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RESUMO 

 

Educação Inclusiva e Formação de Professores: 

Experiências da Escola Municipal Dario de Souza Castello /Niterói/RJ 

 

Luciane Maria de Castro Nardino 

 

Orientadora: Profa. Dra. Valdelúcia Alves da Costa 

 

NARDINO, Luciane Maria de Castro. Educação Inclusiva e Formação de Professores: 

Experiências da Escola Municipal Professor Dario de Souza Castello /Niterói/RJ. 

Orientadora: Profa. Dra. Valdelúcia Alves da Costa. Niterói-RJ/UFF, 30/08/2018. Dissertação 

(Mestrado em Educação), 121 páginas. Linha de Pesquisa: Politicas, Educação, Formação e 

Sociedade. 

 

Este texto refere-se à dissertação de Mestrado em Educação, desenvolvida no programa de 

pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. Neste estudo foi feita uma 

análise da formação de professores para a educação inclusiva e as possíveis contribuições da 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva – PNEEPI (MEC, 2008) - à 

prática docente inclusiva, tendo como referencial teórico os escritos de Theodor W. Adorno, 

Valdelúcia Alves da Costa e José Leon Crochík. As questões investigadas, de cunho 

qualitativo objetivaram: Analisar a política de formação de professores da Escola Municipal 

Professor Dario de Souza Castello a partir da implantação da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva Inclusiva, PNEEPI (MEC, 2008), em Niterói; Investigar a formação 

do professor atuante na sala de aula comum e sua contribuição para a modificação das 

atitudes docentes frente à inclusão; Refletir sobre a prática docente nas salas de aula comuns e 

sua articulação com os princípios teórico-metodológicos que fundamentam a experiência 

inclusiva; Discutir a articulação entre a prática do AEE e a prática desenvolvida nas salas de 

aula comum de ensino. Pesquisa realizada por meio de observações no cotidiano escolar, de 

análise documental e entrevistas semiestruturadas. Os resultados apontam para a grande 

dificuldade na articulação entre a prática do atendimento educacional especializado 

representado pela sala de recursos multifuncionais e a prática na sala de aula comum 

desvelando, assim, a fragilidade da práxis pedagógica frente à diferença, o que denota a 

urgência da experiência teórica na consolidação de uma perspectiva formativa que contribua 

para a humanização dos professores e dos estudantes na superação das práticas voltadas à 

adaptação, evidenciando a necessidade de políticas públicas de formação continuada que se 

voltem para a emancipação. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas de Educação; Formação de Professores; Atendimento 

Educacional Especializado; Inclusão Escolar.     

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 

 
 

ABSTRACT 

Inclusive Education and Teacher Training: 

Experiences from Dario de Souza Castello Public School – Niterói/RJ 

 

Luciane Maria de Castro Nardino 

Advisor: Prof. Dr. Valdelúcia Alves da Costa 

 

NARDINO, Luciane Maria de Castro.Inclusive Education and Teacher Training: Experiences 

from Dario de Souza Castello Public School – Niterói/RJ. Advisor: Prof. Dr. Valdelúcia Alves 

da Costa.Niterói-RJ/UFF, 30/08/2018. Dissertation (Master in Education), 121 pages. Research 
line: Policies, Education, Training and Society. 

 

This text refers to the Master’s Thesis in Education, developed in the post-graduation 

program in Education from Universidade Federal Fluminense. This study has done a teacher 

training analysis concerning the inclusive education and the possible contributions from the 

National Policy of Special Education in the Inclusive Perspective to the teaching inclusive 

practice, having as theoretical referential the work of Theodor W. Adorno, Valdelúcia Alves 

da Costa and José Leon Crochík. The issues that have been qualitative investigated were: 

which are the resulting possibilities from the National Policy of Special Education in the 

Inclusive Perspective as a teacher training experience at the school E.M. Professor Dario de 

Souza Castello/Niterói/RJ? The training of the teachers who work in the regular classroom  

has contributed to the changes in the teacher’s attitude concerning the inclusive education? 

The teaching practice in regular classrooms has been articulated with the theoretical and 

methodological principles that are the basis to the inclusive education as students’s with 

special educational needs right. The specialized educational service offered in the 

multifunctional resources classrooms articulates with the regular classrooms practice? 

Research carried out through observations in the daily school life of documentary analysis 

and semi-structured interviews. The result’s analysis reveals that it’s very difficult the 

articulation between the multifunctional resources classroom and the regular classroom. It 

reveals also the fragility of the pedagogical practice concerning the differences, what shows 

how urgent is the consolidation of a theoretical experience of a training program which 

contributes to the teacher’s and student’s humanization, overcoming the practices aimed at 

adaptation, emphasizing the urgency of public policies concerning teacher training focused on 

emancipation. 

