquecidas as especificidades do ser docente, que também tem suas 

necessidades, suas fragilidades, seus “dramas” pessoais, suas limitações e 

precisa ser apoiado, amparado e escutado pela instituição em que atua 

(DUEK, 2006, p.85). 
 

 

A superação dos limites pessoais vai de encontro ao processo de crescimento 

pessoal e às adequações que vão se incorporando ao contexto da experiência que 

possibilita a ressignificação de saberes específicos adquiridos da prática cotidiana e que 

também são por elas avaliados (TARDIF, 2012). Situações docentes que devem ser 

compartilhadas pela escola, mas que também se configuram como dificuldades 

formadoras e quando processadas de forma crítica, individual e coletivamente 

constituem-se elementos propulsores de ressignificação da prática e da identidade 

docente, que como autores produzem novos saberes e sentidos, para além dos 

conhecimentos teóricos viabilizados pela formação inicial.   

Conforme seguem os relatos, algumas professoras evidenciaram sentimentos de 

dúvidas, revelando que a presença dos alunos com necessidades educacionais especiais 

na classe comum, mobiliza tanto a aceitação dos alunos e a credibilidade sobre sua 
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aprendizagem, como uma relação conflitiva acerca da inclusão escolar:  

 
Em alguns casos eu acredito que ele aprende, ele acompanha a turma. Mas eu acho que 

em muitos casos, não. Ele precisaria de um acompanhamento específico para ele. 

(P1EC) 

 

Se vier umas coisas mais severas pra gente é mais difícil, então acho que deveria se um 

local onde deveria ser menos crianças, um currículo todo voltado para a criança, aí 

seria mais fácil para ele, porque no ensino regular com aquele currículo extenso que a 

gente tem, tendo que atender todos ao mesmo tempo. Para o trabalho ser bem feito – 

então eu acho que dependendo do grau, do problema não caberia na escola regular. 

(P4EA)     

.  

Os laudos demoram seis meses. A aluna ficou seis meses comigo e eu tentando dar 

atividades diversificadas para ela e ela só falava cocô, xixi, mamãe e a gente não sabia 

como trabalhar com ela. Aí o que aconteceu, saiu o laudo em julho e em agosto ela foi 

para a APAE, quer dizer ela perdeu 6 meses, sabe, ela perdeu 6 meses. (P3EB) 

 

São muitas as contingências que emergem no contexto pedagógico inclusivo, e  

algumas professoras não se sentiram suficientemente seguras neste processo em que 

estão imersas. Muitas vezes, julgaram-se incapazes, despreparadas e impotentes diante 

dos desafios que são reforçados pela necessidade de maior apoio pedagógico, recursos 

adequados disponíveis, processo de formação continuada e mais parcerias, além da 

cobrança das metas institucionais. As dificuldades e dúvidas docentes se constituem na 

imbricada relação de contingências da prática pedagógica, no contexto da sala de aula e 

neste contexto, se o professor não der crédito ao aluno e conformar-se com a ideia de 

que o não aprender é um problema seu em particular, sentir-se-á desmotivado a buscar 

novas estratégias de ensino-aprendizagem, bem com a discutir e refletir sobre as 

propostas implementadas pelos sistemas e escolas que continuam alimentando o 

fracasso escolar e a exclusão de muitos alunos.  

Portanto, quando o professor não acredita e não investe pedagogicamente, 

apropriando-se de novas estratégias no processo de ensino-aprendizagem aplicado ao 

aluno com necessidades educacionais especiais, ele limita sua prática por não se 

responsabilizar pelo resultado expresso pelo tão esperado laudo médico e até mesmo por 

avaliações anteriores socializadas entre os professores, não possibilitando que a 

diversidade se constitua como elemento viável, no contexto pedagógico do ato de 

ensinar e aprender. 
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Depreende-se da fala de algumas professoras certo desânimo no exercício da 

prática pedagógica inclusiva que lhes exige uma ressignificação de saberes para 

vencerem o paradoxo inclusão/exclusão, no entanto, é preciso romper com a tessitura da 

escola hegemônica para inserir-se no contexto da educação, na escola diversa com  

perspectiva inclusiva. Góes e Laplane (2004) avaliam que gradativamente acontece um 

processo de desmotivação dos professores com relação aos alunos com necessidades 

especiais, devido à dificuldade de comunicação na interação cotidiana, demonstrando, 

com o passar do tempo uma baixa expectativa de que os alunos consigam alcançar os 

objetivos pré-determinados por ele. Indicam que os professores podem, ao acostumarem 

com as dificuldades apresentadas pelos alunos, não investir em alternativas pedagógicas 

para o aprendizado.  

O sistema e a escola devem proporcionar momentos formativos para que o 

profissional possa expor esses sentimentos comuns a esta situação de insegurança, 

angústias, dúvidas, permitindo-lhe discutir e trocar experiência com os colegas 

professores, além de coordenar as atividades para que o professor de apoio e da sala de 

recursos, os supervisores pedagógicos e os professores regentes trabalhem de forma 

compartilhada, em consonância com as diretrizes vigentes, possibilitando uma educação 

inclusiva de fato.  Para além das fragilidades e limitações pessoais dos docentes que 

também devem ser incluídos nos processos formativos, Andrade (2005), focando e 

analisando as singularidades necessárias às propostas de formação profissional, reflete 

sobre a relação pedagógica como um fenômeno existencial que mobiliza os recursos 

peculiares dos sujeitos. Afirma que “alguns sentimentos na relação pedagógica com 

alunos “incluídos” podem ser entendidos como ‘janelas’ através das quais se pode ter 

um contato privilegiado com as diferentes perspectivas dos docentes” (p.133).  

Nesta perspectiva, as professoras falaram das suas incertezas e sentimentos, 

muitas vezes como impotência, frustração e ‘despreparo’ para o enfrentamento das 

classes comuns inclusivas. Estas janelas abertas pela exteriorização destes sentimentos, 

possibilitam a ressignificação dos saberes e a abertura para aprender no fazer 

pedagógico e as incertezas evidenciadas não devem imobilizar e sim levar a novas 

trajetórias e novas buscas que auxiliarão a projetar a inclusão na sala de aula e fora dela. 

Na busca de novas certezas, as dúvidas sempre emergirão e, nesse processo, se 

faz, e se refaz a ação pedagógica. Como afirma Gauthier (2013, p.397) ”a situação 
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pedagógica comporta dimensões contraditórias que levam o professor a agir não com a 

certeza, mas numa espécie de insustentável leveza” que mesmo nesta complexidade do 

saber/fazer docente certa regularidade de situações é possível contextualizar. A escola 

possui um potencial como um espaço que desvela e fortalece a identidade do professor 

possibilitando desconstruções e novas construções vinculadas às complexidades do 

saber/fazer docente, frente aos limites e possibilidades, experiência e 

compartilhamentos e na efetiva interação com os alunos. 

 
A gente consegue muitas coisas às vezes com o jeito de lidar com aquelas crianças que 

precisam de nossa ajuda e o nosso apoio. (...) eu acho que a autoestima precisa ser 

trabalhada com essas crianças. (P3EA) 

 

 A constatação da professora sobre a necessidade pontual do apoio docente é 

fundamental para que se invista pedagogicamente no aluno respeitando sua 

individualidade. Os professores devem conhecer como orienta Blanco (2004, p.294) “as 

possibilidades de aprendizagem dos alunos e os fatores que a favorecem e as 

necessidades mais específicas deles. Somente com tal conhecimento poderão ser 

ajustadas as ajudas pedagógicas ao processo de construção pessoal de cada aluno”, 

levando em consideração suas necessidades. 

 

Orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; responsabilizar-

se pelo sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir e saber lidar com a 

diversidade existente entre os alunos; incentivar atividades de 

enriquecimento curricular; elaborar e executar projetos para desenvolver 

conteúdos curriculares; utilizar novas metodologias, estratégias e material de 

apoio; desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe (MEC, 2000, 

p.5). 
 

 

 Nesta perspectiva do ser/saber/fazer docente, além das mudanças nos cursos de 

formação inicial, faz-se necessária a melhoria da qualificação profissional, através da 

formação continuada dos professores, levando em consideração os novos desafios 

pedagógicos.  O processo de ensino-aprendizagem não acontece de forma unilateral, 

sendo o professor protagonista único na ação pedagógica, os alunos com seu potencial e 

história de vida são partes integrantes do processo.  O vínculo afetivo aluno-professor 

conforme Duek e Oliveira (2005) além de ser algo positivo na construção da autoestima 

de ambos, atua também como facilitador do processo como bem expressa a professora: 
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É muito gratificante, fala verdade eu estou apaixonada com essa área, especificamente 

o autismo, eu quero especializar por que trabalhar com autista é muito gratificante. 