 

 

Keywords: Education public policies; Teacher training; Special educational service; Scholl 

inclusion
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APRESENTAÇÃO 

 

 Quando ingressei na Pós-Graduação, meu pensamento estava voltado para a 

necessidade de compreender o porquê de alguns professores serem mais sensíveis à inclusão 

do que outros. O interesse por esse tema sempre esteve norteado, para além do meu percurso 

profissional, pela minha história de vida. Esta pesquisa pode desta forma, ser compreendida 

como o retrato de uma vida. Sendo assim, muito além de mera descrição do cotidiano escolar, 

pois se trata do relato de experiências que se tornaram visíveis pelo desejo de compreender, 

essência do ato de pesquisar.  

Desejo de vida em contraposição à realidade que nos transforma em meros 

reprodutores, condição em que a sociedade de classes nos impõe na luta pela sobrevivência 

nos obrigando a permanecer movidos pelo princípio de realidade1 e que só aqueles capazes de 

sonhar, ainda se permitem viver. 

            Ao ingressar na rede municipal de educação de Niterói, como professora, jamais 

imaginei que a experiência na escola inclusiva despertaria em mim a vontade de superar os 

desafios impostos por questões de cunho social, biológico e psicológico evidenciados por uma 

escola para todos, sem restrições. 

 A escola pública foi e é para mim um espaço de muito aprendizado. Lá comecei 

atuando como professora do grupo de referência e, posteriormente, como professora de sala 

de recursos multifuncionais. Aí iniciei o meu percurso profissional na luta pela inclusão dos 

estudantes público-alvo da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva – 

PNEEPI (2008) – e passei a observar, muitas vezes, que o estudante com deficiência ficava 

isolado em um canto da sala de aula sem o apoio necessário à sua inclusão. E, quando se dava 

a ele algum tipo de atenção, era agrupado com outros considerados com dificuldades 

educativas e, assim, criava-se uma espécie de sala especial imersa na sala comum de ensino. 

A esses grupos, eram oferecidas atividades diversas ao do grupo de referência, geralmente, 

sem fins pedagógicos e sem nenhum vínculo com o que era proposto aos estudantes em geral. 

Tal constatação desvelava a dificuldade em lidar com os diferentes tempos de 

aprendizagem comum nas escolas inclusivas, remetendo à urgência em pensar a formação de 

professores para e na educação inclusiva na garantia efetiva da inclusão. Por esse motivo, 

                                                   
¹ Princípio de realidade - se contrapõe ao princípio de prazer, distinção terminológica exposta por Freud em “O 

futuro de uma Ilusão” (1927). O princípio de realidade corresponderia aos limites sociais impostos pela cultura. 

Dicionário Enciclopédico de Psicanálise, Rio de janeiro: Editora Zahar, 1996, tradução Pierre Kaufmann, 

p.427. 
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surgiu o estudo em questão e ganhou sentido ainda maior, ao ser associada às experiências por 

mim vividas enquanto agente de inclusão junto à Assessoria de Educação Especial da 

Secretaria de Educação de Niterói. 

Ao participar da implantação e implementação da PNEEPI (MEC, 2008) nas escolas 

da rede municipal de educação de Niterói, pude constatar que a mesma dificuldade observada 

nas escolas em que trabalhei se reproduzia em outras e se manifestava através do mesmo 

discurso: o de se sentir despreparado ante a deficiência e a afirmação de não ser “isto” 

inclusão.  

Nesse período em que acompanhava, especificamente, as unidades escolares 

localizadas no polo 72, totalizando, atualmente 15 escolas, nas quais estive, também, por 

diversas vezes em outros polos para formações de professores, observei a mesma atitude por 

parte de alguns professores. 

Neste percurso, deu-se o meu primeiro contato com o grupo de pesquisa, coordenado 

pela Profa. Dra. Valdelúcia Alves da Costa, e, então, abriu-se um novo horizonte na 

compreensão das atitudes do cotidiano escolar e suas causas, as quais a Teoria Crítica da 

Sociedade possibilita desvelar. 

Considero que o meu envolvimento com a educação inclusiva foi o que me conduziu 

ao grupo de pesquisa “Políticas em Educação: Formação, Cultura e Inclusão”, sob a 

coordenação de minha atual orientadora, Profa. Dra. Valdelúcia Alves da Costa. Grupo ligado 

ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense - UFF, na 

linha de pesquisa Políticas Públicas, Educação e Sociedade – PPES, da qual participei como 

ouvinte durante três anos, quando, no segundo semestre de 2016, ingressei no programa como 

mestranda. 

Em 2017, ao retornar à escola como professora de sala de recursos multifuncionais na 

E. M. Prof. Dario de Souza Castello, encontrei novos desafios no processo de implantação da 

política de educação especial na perspectiva inclusiva em Niterói, pois o discurso do 

despreparo parecia superado, mas a prática docente inclusiva, ainda precisava muito ser 

pensada e analisada. Isso porque se observa que a prática homogeneizadora, até aquele 

momento, impunha-se àqueles que de alguma forma se aproximavam da possibilidade em 

corresponder às expectativas de uma escola que tenta perpetuar a lógica dos iguais, poré 

                                                   
² A rede municipal de educação de Niterói está organizada em 7 polos, dos quais cada um representa 

determinada região da cidade. O polo 7 corresponde à Região Oceânica na qual está inserida a E. M. Prof. 

Dario de Souza Castello. 
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m exclui todo aquele que se distancia do que é proposto.  

Estar de volta à escola tem sido, portanto, muito desafiador visto que lidar com a 

angústia do professor ante as diferenças resvala na demanda de atendimento educacional 

especializado e na tentativa de tornar a sala de recursos multifuncionais em espaço de 

exclusão, pois o professor ignora que o processo educacional do estudante com necessidades 

educacionais especiais é responsabilidade de todos.  

Outro desafio em estar na escola traduz-se em, muitas vezes, no envolvimento com as 

questões organizacionais e estruturais do cotidiano escolar, porque essas demandam respostas 

imediatas. O que dificulta a reflexão frente aos obstáculos impostos e ratificam o desafio em 

romper com a condição vigente. Adorno (2000, p.67) faz uma crítica contundente a essa 

condição e alerta que “(...) o indivíduo só se emancipa quando se liberta do imediatismo de 

relações que de maneira alguma são naturais, mas constituem meramente resíduos de um 

desenvolvimento histórico já superado, de um morto que nem ao menos sabe de si mesmo que 

está morto”. 

Sendo assim, tenho me visto instigada a vencer o imediatismo e a refletir, 

constantemente, sobre as causas que nos levam a atender demandas em detrimento do nosso 

papel na formação humana de nossos estudantes. A pesquisa surge, assim, como possibilidade 

em nos manter alertas sobre as armadilhas do cotidiano.  

Mas é possível manter-se crítico e reflexivo desvinculado dos programas de pesquisa? 

A hipótese de que a falta de vínculo com a universidade causa uma cisão entre teoria e 

prática, transfere para a instituição a responsabilidade sobre a formação do professor. Espera-

se que a formação inicial desperte no professor a curiosidade e a crítica, condição Sine Qua 

Non para o surgimento do pesquisador. Mas a educação, em geral, tem deixado dúvidas neste 

sentido.  

Dessa forma, a responsabilidade que recai sobre a formação continuada se agiganta 

mediante a essa constatação. E as universidades e as instituições devem arcar com a 

organização dessas formações, papel fundamental na experiência teórica. Isso traz para o tema 

em questão relevância para a pesquisa em educação para a emancipação, da qual me vejo 

impulsionada a me dedicar e a contribuir para a consolidação da educação inclusiva, pois 

espero que um dia não seja mais necessária a afirmação da mesma, por reconhecê-la como a 

única forma de educação. 
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1 PROBLEMATIZANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUAS PRÁTICAS DOCENTES NA 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DARIO DE SOUZA CASTELLO. POR QUE 

ESTUDAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOB À ÉGIDE DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA?

 

A pesquisa em questão propôs problematizar as políticas públicas de educação 

inclusiva para a formação de professores, como possível norteadora de práticas docentes. 

A revisão da literatura se deteve em destacar os estudos sobre formação para a 

inclusão, considerando as modalidades previstas: a formação do generalista e a formação do 

especialista, tendo como referencial teórico, neste sentido, os escritos de Isabel Sanches, 

Rosana Glat e José Geraldo Silveira Bueno e as pesquisas voltadas para a análise dos 

aspectos sócio-político-culturais que nos levam a sensação de despreparo e de negação diante 

das demandas dos estudantes com necessidades educacionais especiais. Sob esse ponto de 

vista foram destacados os escritos de Valdelúcia Alves da Costa e José Leon Crochík que 

analisam as atitudes e a formação de professores sob a égide da Teoria Crítica da Sociedade, 

tendo como principal referencial teórico o pensamento de Theodor W. Adorno3. 

Os estudos sobre a formação de professores e os de educação inclusiva referem-se, 

em sua maioria, à educação especial na perspectiva inclusiva, o que nos remete à discussão 

acerca da concepção de educação que impera em nossas práticas em relação à educação 

geral. Por as pessoas com deficiência representarem um dos grupos das minorias excluídas, 

gera uma discussão que desconsidera as necessidades educativas de outros estudantes, que 

não os do público-alvo da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva - 

PNEEPI (MEC, 2008). 

Assim, a educação inclusiva é uma política pública a ser pensada e discutida, uma vez 

que o preconceito e a exclusão não se restringem apenas ao público-alvo da Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva – PNEEPI (MEC, 2008). Questões de gênero, 

raça e classe social não podem ser desconsideradas em uma discussão que se propõe a 

estudar, a refletir e a garantir que a democracia se efetive. Dessa forma, inclusive, acredito 

que, em uma sociedade democrática, é redundante afirmar que a educação deva ser inclusiva, 

                                                   

³ Theodor W. Adorno e Max Horkheimer são considerados importantes representantes da Escola de Frankfurt.  