[...] está sendo para mim um crescimento fantástico, é muito gostoso o carinho deles 

quando eles se acostumam com você. É difícil, mas muito bom por um lado, você vê que 

com o passar do tempo àquela criança que está ali na sua sala, vê o progresso dela de 

uma forma por mínimo que seja você vê que ela está indo em frente, mas, ao mesmo 

tempo, dá aquele aperto no coração de ver que você não pode fazer mais. (P4EB) 

 

O docente, no estabelecimento desta relação afetiva, deve despir-se de seus 

medos e preconceitos e posicionar-se  na abertura favorável à alteridade deixando fluir a 

interação que favorece o ensino-aprendizagem. Conforme manifesta a professora no 

relato acima, um misto de satisfação, bem-querer e ao mesmo tempo dúvida, temor e 

insegurança nesta relação pedagógica estabelecida com o aluno autista, 

contextualizando as seguintes situações: um trabalho gratificante, motivo de 

crescimento pessoal, onde há troca de afeto, percepção de progresso do aluno e ao 

mesmo tempo tristeza; a dor de não poder fazer mais pela aluna. (P4EB)  

O caminho a percorrer neste processo de construção de uma escola inclusiva é 

longo e exige predisposição do docente ao transitar por várias questões inerentes à sua 

função. Mota (2005, p.144) indica que “o caminho escolhido deve ser o da 

transversalidade, transitando pelos dois mundos, o da sensibilidade e da racionalidade, 

de forma que se misturem, eliminando suas fronteiras”. Nesta perspectiva, é preciso que 

a professora entenda que, embora esteja motivada e se sinta edificada pelo trabalho 

pedagógico inclusivo, há limite para seu saber/fazer docente que deve respeitar nos 

alunos suas possibilidades e tempo de aprendizagem.  

Esta interação afetiva é positiva e ajuda a definir uma relação pedagógica mais  

equilibrada entre os sujeitos envolvidos, tornando significativas as experiências vividas, 

mas o fundamental nesta proposição, são as concepções docentes, os recursos e as 

estratégias pedagógicas empregadas nesse processo. Estes elementos pedagógicos, 

redefinem a percepção que tem o professor de seu aluno como ser único no processo de 

desenvolvimento, acolhendo e respeitando as necessidades educacionais que lhes são 

peculiares, tornando efetivo seu acesso, permanência e possibilidades de continuidade a 

patamares mais elevados de escolaridade. 
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9.  SABERES EMERGENTES EM PONTOS DE REFLEXÃO 

 

Os saberes docentes são temporais, oriundos de diferentes fontes, construídos 

nas trajetórias de vida dos professores e no seu fazer pedagógico cotidiano (TARDIF, 

2012) onde buscam, nas próprias experiências, referenciais que dão suporte para o 

enfrentamento dos desafios que se apresentam no contexto da sala de aula. Em uma 

realidade que muitos professores consideram nova na escola regular, como é ainda 

compreendida a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais, é 

necessário que se questione e se ponha em busca de novas respostas.      

Dos muitos aspectos que emergiram das entrevistas realizadas com as 

professoras, na relação com as legislações e orientações advindas da Secretaria de 

Educação e da própria escola, alguns pontos merecem destaque pela reflexão que 

podem mobilizar e pela relação que estabelecem com outros aspectos na constituição 

dos saberes acerca da inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais 

especiais, em escolas de ensino regular. São os seguintes pontos de reflexão que se pode 

entender como os saberes necessários emergentes, a partir da experiência com alunos 

com necessidades educacionais especiais:  

 

9.1 SOCIALIZAÇÃO E/OU APRENDIZAGEM: QUAL O OBJETIVO DA 

INCLUSÃO ESCOLAR? 

 

Na pesquisa realizada, para algumas professoras a socialização cumpre por si 

mesma o objetivo da inclusão escolar dos alunos com necessidades educacionais 

especiais, considerando um ganho possível, necessário e importante para esse aluno, 

abrindo a perspectiva de ressignificação de saberes neste contexto. Outras professoras 

entendem esse processo de interação social na sua relação com a aprendizagem do 

aluno, que deve ter (como direito) acesso aos conhecimentos historicamente elaborados, 

adequando-os às suas necessidades educacionais. Este posicionamento das professoras 

sugere relação com uma concepção de inclusão voltada ao desenvolvimento integral do 

aluno em uma perspectiva educacional inclusiva, porém carregada de desafios para o 

estabelecimento de ambiente escolar com recursos favoráveis ao atendimento das 

necessidades educacionais específicas.  
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No contexto da inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais 

especiais, cabe refletir sobre o sentido da “socialização”. Na pesquisa desenvolvida, a 

ideia da socialização, como objetivo da inclusão, afirmada por algumas professoras, se 

relaciona às concepções das docentes acerca da própria inclusão escolar e, de forma 

mais ampla, pode-se relacionar à concepção de educação escolar, sua função e grupos a 

quem se destina. Como já se afirmou essa concepção é construída historicamente no 

momento em que a inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais 

era entendida (apenas) como sua integração no espaço físico da escola, em sala 

especiais. Para alguns estudos, sobretudo na área da sociologia (PÉREZ GÓMEZ, 1998; 

PINTO, 2006; PLAISANCE, 2003) a socialização é compreendida como processo que 

acompanha os sujeitos por toda a vida. Compreende-se que o principal mecanismo da 

sociedade é a transmissão da cultura para as novas gerações, cujo comportamento será 

continuamente influenciado pelos relacionamentos sociais e pelo ambiente onde se vive. 

Como afirma Tardif (2012, p.71) “a socialização é um processo de formação do 

indivíduo que se estende por toda a história de vida e comporta rupturas e 

continuidades”.  

 A família, lócus da convivência primária mediada pela sociedade, influenciará a 

socialização do indivíduo, exercendo seu papel coercitivo e ao mesmo tempo, ensinando 

valores e conhecimentos do grupo social plenos de significados e cobrando desta 

criança sua inserção nos respectivos papéis determinados pela sociedade (PINTO, 

2006). Nessa perspectiva, isto é, no contexto da socialização que se ensina, aprende e 

internalizam-se os hábitos, os costumes, valores culturais e sociais. Desde o início da 

vida e passando pelas diferentes fases, com suas complexidades específicas até a vida 

adulta, aprende-se a conviver e a interagir em diversos espaços sociais dentro dos 

estágios de desenvolvimento e papéis sociais que assumimos, ao longo da vida. 

Conforme Plaisance (2003, p.1), “a socialização se estende, portanto, como um processo 

geral que engloba toda a vida humana e constitui os seres humanos como seres sociais”, 

iniciando no seio da família e mais tarde nas instituições que se formam na esfera social 

e dentre elas, a escola. 

 O processo de socialização na escola, segundo Pérez Gómez (1998), não é linear 

nem estático, mas complexo e marcado por diversas contradições e resistências. Para 

Fernández Enguita (1990 apud PÉREZ GÓMEZ, 1998, p.19), é também um espaço 
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conflituoso porque “[...] o que acontece na aula é o resultado de um processo de 

negociação informal que se situa em algum lugar intermediário entre o que o professor/a 

ou a instituição escolar quer que os alunos/as façam e o que estes estão dispostos a 

fazer”. A escola tem uma importante função social que lhe confere a atribuição de 

sistematizar e disseminar os conhecimentos historicamente elaborados pela humanidade 

e compartilhados por uma determinada sociedade com suas bases normativas, seus 

paradoxos e conflitos inerentes à condição social e humana. 

 Neste contexto, o processo de socialização idealizado se realiza também através 

da educação, por meio da inculcação e doutrinamento ideológico, fomentado pelas 

políticas, teorias, atitudes, currículo explícito e/ou oculto, posicionado estrategicamente 

por uma ideologia dominante. Na atualidade, a função da escola, entretanto, ultrapassa a 

socialização no sentido de reprodução da cultura e dos hábitos da boa convivência, e 

assume a dimensão das “correntes renovadoras que impulsionam a mudança, o 

progresso e a transformação, como condição também de sobrevivência e 

enriquecimento da condição humana (humanização)” (PÉREZ GÓMEZ, 1998, p.21). 

Nesse sentido, se deve refletir sobre as práticas escolares e a socialização: há 

reafirmação das desigualdades? Busca compensar as situações de desigualdades nos 

aspectos social e cultural? Das diferenças pedagógicas, como já se afirmou, precisam-se 

envolver as diversas culturas e realidades peculiares aos alunos, não reafirmando as 

diferenças que privilegiam alguns grupos, mas valorizando a diversidade e 

possibilitando que o ensino seja apropriado para todos, através de saberes que a escola 

contemporânea precisa (re)construir no seu interior. 

 Sobre a ideia da educação como socialização no contexto da escola, Plaisance 

(2003) afirma que “é também um espaço de interpretação e de criatividade, onde se 

confrontam as diferenças em relação à norma, permitindo às identidades nascentes se 

construir e se experimentar” a partir de interações sociais entre adultos e crianças e das 

crianças com seus pares. 