A Teoria Crítica da Sociedade teve seu início definido a partir de um ensaio-manifesto, publicado por Max 

Horkheimer, em 1937, intitulado Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Sua construção como teoria é autocrítica 

por definição.  Disponível no site: http://pt.wikepedia.org. 
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o que denuncia o quanto ainda temos a trilhar na concretização dos princípios previstos em 

nossa Carta Magna.  

Mas, mesmo tendo a clareza de que as políticas educacionais deveriam estar 

direcionadas à inclusão de todos os estudantes, manterei o foco nas questões sobre a 

formação de professores relacionada à PNEEPI (BRASIL, 2008), por se tratar de uma 

política que, mesmo ainda em consolidação, tem conteúdo passível de análise e reflexão. Por 

isso, espero que essa abordagem traga possíveis contribuições para a reflexão sobre 

formação de professores e sobre a prática docente inclusiva. 

O direito à educação no Brasil volta a ser previsto na Constituição Federal de 1988, na 

retomada do processo de democratização do Brasil após três décadas de regime civil e militar. A 

educação, antes restrita a uma parcela da sociedade que se enquadrava na padronização imposta 

por um sistema opressor, volta a ser direito de todos. O que motivou leis posteriores que 

garantiram, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e a LDBN Lei nº 

9.394/96. 

             Considero, então, que a promulgação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência (ONU/2006), por meio do Decreto nº 6.949/2009, foi um marco 

significativo no compromisso em assegurar, especificamente, o acesso das pessoas com 

deficiência a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de ensino, 

com garantia de efetiva participação das pessoas com deficiência no contexto escolar e 

social. 

A inclusão educacional surge, assim, como projeto paralelo ao direito público 

subjetivo à educação, recentemente determinado como meta pelo Plano Nacional de 

Educação (BRASIL, 2014-2024) para a população entre 4 e 17 anos. Com a ampliação das 

matrículas e o surgimento de novas demandas seria de se esperar que o sistema educacional 

sofresse mudanças significativas desde a gestão educacional até a política educacional 

vigente de formação de professores.  

Esse novo projeto de escola, porém, encontra dificuldades em se consolidar, visto que 

em uma sociedade capitalista, a valorização de habilidades e as competências específicas que 

atendam as demandas de mercado se sobrepõem ao que o movimento mundial de inclusão 

prevê na consolidação da democracia. 

A educação, dessa forma, voltada para atender as demandas do mercado de trabalho, 

privilegia apenas um grupo de estudantes, e deixa à parte os que por limitações físicas, 

cognitivas e emocionais não correspondem ao que lhes é proposto. Isso gera espaços de 



15 

 

 
 

aceleração e certificação do processo de escolarização, na tentativa de amenizar o que o 

próprio sistema não é capaz de resolver.  

O art. 37 da LDBN Lei nº 9.394/96 regulamenta, então, a Educação de Jovens e 

Adultos para aqueles que não tiveram acesso à educação ou não conseguiram dar 

continuidade ao seu processo de escolarização, por motivos diversos, sendo um deles a 

evasão escolar pela inadequação e/ou pelo fracasso. O fato é que a tendência liberal 

tecnicista perdura até a atualidade com grande adesão por parte dos professores, porque não 

atende às necessidades educativas individuais. Por isso, as universidades assumem papel 

fundamental de resistência contra qualquer forma de exclusão escolar, pois elas têm a 

responsabilidade da formação inicial do professor, com o compromisso de despertar a 

consciência, desses futuros docentes, sobre a importância da transformação da escola pública 

em espaço de resistência ao modelo vigente. 

Segundo Libâneo (1992, p.7) na tendência liberal tecnicista  

(...) a escola funciona como modeladora de comportamento humano, 

através de técnicas específicas, À educação escolar compete organizar o 

processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos, 

úteis e necessários para que os indivíduos se integrem na máquina do 

sistema global (...). A escola atua, assim, no aperfeiçoamento da ordem 

social vigente (o sistema capitalista), articulando-se diretamente com o 

sistema produtivo; para tanto, emprega a ciência da mudança de 

comportamento, ou seja, a tecnologia comportamental. Seu interesse 

imediato é o de produzir indivíduos ‘competentes’ para o mercado de 

trabalho, transmitindo, eficientemente, informações precisas, objetivas e 

rápidas. 

 

  Tendência essa, totalmente contrária aos princípios da educação inclusiva, ao 

desrespeitar as necessidades educativas individuais e ao deixar de considerar as habilidades 

individuais dos estudantes. A esse respeito Adorno (2000, p.141), ao responder Becker 

quando esse afirma que (...) a educação já não pode mais ser uma educação voltada a 

determinados modelos ideais (BECKER In ADORNO, 2000, p. 141), pondera que:  

Em relação a essa questão, gostaria apenas de atentar a um momento 

específico no conceito do modelo ideal, o da heteronímia, o momento 

autoritário, o que é imposto a partir do exterior. Nele existe algo de 

usurpatório. É de se perguntar de onde alguém se considera no direito de 

decidir a respeito da orientação da educação dos outros. As condições – 

provenientes do mesmo plano de linguagem e de pensamento ou de não – 

pensamento- em geral também correspondem a este modo de pensar. 