Na perspectiva de educação inclusiva, qual o sentido da afirmação das 

professoras acerca da importância e valorização da socialização, na escola, de alunos 

com necessidades educacionais especiais? Como um saber que está na base das suas 

ações, o que revelam as afirmações das professoras? Como vimos afirmando, em 

diálogo com os autores que se dedicaram a essa temática, os saberes podem ser 
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ressignificados, o que no exercício docente, na inclusão escolar de alunos com 

necessidades educacionais especiais têm feito manter a afirmação das professoras acerca 

da socialização? 

Ao afirmarem as professoras que a socialização é importante na inclusão escolar, 

e, para algumas, o objetivo principal da inclusão escolar, é preciso refletir sobre a que  

socialização se referem e entender que aí se precisam construir novos saberes para a 

execução de uma prática pedagógica que inclua a todos. Com o sentido de interação 

social entende-se como positiva e importante, embora seja necessário ir além para que a 

escola cumpra sua função. Porém, deve-se questionar sobre o sentido da normalização 

dessa socialização, a qual sugere que faz relação, ainda, com a concepção de escola e 

salas homogêneas. 

Para que a diferença não reproduza desigualdades no ambiente escolar, não basta 

que todos os alunos tenham oportunidade de acesso à escola (GLAT, 2011); é preciso 

trabalhar a partir das diferenças individuais, considerando que é a aprendizagem escolar 

através dos conteúdos básicos sistematizados pela escola, a função maior da inclusão 

escolar. A escola bem estruturada, adequada ao atendimento das diferenças, pode 

auxiliar seus alunos no seu desenvolvimento e aprendizagem proporcionando-lhes 

possibilidades de autonomia cidadã, posicionando-se e deixando sua marca na complexa 

trama social onde está inserido. Como indica Kassar (2005, p.81), “um mundo em 

movimento, que sofre mudanças contínuas e profundas a partir da construção coletiva 

do conhecimento vai, também, introduzir a criança em conceitos iniciais de direitos e 

deveres celebrados por sua sociedade”. Para essa autora, a escola torna-se um lócus de 

transmissão e de (re)construção cultural das gerações, proporcionando a todos os alunos 

acesso aos conhecimentos sistematizados, através de práticas que contemplam a 

diversidade existente na escola.  

Segundo Beyer (2006b, p.73) “é um novo paradigma que desponta em defesa da 

ideia de viver a igualdade na diferença, integrar na diversidade”, fazendo da escola uma 

comunidade dinâmica de vida e reconstrutora das experiências através de um 

saber/fazer dialógico e respeitoso das diferenças individuais, favoráveis a novos 

intercâmbios culturais e de novas relações sociais. Ao refletir sobre a ressignificação 

dos saberes/fazeres docentes, é importante a orientação Mantoan (2006b, p.47) que  

“não se trata de uma aceitação passiva do desempenho escolar, e sim de agirmos com 
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realismo, coerência e admitirmos que as escolas existem para formar as novas gerações, 

e não apenas alguns de seus membros, os mais capacitados e privilegiados”, portanto, 

para além do acesso, a interação social e a aprendizagem de todos os alunos, são 

fundamentais no processo inclusivo. 

Nesta perspectiva, da reconstrução do fazer docente, é que se compreende que a 

prática pedagógica se especializa na necessidade dos alunos que são diferentes entre si, 

e a escola é para todos. Portanto, o reservatório de saberes docentes (GAUTHIER, 

2013) é mobilizado de forma criativa e atualizado de acordo com os novos desafios. Ao 

se referirem às práticas pedagógicas na classe comum, elencam suportes necessários à 

sua ressignificação, através de diferentes elementos como a formação inicial e 

continuada, a parceria com outros profissionais, a valorização da família e o 

investimento do mantenedor na área de infraestrutura e pedagógica.  

Quanto às ações pontuais do ensino-aprendizagem, nas entrevistas as professoras 

elencaram a adaptação curricular, a utilização de estratégias diversificadas de ensino, as 

atividades em grupo e individualizadas e o respeito aos limites e possibilidades de 

aprendizagem dos alunos. Há, portanto, um misto de possibilidades e dificuldades neste 

processo de construção da inclusão educacional e não se trata de um processo linear de 

transformação, contudo, podemos afirmar que as professoras têm assumido, 

gradativamente, um posicionamento diferenciado no atendimento dos alunos com 

necessidades especiais. 

 

9.2 ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO X PRINCÍPIOS DA INCLUSÃO 

ESCOLAR. 

 

 A escola inclusiva aberta à diversidade está no contraponto da escola e da sala de 

aula que acreditam (no sentido de dar crédito) na homogeneidade resultante da crença 

em uma orientação educacional e pedagógica dirigida, de forma igual, para todos.  

Os alunos, mesmo em turmas formadas por idades aproximadas, podem ser 

diferentes nas habilidades, no que sabem e no amadurecimento. Os agrupamentos se 

constituem da diferença e nesse critério estão constituídos. O ensino individualizado 

não faz parte dos processos de ensino e aprendizagem que ocorrem em classes comuns 
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do ensino regular. Então, como acolher e atender as diferenças inerentes a esses grupos 

no qual se incluem alunos com necessidades educacionais especiais?  

As professoras participantes deste estudo afirmam a importância do atendimento 

educacional e pedagógico que vá ao encontro às reais necessidades de seus alunos. Para 

tal, como já afirmamos, as professoras tem buscado estratégias e práticas, que atendam 

essas necessidades, como exposto no tema 1 do capítulo anterior. Algumas dessas 

práticas solicitam reflexão pelas professoras tendo em vista o seu caráter pedagógico. 

Depreende-se da prática das professoras uma busca de ressignificação de 

saberes, o processo de ensino-aprendizagem, mas é preciso agir com intencionalidade 

evitando que e o atendimento individualizado não distancie o aluno do grupo. É preciso 

lembrar que as interlocuções são importantes no processo de ensino-aprendizagem na 

sala de aula e nos outros espaços escolares e que muitas vezes precisará da mediação 

dos professores. É importante mencionar que é possível perceber as reconstruções 

elaboradas pelas professoras, a partir dos saberes constituídos ao longo da carreira, 

favoráveis à sua prática pedagógica em construção, no projeto de uma escola cada vez 

mais inclusiva, ancorados em experiências que deram certo e que agora devem se 

adequar à diversidade dos alunos, e,  dentre estes, os alunos com necessidades 

educacionais especiais na classe comum. 

A individuação, segundo Sacristán (1998) é o princípio pedagógico que responde 

pela diversidade dos alunos, portanto, constitui uma estratégia pedagógica interventiva 

da professora para atender a necessidade educacional do aluno durante o processo de 

ensino-aprendizagem, de acordo com suas características pessoais, maximizando suas 

possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem. Nesta perspectiva, as professoras 

dizem pensar neste aluno enquanto planejam suas aulas e durante a execução da aula na 

interação com ele através das atividades, expressando a necessidade de diversificação 

das estratégias e recursos didáticos e a adequação de conteúdos para torná-lo mais 

acessível para todos. 

A educação inclusiva só pode se concretizar de fato na imbricada relação com os 

outros, livres de quaisquer preconceitos, e a partir do estabelecimento de uma prática 

pedagógica ressignificada de saberes. O desafio é construir escola e sala de aula onde há 

partilha de vida e de conhecimentos, na perspectiva da possibilidade do sempre “vir-a-

ser”, que nos faz acreditar e investir nas possibilidades futuras.   
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Neste contexto, sabe-se das dificuldades pedagógicas docentes, já que as 

práticas pedagógicas voltadas à inclusão escolar têm sido construídas pelas professoras 

na relação objetiva das condições dadas ao trabalho docente, Mantoan (2006b, p.48) 

orienta que “para ensinar a turma toda, parte-se do fato de que os alunos sempre sabem 

alguma coisa, de que todo educando pode aprender, mas no tempo e do jeito que lhe é 

próprio”.  Neste contexto é preciso criar espaços e tempos escolares que dêem conta 

desta realidade, organizando as estratégias que contemplem os alunos que precisam de 

atenção mais pontual, da qual falam as professoras, como o atendimento individualizado 

“lá na carteira dele”, sem com isso desarticulá-lo do grupo/aula. Como afirma 

Sacristán (1998, p.258) “cada ser humano é uma individualidade; cada aluno difere dos 

demais em condições intelectuais, ritmo de trabalho e de aprendizagem, condições 

prévias à sua entrada na escola, interesses, etc.” e, para que a escolarização se efetive 

para todos a escola deve adequar sua ação educativa às maneiras peculiares de 

aprendizagem dos alunos.  

É possível entender que essa tem sido a busca das professoras; ressalta-se aqui 

a importância da formação continuada que, como ensina Canário (1994) e  Nóvoa 

(1992; 1995) que seja alicerçada nos embates da prática docente e no cotidiano da 

escola. 

 

9.3 TRABALHO COLABORATIVO, GRUPOS/DUPLAS  

 

O trabalho colaborativo se encerra no contexto de pessoas com metas comuns 

que se dispõem a executar ações de forma a apoiar-se mutuamente. Na contextualização 

dessa estratégia, os participantes compartilham as decisões tomadas e se 

responsabilizam pela qualidade do trabalho realizado, conforme suas possibilidades e 

interesses (DAMIANI, 2008).  

 As professoras apresentaram esta estratégia nomeando-a como “monitoria”, 

citaram o trabalho em grupo e em duplas predispondo uma relação mais aproximada 

entre os alunos, como já apresentamos no capítulo anterior no item 1.4 do tema 1. A 

'monitoria ou tutoria', como denominam as professoras, e que neste trabalho nomeamos 

como trabalho colaborativo, tem sido uma prática comum nas salas de aula, mas que, 

assim se entende no diálogo com os autores, que essas práticas precisam ser 
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resignificadas tendo em vista seu caráter pedagógico (intencionalidade no planejamento 

e na sua execução) bem como precisam ser mediadas pelas professoras.  

 Para além das necessidades de atuação da gestão da escola e da ausência de 

recursos, a prática pedagógica precisa ter seu foco em todos os alunos e através dos 

saberes/fazeres dos professores, buscar a superação do consenso da normalização, 

abrindo-se à diversidade e fazendo das diferenças um movimento de interação entre os 

pares discentes que enriquece a aprendizagem mutuamente, e indo além das limitações e 

dificuldades do aluno, reconhecem-no como um ser de capacidades e de potencialidades 

a serem desenvolvidas com olhar pedagógico sobre a diferença e não simplesmente 

sobre a deficiência.  

A estratégia de ensino da aprendizagem colaboração é importante na prática 

pedagógica inclusiva, pelo estímulo que recebe o aluno que segundo Torres, Alcântara e 

Irala (2004, p.3)  “encoraja a participação do estudante no processo de aprendizagem e 

que faz da aprendizagem um processo ativo e efetivo. Os autores observam que os 

conceitos “cooperação” e “colaboração” além de designar atividades de grupo que 

buscam um objetivo em comum, evidenciam a rejeição ao autoritarismo, à condução 

pedagógica com motivação hierárquica, unilateral por um membro do grupo, bem como, 

trata-se de concretizar uma socialização, não só pela aprendizagem, mas principalmente 

na aprendizagem. Se a escola der foco à diversidade como uma diferença motivadora e 

presente, certamente a resposta para a diferença será natural. No entanto, os professores 

precisam trabalhar com estratégias de aula que comportem práticas pedagógicas mais 

flexíveis e diversas, buscando sempre propostas alternativas para o cotidiano tendo 

como fundamento pressupostos teóricos que valorizem o conhecimento pessoal, o 

inacabamento, a possibilidade de transformação e a construção através da interação do 

indivíduo com o meio físico e social.  

Os alunos aprendem a planejar, defender seus pontos de vista e a negociar 

perante as divergências, atitudes favoráveis ao intercâmbio de saberes e sociabilidade, a 

cooperação e o respeito às diferenças. Segundo Mantoan (2006b, p.48) “um hábito 

extremamente útil e natural, que tem sido muito pouco promovido nas escolas, é o de os 

alunos se apoiarem mutuamente durante as atividades de sala de aula”. Os alunos que 

têm ritmo mais acelerado para aprender podem ajudar os que precisam de mais tempo e 

atenção, favorecendo ambos. Os primeiros reorganizam o próprio pensamento, 
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reestruturando seus conhecimentos para a troca com os colegas que precisam do apoio e 

podem também experimentar os desafios do processo de aprender, sentindo-se mais 

estimulados, pois, o grupo se torna um instrumento que favorece o trabalho colaborativo 

tendo como objetivo a aprendizagem de forma compartilhada.  

Na interação em sala de aula, os alunos estabelecem entre eles relações de 

liderança, de colaboração, de competição e compartilhamento, situações que afetam a 

aparente estabilidade no papel que desempenham como aprendizes, auxiliando uns aos 

outros no ato de aprender, cada um de acordo com os conhecimentos particulares 

(COLAÇO, 2004). A vida da sala de aula, espaço especial da prática pedagógica 

docente, mobilizada pela intensa interação, é um sistema dinâmico e vivo de 

aprendizagem. Como afirma Sacristán (1998, p.85) “a intervenção docente na aula 

encaminha-se para orientar e preparar as trocas entre os alunos/as e o conhecimento, de 

modo que os sistemas de significados compartilhados que os estudantes vão elaborando 

sejam enriquecidos e estimulados”, onde  todos aprendem e compartilham o que sabem 

de forma corresponsável na construção de novos conhecimentos. 
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10.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A temática desta investigação como interface da prática pedagógica e dos 

saberes docentes no processo educacional inclusivo, apresenta a escola é apresentada 

omo o lócus de experiência, interlocução e formação, considerando essa como processo 

contínuo mobilizado pela experiência. A escola e as práticas pedagógicas se constituem 

como espaço/tempo de construção da inclusão escolar: tear da interação social e da 

aprendizagem, pelo qual os fios com diferentes formas e nuances se entrelaçam, 

portanto, lugar de conhecer, ser, saber e fazer.  

Neste contexto, buscamos compreender as diferentes experiências e os saberes 

das professoras que foram sendo apresentados com alinhavos do cotidiano. O tear se 

pôs em movimento, desenrolando os novelos da experiência, formando um tecido 

mesclado por uma variedade de nuances e por pontos diferenciados representados pelos 

elementos constituídos pela formação de cada professora e por experiências que a 

prática pedagógica cotidiana lhes conferiu. São diferentes saberes que, em relação à 

formação inicial e/ou continuada, ou ainda, tecidos através de parcerias, se expressam e 

se constroem na tessitura de uma prática pedagógica inclusiva, na busca de 

ressignificação e de novas aprendizagens  

 Ao falar de sua prática pedagógica, as professoras  reconhecem suas limitações, 

assim como as da escola comum, e afirmam não estarem preparadas para o desafio da 

escola inclusiva, reportando-se também, à necessidade de reorganização da escola e de 

investimentos governamentais para que possa atender a todos os alunos  adequando-se 

às suas necessidades. 

Nosso ponto de referência foi a fala das professoras entrevistadas, mas, por meio 

do estudo de legislações e documentos, foi possível chegar a um conjunto de saberes 

instituídos, que guardam relação com as ações das professoras e com as orientações às 

escolas.  

 A legislação federal e estadual e as orientações às escolas via Secretaria de 

Estado de Educação/SRE indicam normatizações acerca da inclusão escolar dos alunos 

com necessidades educacionais especiais, assunto apresentado no capítulo 5. Normatiza 

a educação básica no Estado de Minas Gerais, e, por conseguinte, os ciclos de 

alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental, (recorte deste estudo) onde há 
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muitos alunos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns. Algumas 

dessas legislações e orientações dizem sobre a educação especial na perspectiva 

inclusiva, como transversal a todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, devendo 

ser prevista no projeto pedagógico da unidade escolar. Orienta a elaboração de recursos 

pedagógicos e acessibilidade física à elaboração do PDI e à execução do AEE.    

 A Superintendência Regional de Ensino (SRE), órgão que representa a 

Secretaria de Estado de Educação (SEE), orienta as escolas que devem matricular todos 

os alunos, independente de suas condições, e na proximidade de sua residência 

assegurando aos alunos com necessidades educacionais especiais, a matrícula, a 

permanência, o percurso com qualidade de ensino-aprendizagem, bem como, a 

continuidade e conclusão nos níveis mais elevados de ensino.  

Na SRE existe o Serviço de Atendimento a Inclusão (SAI) que orienta e apoia as 

ações inclusivas das escolas, ação que deve ser mais efetiva no mapeamento da 

demanda dos alunos, trabalhando o Plano Anual de Atendimento com a possibilidade da 

redução do número de alunos nas classes comuns com mais de três alunos. Compete 

ainda à SRE, em conjunto com as escolas, analisar e viabilizar o AEE, cadastrando os 

alunos com laudo comprovado no Sistema Mineiro de Administração Escolar 

(SIMADE) informando sobre o tipo de deficiência ou transtorno e altas habilidades que 

ele apresenta, para que passe a ter direito ao atendimento especializado. 