Encontram-se na contradição com a ideia de um homem autônomo, 

emancipado, conforme a formulação definitiva de Kant na exigência de que 

os homens tenham que se libertar de sua auto-inculpável menoridade”. 

(Grifo do autor) 
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A contraposição entre a proposta da educação inclusiva e a tendência liberal 

tecnicista é elucidada, também, nas palavras de Frigotto e Ciavatta (2003, p. 97), ao 

destacarem que “(...) do ponto de vista da educação, ocorre uma disputa entre o ajuste dos 

sistemas educacionais às demandas da nova ordem capital e às demandas por uma efetiva 

democratização do acesso ao conhecimento em todos os níveis”.  

Mesmo diante da evidência dos interesses da sociedade na manutenção do sistema em 

detrimento das questões humanas, é preciso perguntar se todos os professores têm esse 

esclarecimento. E se o tem, porque é tão difícil romper com a prática que privilegia 

conteúdos e ignora as necessidades individuais humanas? 

O fato é que os professores parecem anestesiados e rendidos à ideia de que a escola 

está para instruir e não para educar. Consequência provável da forma de educação a que são 

expostos, e por ser essa uma educação de cunho instrucional, com pouco ou nenhum 

exercício crítico, leva à estagnação. Essa situação precisa ser problematizada na tentativa de 

mudar esse ciclo que perpetua a manutenção do sistema. Mesmo que a inaptidão para a 

emancipação não possa ser atribuída exclusivamente ao professor, é de se esperar que a 

universidade possa lhe trazer a possibilidade de elevação da consciência. 

Neste sentido, Adorno (2000, p.67)) alerta que 

(...) se quisermos garantir algum sentido à ideia de liberdade, seria o de que 

os desprovidos das competências apropriadas tirem as consequências disto 

exatamente no ponto de sua formação em que tomam consciência das 

dificuldades, da ruptura entre sua existência e sua profissão — e esta 

consciência deverá inevitavelmente ocorrer na universidade. 

 

  Mesmo diante dessa afirmação, não julguei desconsiderar o caráter contínuo da 

formação, porque essa leva os discentes e os docentes a se constituírem de forma singular, ao 

longo da vida e em tempos diferenciados. Compreendo, então, a formação continuada como 

mais uma possibilidade de experiência formativa.  

Em uma situação social em que a educação está longe de representar emancipação, a 

teoria crítica surge como propulsora da necessidade da crítica permanente. Para Adorno 

(2000, p. 11) “(...) quanto mais a educação procura se fechar em seu condicionamento social, 

tanto mais ela se converte em mera presa da situação social existente (...) por isto a 

educação, necessária para produzir a situação vigente, parece impotente para transformá-la’. 

Essa situação é uma espécie de armadilha que exige força para reagir, para criticar, 

para mudar a condição vigente. 

Mas podemos exigir de uma pessoa que ela voe? É possível receitar 

entusiasmo, a condição subjetiva mais importante da filosofia, segundo 
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Platão, que sabia do que estava falando? A resposta não é tão simples como 

pode parecer ao gesto defensivo. Pois este entusiasmo não é uma fase 

acidental e depende apenas da situação biológica da juventude. Ele tem um 

conteúdo objetivo, a insatisfação em relação ao mero imediatismo da coisa, 

a experiência de sua aparência. Tão logo o entusiasmo é abraçado de boa 

vontade, exige-se lhe que ultrapasse esta aparência. Ultrapassar no sentido 

que tenho em mente é o mesmo que aprofundar-se. Cada um sente por si 

próprio o que está faltando; sei que não disse nada de novo, mas somente 

expus algo que muitos não querem assumir como verdade. (Ibidem, p.72) 

 

 A formação de professores para e na educação inclusiva desponta, portanto, como 

tema de extrema importância no debate da escola democrática não como fórmula capaz de 

ensinar a voar, mas como possibilidade de reflexão sobre o que Adorno (2000), em seu 

trabalho intitulado “Educação e Emancipação” o qual dedicou um capítulo, questiona:  

“Educação - para quê? ”. Por meio desse questionamento, o autor, crítico das relações 

humanas da sociedade, ainda no século XX, levantou reflexões consistentes acerca dos 

interesses que permeiam a educação e que já anunciavam os desafios a serem enfrentados na 

contemporaneidade e, mais que isso, a importância da educação para a emancipação. 