Quanto à formação das professoras regentes normatizadas pela legislação, a SRE 

tem a atribuição de divulgar para as escolas, as informações sobre os cursos de 

capacitação oferecidos pela SEE/MG e acompanhar a demanda das escolas, e, junto 

com elas, viabilizar a participação dos professores em cursos nas diversas áreas das 

deficiências. No entanto, as professoras afirmaram não receber a formação viabilizada 

pela SEE/SRE que é encaminhada apenas para as professoras especializadas - apoio e 

da sala de recursos, ficando a cargo pessoal buscarem por essas orientações, na 

interação com as professoras especializadas e supervisoras pedagógicas.  

O processo avaliativo desencadeado pela avaliação externa é denominado 

“Programa de Avaliação da Alfabetização - PROALFA”  descrito no capítulo 7 e 

apresentado pelas professoras no capítulo7. A avaliação é viabilizada pela SEE e 

coordenada pela SRE, valorizando índices elevados de proficiências na leitura e na 

escrita, requer da escola significativo esforço pedagógico nos anos iniciais do ensino 
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fundamental, especialmente no primeiro ciclo de alfabetização, desde o primeiro ano até 

o terceiro, no qual se finaliza o ciclo e se aplica a avaliação externa PROALFA. Nesta 

proposição sistêmica, as professoras dizem sentir-se pressionadas, assim como os alunos 

e seus pais.   

Nessa avaliação, busca-se alavancar o desempenho dos alunos, e, para tanto, 

realiza-se uma estratificação de diferentes grupos que compreendem os níveis mais ou 

menos homogêneos como: baixo desempenho, desempenho intermediário e 

desempenho recomendável. A autonomia das professoras e a realidade escolar são 

minimizadas neste contexto, em busca dos melhores resultados, afirmam que são muitas 

avaliações e simulados elaborados por especialistas da SRE e/ou pelas supervisoras 

pedagógicas, além das atividades normais que elas já fazem na sala de aula. Manifestam 

cansaço devido às pressões na finalização deste ciclo de alfabetização, concretizando 

uma prática pedagógica que, como diz Sacristán (1998, p.321), “ficará muito marcada 

pela urgência em superar as provas seletivas”.  

Este contexto pedagógico contrapõe o princípio da inclusão, que implica em uma 

nova postura da escola em que a diversidade é valorizada em detrimento da 

homogeneidade, portanto, deve-se adequar o projeto político-pedagógico, considerando 

conteúdos curriculares, metodologia,  avaliação e estratégias de ensino, ações educativas 

que favoreçam a inclusão social e práticas educativas diferenciadas que atendam às 

necessidades educacionais alunos (GLAT; FERNANDES, 2005).  Sabemos, porém, que a 

legislação por si só não torna concreto os princípios da inclusão e o simples fato do 

aluno com necessidades educacionais especiais frequentar a classe comum não significa 

que esteja de fato incluído no contexto escolar, com acesso pleno à educação que tem 

direito. Para que haja efetiva inclusão, a escola, com o apoio do mantenedor do sistema, 

deve promover ações educacionais significativas para todos os alunos. 

As falas das professoras expressam suas concepções acerca da inclusão escolar, 

observando que conhecem as indicações legais a elas pertinentes; as docentes falam de 

suas práticas e da aprendizagem cotidiana na interação que a sala de aula proporciona. 

Algumas das professoras questionam sobre as dificuldades encontradas na prática e suas 

condições de trabalho, muitas vezes desfavoráveis para o estabelecimento de uma 

educação efetivamente inclusiva. Em suas falas expressaram sobre seus sentimentos e 

dúvidas que emergiram do contexto pedagógico inclusivo e das condições para a 

construção deste processo, elencando a falta de adequação de infraestrutura, de recursos 
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e de maior apoio para auxiliá-las no atendimento aos alunos com necessidades 

educacionais especiais. Reconhecem a inclusão escolar como um processo (ainda) em 

construção e que seus saberes devem ser ressignificados em conjunto, com os esforços 

de todos os envolvidos no processo, especialmente o governo do estado e os gestores.  

Especificamente sobre a sala de aula, na realização da prática pedagógica, ficam 

explícitas as dificuldades encontradas para a realização do que favoreça a inclusão 

escolar, como a dificuldade de se conseguir os laudos médicos necessários para que os 

alunos usufruam do AEE, a necessidade de maior número de professores especializados 

nas escolas, o número elevado de alunos na sala de aula e a necessidade da 

disponibilização de mais recursos, o que sugere a reorganização da escola e melhoria 

nas condições do trabalho docente.  Por outro lado, observamos uma busca das docentes 

na construção de práticas pedagógicas que efetivamente contribuam com a inclusão 

escolar. As professoras relataram sobre a importância das atividades diversificadas, da 

adaptação curricular que acontece no momento da aula e sobre a individuação do 

ensino, favorecendo o atendimento individual adequado às necessidades educacionais 

do aluno. 

A formação foi também outro aspecto que emergiu da fala das professoras que 

“não se sentiam preparadas” para trabalhar dentro da proposta inclusiva atendendo os 

alunos com necessidades educacionais especiais. Sugere-se, neste contexto, que a 

formação possa ser um elemento importante para que o processo inclusivo realmente se 

concretize nas escolas de ensino regular. Compreendemos que este discurso do 

despreparo deve ser considerado no contexto da sua produção e compreendido como 

sentidos que emergem da realidade histórico-social, educacional e política 

construída/desconstruída individual e coletivamente.  As professoras falaram sobre a 

formação pela experiência, valorizando os saberes constituídos ao longo da carreira, 

explicitando momentos de trocas de experiências com os pares no cotidiano escolar e 

nos momentos de estudo coletivo semanal, denominado por elas, como “Módulos” de 

estudo. E como indicaram as professoras, a formação inicial não é suficiente para o 

trabalho com alunos com necessidades especiais e expõem como relevante a realização 

de cursos e da formação continuada para desenvolver e ressignificar saberes específicos 

favoráveis à ação pedagógica com os alunos com necessidades educacionais especiais. 

No contexto das escolas, as professoras falam do compartilhamento de saberes 
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entre a supervisora pedagógica e as professoras da classe comum, e dessas, com as 

professoras de apoio e/ou de AEE – Atendimento Educacional Especializado em busca 

de estratégias de ensino e de avaliação levando em consideração as especificidades dos 

alunos, sendo esta última um motivo de questionamento em função das metas 

institucionais e da avaliação externa, que exigem trabalho pedagógico intensivo, tanto 

dos professores como dos alunos.  

Nesse sentido, a partir das problematizações e reflexões levantadas por este 

trabalho, como uma projeção futura, a partir das considerações apresentadas, indicamos 

a importância de que, em outros estudos e pesquisas, se promovam ações de formação 

que envolvam as professoras da escola e os/as pesquisadores/as. Na perspectiva da 

educação inclusiva, há muitos caminhos a serem percorridos, portanto, espera-se que o 

presente estudo inspire outros estudiosos da educação a se dedicarem a esse tema tão 

discutido na atualidade.  

 

10.1 PARA NÃO FINALIZAR, RETORNO AO MEMORIAL DE FORMAÇÃO. 

 

Assumindo o tear, a pesquisadora continua a tecer, rememorando-se os 

diferentes compassos da tessitura pedagógica na perspectiva da inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, junto às professoras, que se desvelavam 

evidenciando diferentes saberes.  

Em contato com diferentes atores da rede e da escola, algumas desconstruções 

foram necessárias em vista das “certezas” que povoavam minhas concepções de 

mãe/professora/pesquisadora sobre o acesso pleno e real à escola regular. Uma 

mobilização em busca de novos saberes me encaminharam a partir dessas concepções 

em busca de novos indicadores a cerca da inclusão escolar como acesso, permanência e 

possibilidade de prosseguimento nos estudos pelos alunos com necessidades 

educacionais especiais. Estas aprendizagens me indicaram novas possibilidades, 

reavivando a professora silenciosa que, por anos aquietava em meu ser, permitindo a 

(re)significação da minha própria conexão de significados e minhas experiências no 

contexto da inclusão como menciono no capítulo 1 no memorial. Hoje, novos fios se 

entrelaçaram com os saberes/fazeres da vida. Continuamos no tear; novelos, linhas, 

diferentes nuances; formação, prática, diferentes saberes e aprendizagens. E o processo 
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continua em construção... 

Neste estudo, pessoas, vidas, teorias e práticas se encontraram, e ao apresentar 

leituras singulares pelo recorte que faço, certamente faço-o como uma representação e 

não como generalizações, assumindo o caráter de incompletude, seja pela existência de 

uma  multiplicidade de saberes ou pela complexidade do próprio objeto de pesquisa.  

Como afirma Freire (1996, p. 32) “pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 

conheço e comunicar ou anunciar a novidade”.  A pesquisa nesta perspectiva do autor, 

se apresenta como um contexto educativo que possibilita um anúncio, portanto, uma 

nova possibilidade de conhecimento. É nesta perspectiva que este trabalho se encerra, 

não como indicativo final, mas como anuncio de um novo começo com tantas questões 

a serem respondidas no contexto escolar inclusivo.  

Há muito que fazer e construir, desconstruir e reconstruir na perspectiva de 

uma prática pedagógica inclusiva que não segrega, pelo contrário, socializa, ensina, 

aprende, ressignifica e inclui a todos indiscriminadamente em uma sociedade que 

potencializa desigualdades e contradições, exigindo uma prática pedagógica docente mais 

assertiva na perspectiva inclusiva, capaz de ressignificar e/ou construir os saberes que a 

constituem.  
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APÊNDICES 

 

A. ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

A.1 PESQUISA DE CAMPO JUNTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL: QUESTÕES QUE COMPUSERAM O ROTEIRO 

DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA. 

 

- Para a realização das entrevistas foi elaborado um roteiro a partir da revisão da 

literatura na área, a saber: 

- Qual sua opinião sobre a inclusão escolar no ensino regular de alunos com 

necessidades educacionais especiais? 

- Como acontece a inclusão escolar desses alunos na sua escola? 

- Existem diretrizes específicas da rede estadual/SRE e das escolas para a inclusão 

escolar de alunos com necessidades educacionais especiais? Quais? Como chegam á 

escola e aos professores?  

- Na sua classe, que procedimentos/estratégias e recursos você emprega visando a 

inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais? 

- Descreva uma situação de sala de aula de ensino-aprendizagem para alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

- Como você realiza a avaliação da aprendizagem dos alunos com necessidades 

educacionais especiais? 

-  Que dificuldades você encontra na inclusão escolar desse aluno em sala de aula? 

-  Objetivando a inclusão escolar, ações que devem ser realizadas na escola e na sala de 

aula visando à melhoria da prática pedagógica do professor em sala de aula. 

- Informações importantes sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas visando a 

inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais. 
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B. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
EU, Maria Inês de Almeida Pelegrini, mestranda em Educação, juntamente com a 

professora Dra. Carla Helena Fernandes, orientadora e orientanda respectivamente, da 

Universidade do Vale do Sapucaí (Univás), Pouso Alegre – MG, estamos realizando uma 

pesquisa intitulada: “ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

NA ESCOLA REGULAR: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOCENTES QUE 

CONSTROEM A EDUCAÇÃO INCLUSIVA”, com o objetivo de Investigar a percepção 

dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental de escolas públicas estaduais de 

Pouso Alegre – MG acerca da inclusão em classes comuns do ensino regular de alunos 

com necessidades educacionais especiais, investigando as práticas pedagógicas 

desenvolvidas por esses professores junto a esses alunos. A realização deste estudo 

permitirá o levantamento de dados sobre a inclusão escolar e a proposição de ações 

didático-pedagógicas voltadas a otimizar esse processo. A coleta de dados se fará por 

meio de entrevista gravada desenvolvida por meio de respostas a perguntas da 

pesquisadora sobre a temática da inclusão escolar e das práticas pedagógicas 

desenvolvidas por professores com alunos com necessidades educacionais especiais. A 

entrevista terá a duração total de cerca de 50 minutos, sendo realizada em data e horário 

agendados a critério do(a) professor(a). A temática da entrevista é a inclusão escolar de 

alunos com necessidades educacionais especiais e a prática pedagógica (estratégias, 

recursos e formas de avaliação) desenvolvida pelos professores visando o ensino-

aprendizagem desses alunos. Para a realização desta pesquisa, o(a) senhor(a) não será 

identificado (a) pelo seu nome. 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 para 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 UNIVÁS 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) 3449-2199. O senhor(a) concorda em 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 relevância, assim como me foram retiradas todas as dúvidas.  Mediante 

isto, concordo livremente em participar dela, 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, ___ , ______________2013.  

Participante: ___________________________________________________________  

Assinatura:____________________________________________________________  

Pesquisador(a):_________________________________________________________  

Assinatura:_____________________________________________________________ 
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C. SÍNTESE  DA PESQUISA  

 
Quadro 5. Resultados da pesquisa 

 

1.Que saberes saberes (TARDIF, 

2012) têm os professores de 

classes comuns sobre o ensino 

para alunos com necessidades 

educacionais especiais? 

 

 

2. Que práticas pedagógicas 

desenvolvem em sala de 

aula especificamente? 

 

3. Na percepção dos professores, em 

que medida a sala de aula e a prática 

pedagógica desenvolvida mobilizam 

a reconstrução de seus saberes? 

 

 

PRINCIPAIS  FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS 

 

- Educação Inclusiva (CARVALHO, 2005; MANTOAN, 2006; BEYER, 2006; GLAT E BLANCO, 2007; 

RAMOS, 2010) 

- Prática Pedagógica: (VYGOTSKY, 1994; SACRISTÁSN E GÓMEZ, 1998; GARCIA, 2006; DUK, 

2006; FRANCO, 2008, 2012, 2013 

- Formação docente (CANÁRIO, 1994; NÓVOA, 2005 ) 

- Saberes docentes (PIMENTA, 2005; TARDIF, 2012; GAUTHIER, 2013) 

  

TEMAS EMERGENTES 

 

1.Concepções e práticas 

pedagógicas com alunos com 

necessidades educacionais 

especiais 

 

 

2. Formação de professores 

e as parcerias necessárias 

para a construção de uma 

prática pedagógica na escola 

regular 

 

3.Reorganização da 

escola e da sala de 

aula para a inclusão 

escolar e as 

condições do 

trabalho docente 

 

4.(In)certezas: 

sentimentos e 

dúvidas das 

professoras 

no contexto 

da inclusão 

 

SUBTEMAS 

 

1.1 Concepções das professoras 

acerca da inclusão escolar: 

obrigação legal ou um princípio 

educacional? 

 

2.1 Formação continuada 

através das novas 

experiências  

 

 

3.1 A exigência da 

reorganização dos 

sistemas e escolas 

 

 

4.1 

(In)certezas: 

sentimentos e 

dúvidas das 

professoras 

 

1.2 Concepções das professoras: 

o objetivo da inclusão escolar 

 

 

2.2 Formação através de 

cursos e proposições da SEE 

através do órgão regional de 

educação. 

 

3.2 Salas de aula 

numerosas  

 

 

1.3 Desenvolvimento de 

atividades diversificadas e 

adaptações curriculares. 

 

2.3 Parcerias no processo 

pedagógico inclusivo como 

elemento de formação e 

ação no processo inclusivo. 

  

 

1.4 Atendimento e atividades 

individualizadas no interior do 

grupo de alunos e o trabalho 

colaborativo entre os colegas 

   

 

1.5 A avaliação na prática 

pedagógica inclusiva 
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D.TECENDO AS TRAMAS – TEMAS EMERGENTES 

 
Quadro 6 –  Tramas e temas 

 

Questões do roteiro de entrevista 

 

Discussões... 

Tecendo as tramas 

  

Temas emergentes 

 

 Questão 1. Qual sua opinião sobre 

a inclusão escolar no ensino regular 

de alunos com necessidades 

educacionais especiais? 

 

- Percepção dos professores sobre o 

processo inclusivo: Convivência, 

socialização, aprendizagem e desafio. 

 

 

 

Concepções e práticas 

pedagógicas com alunos 

com necessidades 

educacionais especiais  

Questão 2: Como acontece a 

inclusão escolar desses alunos na 

sua escola? 

 

- A escola inclusiva ideal e a escola 

real na visão dos professores das 

classes comuns. 

 

 

Questão 3: Existem diretrizes 

específicas da rede estadual/SRE e 

das escolas para a inclusão escolar 

de alunos com necessidades 

educacionais especiais? Quais? 

Como chegam á escola e aos 

professores? 

 

-  Relações e parcerias rede/escola  

- Processo formativo 

 

 

Formação de professores 

e as parcerias 

necessárias para a 

construção de uma 

prática pedagógica na 

escola regular 

 

Questão 4: Na sua classe, que 

procedimentos/estratégias e 

recursos você emprega visando a 

inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais 

especiais? 

Questão 5: Descreva uma situação 

de sala de aula de ensino-

aprendizagem para alunos com 

necessidades educacionais 

especiais. 

Questão 6: Como você realiza a 

avaliação da aprendizagem dos 

alunos com necessidades 

educacioanis especiais? 

-  Melhorias na prática pedagógica 

 

-  Saberes docentes e a prática 

pedagógica inclusiva na sala regular 

 

- Saberes fazeres presentes na prática 

pedagógica inclusiva: 

contextualizações em sala de aula. 

Diversificação pedagógica e 

adaptação curricular. 

 

- A avaliação na prática pedagógica 

inclusiva e o plano de 

desenvolvimento individual do aluno 

- PDI.  

 

 

- Inclusão: entre a rede de  

ensino, a escola  e a sala 

de aula 

-  Discussão - observações 

e de similaridades e 

diferenças entre  a escola 

a / escola b/   escola c   

 

Reorganização da escola 

e da sala de aula para a 

inclusão escolar e as 

condições do trabalho 

docente. 