Ainda que, segundo Crochík (2011, p. 25) “(...) À época da produção dos pioneiros 

da Teoria Crítica da Sociedade – Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin – não se discutia 

a educação inclusiva (...)”, a crítica à sociedade de classes que privilegia a racionalidade 

tecnológica em substituição à razão humana e às suas necessidades e o questionamento a que 

a educação está a atender, evidencia que tal discurso defendia a igualdade de direitos para 

além de categorias ou classes. 

É inevitável, portanto, refletir sobre a que fins a educação no Brasil vem atendendo. 

Sob esse aspecto, a Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988) representa um marco na 

luta pela igualdade, e, neste sentido, a educação teria (tem) muito a contribuir para a 

consolidação do processo de redemocratização, já que vem sendo provocada a repensar sua 

forma de atuação e seus objetivos. Nesse contexto, a educação adquire sentido para além de 

um direito a ser garantido como previsto em nossa Carta Magna, ao surgir como a 

possibilidade de criação de cultura de inclusão em relação às minorias historicamente 

excluídas. 

A luta pela inclusão de todos não tem sido, portanto, tarefa simples devido às causas 

que nos levam a atitudes preconceituosas frente às minorias. De acordo com a Teoria Crítica 

da Sociedade, principal fundamentação teórica da pesquisa, o preconceito tem sua origem na 

forma como a sociedade está organizada, em que padrões pré-estabelecidos são como “(...) 

um curso pré-traçado para a história” o qual “(...) precisa ser rompido em suas condições 
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sociais e objetivas” (Adorno, 2000, p. 12). Uma tragédia anunciada, em que a cisão entre 

teoria e prática perpetua uma educação sem rumo.  

No Brasil, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (MEC, 

2008) se destaca como um movimento de luta pela inclusão dos estudantes com deficiências 

na escola comum, por isso, transformou-se em um importante instrumento na possível 

mudança de atitude frente às minorias. 

Também, uma luta de cunho mundial, que teve grande representação, a partir do 

Congresso sobre Educação para Todos (JONTIEM, TAILÂNDIA, 1990), seguido pela 

Declaração de Salamanca (ESPANHA, 1994), motivou pensar a inclusão de forma mais 

dirigida aos estudantes com necessidades educacionais especiais. 

 A chegada dos estudantes com deficiência a uma escola acostumada a homogeneizar, 

trouxe um novo desafio: o de lidar com as diferenças, porque as limitações físicas, 

cognitivas, psicológicas e sociais provocaram a saída da zona de conforto em que a escola se 

encontrava (encontra).  

Sendo assim, o cuidado, agora redobrado com as pessoas com deficiência, estimulou 

um novo entendimento acerca da inclusão, principalmente, com aqueles estudantes em 

situação de vulnerabilidade, como os homossexuais, entre outros. Esse novo entendimento 

propiciou, então, a reflexão sobre quais fundamentos teórico-metodológicos estão embasadas 

nossas práticas e quais mudanças são necessárias no contexto educacional para que seja 

possível atender a essa realidade. 

Aos que não estão dispostos a mudar sua forma de pensar a educação, resta 

permanecer aguardando respostas. Se a educação é um processo contínuo, nunca estaremos 

prontos e, por isso, é preciso vivenciar novas experiências. Estar pronto para tentar superar 

os desafios e refletir sobre as práticas instituídas seria, portanto, um primeiro passo para a 

superação de uma escola a qual privilegia os estudantes que se adequam ao modelo proposto 

em detrimento ao cuidado com aqueles que necessitam de atenção individualizada.  

Quanto a isso, constatei que a possibilidade de vivenciar na escola o quanto a 

inclusão é enriquecedora para a formação de todos: estudantes, professores e comunidade. 

Por isso, senti – me impulsionada a buscar conhecimento para a compreensão dos fenômenos 

até então observados.  

Neste sentido, a participação nas várias formações oferecidas pela Secretaria 

Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Niterói - SEMECT, os diversos eventos 

voltados à construção da política educacional de Niterói, como os Planos Municipais de 
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Educação e os debates sobre os referenciais pedagógicos foram uma experiência significativa 

no meu percurso profissional como professora. 

O estudo da Teoria Crítica também é papel relevante em minha formação, visto que 

tem me ajudado a compreender a necessidade do cuidado específico e responsável sobre a 

formação de professores e o seu potencial em despertá-lo para sua importância na construção 

de uma escola democrática. 

Logo, a preocupação com políticas de formação se tornam imprescindíveis e passam 

a representar pauta de grande relevância no planejamento e execução da formação inicial e 

continuada de professores para a educação formal. Formações essas que valorizem o estudo e 

a pesquisa, e, acima de tudo deem condição para tal, visto que podem, de acordo com Costa 

(2015, p.15) “(...) ser revolucionárias as possibilidades de articulação entre a educação e 

formação por intermédio da pesquisa na afirmação da inclusão social e escolar”. Por isso, a 

pesquisa representa para quem a realiza o aprimoramento e a reflexão sobre o tema proposto 

na produção de conhecimento sobre o referido campo de estudo. 