 

Questão 7. Que dificuldades você 

encontra na inclusão escolar desse 

aluno em sala de aula? 

 

-  Acrescente informações que 

julgar importantes sobre as práticas 

pedagógicas desenvolvidas por 

você visando a inclusão escolar de 

alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

 

 

- Formação, aprendizagem 

profissional, ressignificação das 

dificuldades e desafios no processo 

pedagógico com alunos com NEE 

nas classes comuns. 

 

- Sensibilidade e trabalho pedagógico 

inclusivo 

 

- Saberes - Reconstruções  

 

(In)certezas: sentimentos 

e dúvidas das 

professoras no contexto 

da inclusão 
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E. INVENTÁRIO  DE DOCUMENTOS 

 

E.1 Legislações estaduais: secretaria de educação do estado de minas gerais - 

superintendência regional de ensino/SRE 

 
Quadro 7 - Legislações Estaduais 

Documento Conteúdo Referência à temática em estudo Código 

Ofício-

Circular 

SB/SI Nº 

22/2014 

 

 

Orientações sobre 

quantitativo de 

alunos com 

Necessidades 

Educacionais 

Especiais por turmas 

- Proporção de redução de quantitativo dos alunos por 

turma: deverá ser reduzido para cada aluno com 

Necessidades Educacionais Especiais três alunos na 

turma e cada turma deve ter apenas 1 professor de apoio 

à comunicação, linguagens e tecnologias assistivas. O 

Professor intérprete de Libras deverá atender até 15 

alunos na mesma turma e o professor Guia Intérprete 

deverá atender turmas de 1 a 3 alunos na mesma  classe. 

 

DC - 1 

Guia de 

Orientação 

da Educação 

Especial na 

rede 

estadual de 

ensino de 

Minas 

Gerais  

dez.2013 

Orienta o 

atendimento 

educacional a alunos 

com Deficiência, 

Transtornos Globais 

do Desenvolvimento 

e Altas 

habilidades/Super-

dotação na rede 

estadual de ensino. 

- O Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) é o 

instrumento obrigatório para o acompanhamento do 

desenvolvimento e aprendizagem do aluno com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação. Deve ser elaborado, 

desde o início da vida escolar do aluno. 

DC - 2 

Resolução 

SEE Nº 

2.197, de 26 

de outubro 

de 2012. 

 

Dispõe sobre a 

organização e o 

funcionamento do 

ensino nas escolas 

estaduais de Minas 

Gerais e dá outras 

providências. 

 

-  A Escola deve renovar ou efetivar a matrícula dos 

alunos a cada ano letivo, sendo vedada qualquer forma 

de discriminação, em especial aquelas decorrentes da 

origem, gênero, etnia, cor e idade.  

 

- O Atendimento Educacional Especializado – AEE, 

deve identificar, elaborar, organizar e oferecer os 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem 

as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando suas necessidades específicas, em 

constante articulação com os demais serviços ofertados. 

DC -  3 

Parecer 

CEE nº 

424/03 

Aprovado 

em 27.5.03 

 

Propõe normas para 

a Educação Especial 

na Educação Básica, 

no Sistema Estadual 

de Ensino de Minas 

Gerais. 

- As necessidades educacionais especiais exigem da 

escola desde a adoção de medidas simples às mais 

complexas, como adaptações básicas nos materiais 

escolares, adaptação de pequeno, médio e grande porte 

dos currículos e da arquitetura da escola, formação 

especializada e capacitação dos professores, usam de 

equipamentos e recursos tecnológicos específicos. 

DC - 4 

 

Resolução 

Nº 460, de 

12 de 

dezembro 

de 2003 

 

Consolida normas 

sobre  a Educação 

Especial na educação 

básica no Sistema 

Estadual de Ensino 

de Minas Gerais. 

– A educação especial, transversal a todas as etapas, 

níveis e modalidades de ensino, é parte integrante da 

educação regular, devendo ser prevista no projeto 

pedagógico da unidade escolar. 

Art. 20 – A matrícula no AEE é assegurada a aluno 

regularmente matriculado e à comprovação da 

necessidade desse atendimento. 

 

DC - 5 
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E.2 Inventário de documentos : orientações SEE/SRE 

 
Quadro 8 – Orientações SEE/SRE 

Documento Conteúdo Referência à temática em estudo Código 

Projeto Incluir 
 
 

Objetivo: 

Organizar as 

escolas públicas 

comuns para 

receber e atender 

com qualidade a 

diversidade de 

seus alunos, 

tornando-as 

verdadeiramente 

inclusivas. 

A inclusão escolar é um caminho que precisamos 

aprender a trilhar. Além da mudança cultural já referida, 

os serviços de apoio, os recursos especializados, a 

eliminação de barreiras físicas, o domínio técnico dos 

professores, a atitude pessoal de acolhimento dos alunos 

pelo professor e a criatividade para lidar com as 

situações novas, que surgem cotidianamente, devem 

transformar as escolas num ambiente positivo e 

solidário, necessário à aprendizagem de todos. 

 

DC - 1 

 

CEALE 

 

 

Centro de 

Alfabetização, 

Leitura e Escrita 

– UFMG/SEE 

 

Coleção denominada Orientações para o Ciclo Inicial de 

Alfabetização. 

. Caderno 1 – Ciclo de Alfabetização; Caderno 2 -

Alfabetizando;  Caderno 3 – Preparando a escola e a sala 

de aula; Caderno 4 – Acompanhando e Avaliando, 

Caderno 5 – Avaliação Diagnóstica: Alfabetização no 

Ciclo Inicial; 

Caderno 6 – Planejamento da Alfabetização. 

 

DC - 2 

PROALFA 

 

 

Programa de 

Avaliação da 

Alfabetização 

O PROALFA é um sistema de avaliação desenvolvido 

pelo Governo de Minas Gerais em parceria com o 

Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), 

para acompanhar os níveis de proficiência dos alunos, 

ou seja, a capacidade de ler, escrever, interpretar e fazer 

sínteses de textos. É o CAEd que aplica os testes nas 

escolas e consolida os dados. 

DC - 3 

SIMADE 

Sistema 

Mineiro de 

Administraçã

o Escolar  

 

O SIMADE é um 

banco de dados 

com todas as 

informações 

sobre o sistema 

educacional 

mineiro.  

Sistema no qual a escola e a SRE preenchem a 

solicitação anual de Atendimento Educacional 

Especializado para o aluno com deficiência, TGD e/ou 

altas habilidades/superdotação, conforme avaliação 

pedagógica e realizam o monitoramento. 

 

DC - 4 

Orientações 

2010 

Definições e 

sugestões de ativ. 

pedagógicas. 

Síndromes e Transtornos e sugestões de atividades 

DIVEP/2010 
DC - 5 

Orientação 

2013 

 

Eficiência, 

defasagem e 

idade-série 

Ex. Rapaz de 22 anos de idade, aluno do 6º ano, não 

alfabetizado com deficiência mental severa, idade 

mental de 4 anos. O aluno estava frequentando a sala 

regular junto com alunos de 11 anos. Orientação: 

encaminhar para frequentar a modalidade de EJA da 

APAE instituição habilitada em lidar com esse grau de 

deficiência.  

DC - 6 

Orientação 

2013 

 

Inclusão na 

escola regular 

Orientações sobre ações e legislação sobre a inclusão na 

escola regular. 
DC - 7 

E.3 Inventário de documentos:  documentos da escola 

http://www.mg.gov.br/
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Quadro 9 – Documentos da Escola 

Documento Conteúdo Referência à temática em estudo Código 

Regimento 

ESCOLA A 

 

 

Documento que 

rege a escola  

- Identificar junto com os professores, as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos; orientar os professores sobre as 

estratégias mediante as dificuldades identificadas possam 

ser trabalhadas  em nível pedagógico e encaminhar a 

instituições  especializadas os alunos com dificuldades que 

requeiram o tratamento terapêutico. 

DC - 1 

PPP/2013 

ESCOLA  A 

Projeto 

norteador das 

ações da escola 

A escola conta com sala de recursos e professores de apoio 

para o atendimento educacional especializado aos alunos 

com NEE. 

DC - 2 

O Plano de 

Desenvolvi

mento 

Individual – 

PDI (2013) 

 

ESCOLA  A 

Instrumento 

obrigatório para 

o acompanha -

mento do 

desenvolv. e 

aprendizagem 

do aluno.  

Entrevista com a professora.  

Ex. As atividades de Matemática tem facilidade desde que a 

professora oriente o que é para ser feito. E já nas atividades 

de Português demonstra mais dificuldade, pois tem que ler e 

interpretar. - Demonstra interesse e faz tudo o que é 

proposto, mas com o auxílio da professora regente ou da 

professora de apoio. 