Portanto, pensar a educação na contemporaneidade representa reconhecer a 

importância do professor nesse processo tanto quanto do estudante e, por isso, deve-se 

proporcionar o acesso ao conhecimento a todos.  

Mas, essa tarefa não é simples, visto que as raízes da sociedade atual estão 

fundamentadas no então nomeado século das Luzes, século XVIII, advento motivado por 

significativo movimento intelectual e filosófico, que almejava encontrar o caminho do 

esclarecimento acerca da origem, da história da humanidade e a consequente diferenciação 

em relação às diversas espécies mediante o uso da razão, o que culminaria no fortalecimento 

da identidade humana. Entretanto, diferente do que se esperava, o que parecia ser a saída da 

escuridão da idade média tomou a direção da racionalidade tecnológica, em detrimento ao 

desenvolvimento humano. 

Ainda que o uso do conhecimento voltado para o desenvolvimento tecnológico 

trouxesse benefícios significativos para diversas áreas como, por exemplo, um avanço 

inegável para a medicina, trouxe, também, para a ciência a tarefa de criar tecnologias que 

viriam fomentar as disputas por territórios e a incessante busca pela condição de grande 

potência. A Guerra Fria é a representação viva do rumo da humanidade e, no século XX, o 

arsenal armamentista passou a ser visto como sinônimo de soberania. 

O que esperar da escola do século XXI diante de tais fatos, se a mesma, ainda no 

século XX, se viu contaminada pela lógica classificatória e excludente ao tratar a diferença 
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sob aspectos clínicos, dando-lhe caráter de doença e/ou cuidando dela de forma 

assistencialista. Assim, a crise formativa se evidenciava neste momento da história pautada 

em verdades construídas em bases autoritárias que não só excluíam as pessoas, as quais não 

se enquadravam no sistema com também as impediam de superar a condição a elas 

estabelecida.  

Já se reconhece que a educação do século XXI precisa ser reestruturada no que diz 

respeito ao atendimento das necessidades educacionais especiais de nossos estudantes nas 

questões práticas e humanas como, por exemplo, o acesso arquitetônico, pedagógico e 

curricular. É preciso, porém, estar atento se há de fato a consciência de que o limite é social 

ou se estamos apenas respondendo a orientações práticas. 

Se almejarmos, pois, uma educação para todos, precisamos que a formação de 

professores na concretização da escola inclusiva, seja, analisada, pensada, estudada e acima 

de tudo, priorizada nas pautas de governo. A formação inicial ou continuada necessita ser 

reavaliada e organizada com objetivo de contribuir para inclusão de todos os estudantes. E a 

que já existe com esse fim, precisa ser analisadas quanto aos seus objetivos e quanto aos 

resultados para se verificar se eles estão sendo atingidos. 

Almejando contribuir para o tema proposto de significativa relevância, são propostas 

as seguintes questões: 

•. Quais as possibilidades decorrentes da implantação da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL/MEC/2008) 

como experiência formativa de professores na E. M. Professor Dario de Souza 

Castello/Niterói/RJ? 

• A formação do professor atuante na sala de aula comum tem contribuído para a 

modificação das atitudes docentes frente à inclusão? 

• A prática docente nas salas de aula comuns tem se articulado com os princípios 

teórico-metodológicos que embasam a educação inclusiva como direito dos 

estudantes com necessidades educacionais especiais? 

• A oferta do atendimento educacional especializado (AEE) nas salas de recursos 

multifuncionais (SRMs) se articula com as práticas da sala de aula comum?   

 

A pesquisa, portanto, centrada em analisar a formação de professores no contexto da 

educação inclusiva que se volte às necessidades dos estudantes, teve foco nos seguintes 

objetivos: 
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•. Analisar a política de formação de professores em Niterói a partir da implantação da 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva PNEEPI (MEC, 

2008); 

•. Investigar a formação do professor atuante na sala de aula comum e sua contribuição 

para a modificação das atitudes docentes frente à inclusão; 

•. Refletir sobre a prática docente nas salas de aula comuns e sua articulação com os 

princípios teórico-metodológicos que fundamentam a experiência inclusiva; 

•. Discutir a articulação entre a prática do AEE e a prática desenvolvida nas salas de 

aula comum. 

 

No intuito de responder às questões propostas, o estudo foi organizado da seguinte maneira: 

 

Uma breve introdução em que relato a fase da minha experiência profissional na qual 

reconheço a motivação para a pesquisa em questão. Depois, no primeiro capítulo que norteia 

a fundamentação teórica do estudo, analiso a situação problema, as questões e os objetivos, 

seguido de mais quatro capítulos, dos quais o segundo faz uma reflexão sobre a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - PNEEPEI (MEC, 

2008) - e as possíveis contribuições para as práticas docentes inclusivas, trazendo, por meio 

da revisão de literatura, reflexões sobre a formação de professores na e para a educação 

inclusiva.  