DC - 3 

Regimento 

ESCOLA  B 

 

 

Documento que 

rege a escola 

No Regimento escolar datado de 2008, entre os objetivos da 

escola além da  proposição de criatividade, busca de 

inovação e democratização da sala de aula. 

- “Respeitar o jeito de ser, o ritmo e o conhecimento  dos 

diversos alunos” e “garantir  a igualdade de oportunidades 

através do princípio de equidade buscando a unidade na 

diversidade”. 

DC - 4 

PPP/2013 

ESCOLA B 

 

Projeto 

norteador  

das ações da 

escola. 

Missão da escola: A garantia de oferta de ensino de 

qualidade, pautada na gestão democrática e participativa, 

assegurando a universalização do acesso a todos, bem como 

a sua permanência com sucesso visando a inserção afetiva 

de indivíduos críticos e participativos na sociedade. 

DC - 5 

O Plano de 

Desenv. 

Individual – 

PDI (2013) 

ESCOLA  B 

Instrumento de  

acompanhamen

to do desenv. e 

aprendizagem 

do aluno.  

Registro da necessidade e desempenho dos alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais. O trabalho é 

realizado com seriedade e respeito às peculiaridades de cada 

aluno. A avaliação realizada pelos professores são 

sistematizadas e voltadas para o desenvolvimento do aluno. 

DC - 6 

Regimento 

ESCOLA C 

Documento que 

rege a escola 

Missão da escola - propiciar uma educação de qualidade 

para as crianças jovens e adultos, contribuindo com a 

família e a comunidade na formação de cidadãos éticos, 

responsáveis e críticos, valorizando as potencialidades de 

cada indivíduo respeitando a diversidade, favorecendo o 

desenvolvimento de habilidades e competências, através de 

uma prática pedagógica que atenda aos quatro pilares da 

educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver, aprender a ser. 

DC - 7 

PPP/013 

ESCOLA C 

 

Projeto 

norteador das 

ações da escola. 

- Respeitar e basear o processo ensino aprendizagem nos 

conceitos de sensibilidade, igualdade e identidade: 

- Sensibilidade – a estética da sensibilidade permite que o 

espaço e o tempo sejam planejados para acolher, expressar a 

diversidade dos alunos e oportunizar trocas de significados. 

 

DC - 7 
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E.4 Diário de campo 

 
Quadro 10 –  Diário de campo 

Documento Conteúdo Referência à temática em estudo Código 

- Caderno de 

registro -1 

- Anotações da 

pesquisadora  

- Caderno tipo Universitário (200 folhas) com os 

registros da pesquisadora nas Escolas A, B e C. 

DC - 1 

 

 

D.5 Transcrições das gravações com o conteúdo das entrevistas dos professores do 

ensino fundamental: 1º e 2º ciclo de alfabetização 

 

Quadro 11 –  Transcrições das entrevistas audiogravadas. 

Documento Conteúdo Referência à temática em estudo Código 

Entrevista 1 .Transcrição da entrevista 

da Professora 1 da Escola 

A – 30 de outubro de 2013 

- Transcrição da gravação da entrevista da 

professora 1 da Escola A  

- Tempo de duração do encontro: 60 minutos.  

- Tempo de gravação: 54 min.12 seg.  

- Material impresso: 04 páginas 

DC - 1 

Entrevista 2 .Transcrição da entrevista 

da Professora 1 da Escola 

B – 27 de novembro de 

2013 

Transcrição da entrevista da professora 1 da 

Escola B  

- Tempo de duração do encontro: 50 minutos.  

- Tempo de gravação: 12 min. 46 seg.  

- Material impresso: 03 páginas 

DC - 2 

Entrevista 3 .Transcrição da entrevista 

da Professora 1 da Escola 

C – 28 de novembro de 

2013 

Transcrição da entrevista da professora 2 da 

Escola C 

 - Tempo de duração do encontro: 50 minutos.  

- Tempo de gravação: 09 min.08 seg.  

- Material impresso: 03 páginas 

DC - 3 

Entrevista 4 .Transcrição da entrevista 

da Professora 2 da Escola 

A – 17  de dezembro 2013 

Transcrição da entrevista da professora 2 da 

Escola A 

 - Tempo de duração do encontro: 60 minutos.  

- Tempo de gravação: 31 min.   

- Material impresso: 07 páginas 

DC - 4 

Entrevista 5 .Transcrição da entrevista 

da Professora 2 da Escola 

B – 27 de novembro de 

2013 

Transcrição da entrevista da professora 2 da 

Escola B 

 - Tempo de duração do encontro: 50 minutos.  

- Tempo de gravação: 09 min. 

- Material impresso: 03 páginas 

DC - 5 

Entrevista 6 .Transcrição da entrevista 

da Professora 2 da Escola 

C – 28 de  novembro 2013 

Transcrição da entrevista da professora 2 da 

Escola C 

 - Tempo de duração do encontro: 50 minutos.  

- Tempo de gravação: 10 min.26 seg.  

- Material impresso: 04 páginas 

 

DC - 6 
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Transcrições das gravações com o conteúdo das entrevistas dos professores do ensino 

fundamental: 1º e 2º ciclo de alfabetização (continuação) 

Documento Conteúdo Referência à temática em estudo Código 

Entrevista 7 .Transcrição da entrevista 

da Professora 3 da Escola 

A –17 de dezembro 2013 

Transcrição da entrevista da professora 3 

da Escola A 

 - Tempo de duração do encontro: 50 

minutos.  

- Tempo de gravação: 27 min.40 seg.  

- Material impresso: 05 páginas 

DC - 7 

Entrevista 8 .Transcrição da entrevista 

da Professora 3 da Escola 

B – 27  de outubro de 2013 

Transcrição da entrevista da professora 3 

da Escola B 

 - Tempo de duração do encontro: 50 

minutos.  

- Tempo de gravação: 13 min.03 seg.  

- Material impresso: 03 páginas 

DC - 8 

Entrevista 9 .Transcrição da entrevista 

da Professora 3 da Escola 

C – 28  de outubro de 2013 

Transcrição da entrevista da professora 3 

da Escola C 

 - Tempo de duração do encontro: 50 

minutos.  

- Tempo de gravação: 15 min.10 seg.  

- Material impresso: 04 páginas 

DC - 9 

Entrevista 10 .Transcrição da entrevista 

da Professora 4 da Escola 

A – 17  de outubro de 2013 

Transcrição da entrevista da professora 4 

da Escola A 

 - Tempo de  duração do  encontro:     50 

minutos.  

- Tempo de gravação: 33 min.08 seg.  

- Material impresso: 08 páginas 

DC - 10 

Entrevista 11 .Transcrição da entrevista 

da Professora 4 da Escola 

B – 17  de fevereiro de 

2014 

Transcrição da entrevista da professora 4 

da Escola B 

 - Tempo de duração do encontro: 50 

minutos.  

- Tempo de gravação: 25 min.19 seg.  

- Material impresso: 06 páginas 

DC - 11 

Entrevista 12 .Transcrição da entrevista 

da Professora 5 da Escola 

A – 17 de fevereiro de 

2014 

Transcrição da entrevista da professora 5 

da Escola A 

 - Tempo  de  duração  do  encontro:   90 

minutos.  

- Tempo de gravação: 19 min.58 seg.  

- Material impresso: 04 páginas 

DC - 12 

Entrevista 13 .Transcrição da entrevista 

da Professora 6 da Escola 

B– 18 de  outubro 2013 

Transcrição da entrevista da professora 6 

da Escola A 

 - Tempo de duração do encontro: 90 

minutos.  

- Tempo de gravação: 12 min.10 seg.  

- Material impresso: 04 páginas 

DC - 13 

Entrevista 14 .Transcrição da entrevista 

da Professora 7 da Escola 

A– 18 de  outubro 2013 

Transcrição da entrevista da professora 7 

da Escola A  

- Tempo de duração do encontro: 90 

minutos.  

- Tempo de gravação: 23min. 57 seg.  

- Material impresso: 04 páginas 

DC - 14 
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F. TERMO DE PERMISSÃO PARA PUBLICAÇÃO (cessão de direitos) 

 

           Declaro, com este Termo, permitir a publicação da dissertação de 

minha autoria pela Universidade do Vale do Sapucaí, em versão eletrônica e 

(para fins de uso exclusivamente acadêmico)  a ser disponibilizada no site 

oficial dessa Universidade.  

Título da dissertação: “Alunos com necessidades educacionais especiais 

na escola regular: práticas pedagógicas docentes que constroem a 

educação inclusiva”. 

Autoria: Maria Inês de Almeida Pelegrini 

 

Por ser verdade assino o presente Termo em meu nome. 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

                    Pouso Alegre, _____de _________________ de ______. 

 

 

 

 

 

 