 Considerando a vasta bibliografia sobre o tema, o critério utilizado na escolha dos 

trabalhos a serem destacados foi a proximidade com a concepção de educação inclusiva e os 

fundamentos teórico-metodológicos. O terceiro capítulo descreve e faz uma reflexão sobre os 

fundamentos conceituais, legais e políticos do atendimento educacional especializado e as 

especificidades na formação docente. Também pondera a importância deles no apoio à 

educação inclusiva na escola pública. 

O quarto capítulo discute a articulação entre as salas de recursos multifuncionais e as 

salas de aula comum de ensino no atendimento às necessidades educacionais especiais na 

garantia do acesso à educação de qualidade a partir de questões conceituais estabelecidas 

pela PNEEPI (2008) e legislações específicas. E, finalmente, o quinto capítulo dedicado à 

descrição da análise, por meio do percurso na implantação da PNEEPI (MEC, 2008) em 

Niterói, a caracterização do Lócus do estudo com descrição dos participantes e a análise e 
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discussão de resultados sobre experiências relativas à formação de professores e à educação 

inclusiva na E. M. Professor Dario de Souza Castello/Niterói. 

Perante o exposto, esta dissertação versa sobre as possíveis contribuições das 

políticas públicas de educação inclusiva à formação de professores e às suas práticas 

docentes nas salas de aula, nas séries iniciais do ensino fundamental da E. M. Professor 

Dario de Souza Castello/Niterói, levando em conta as atitudes frente à educação inclusiva e 

ao apoio oferecido pelo atendimento educacional especializado. 

Por se tratar de um estudo voltado à educação inclusiva sob a égide da Teoria Crítica, 

tratei a formação de professores no âmbito da educação geral da sociedade de classes, 

prioritariamente pública, considerando as raízes de nossas dificuldades atuais na superação 

dos desafios impostos na busca por uma escola pública de qualidade e para todos, de acordo 

com os pressupostos previstos pelo Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 

PNEDH (BRASIL, 2007). 
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2 POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E QUESTÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 

DISCUSSÃO CONCEITUAL. 

   

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (MEC, 2008) 

orienta a prática inclusiva a todo o sistema educacional brasileiro, estando a rede pública de 

educação de Niterói sujeita às mesmas orientações. Sob essa perspectiva de educação, o 

professor da escola pública deve assumir o compromisso de seguir essa orientação. 

No entanto, ao tratarmos de formação de professores, a orientação por si só não tem 

sido suficiente para que a prática se realize a partir dos preceitos da educação inclusiva, por 

isso alguns fatores relevantes nesta discussão precisam ser considerados. 

O primeiro seria a contradição entre democracia e capitalismo. Direitos iguais em um 

sistema formado por uma minoria representante do poder econômico e intelectual, ainda não 

é efetivamente considerado uma democracia. Por isso, temos muito a trilhar em busca de 

uma sociedade justa e igualitária. 

O segundo fator, não menos significativo, refere-se ao caráter objetivo de nossa 

formação que de acordo com Libâneo (1992, p. 7) é resultante de uma tendência educacional 

em que “(...) os objetivos instrucionais (conteúdos) resultam da aplicação de leis naturais que 

independem dos que a conhecem ou executam”. O que se contrapõe à singularidade das 

experiências e das demandas individuais, constituindo, assim, a ausência de autocrítica o 

terceiro fator, provavelmente, resultante da falta de interesse em políticas educacionais 

voltadas para a formação e para a valorização dos professores. 

Esses são alguns dos fatores que fazem a inclusão escolar objeto de muitos estudos no 

campo educacional, nas últimas três décadas, e conduzem os pesquisadores, motivados pelo 

movimento mundial acerca da inclusão educacional e pelo processo de redemocratização no 

Brasil, partirem para a luta por uma sociedade justa e igualitária. Esses se inspiraram nos 

princípios previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, visto que, em 

uma sociedade sob a égide dos direitos humanos, a condição de igualdade de direito e a 

defesa das minorias é inevitável para que a razão retome o estatuto de capacidade crítica 

humana. 

Portanto, a educação inclusiva representa o caminho contrário à forma como a prática 

pedagógica vinha (vem) atuando na manutenção do sistema vigente, objetivando que nossas 

escolas possam ser espaços de experiências autônomas. 
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Ao realizar a pesquisa utilizando palavras-chave como: formação de professores e 

educação inclusiva encontrei diversos estudos dentre os quais me chamou atenção, o estudo 

de Buzzetti, Barbosa e Costa (2018, p.469) pelo panorama apresentado sobre a situação das 

políticas públicas de formação de professores no Brasil entre 2010 e 2013. As autoras 

comentam que, em sua maioria, são pesquisas bibliográficas sem a apresentação de 

participantes.  

As autoras indicam a preocupação em “(...) saber/conhecer o que já foi estudado 

anteriormente, uma forma de contribuir com a pesquisa sobre o tema em questão (...)”, mas 

implica, também, na falta de investimento em pesquisas a partir de intervenções realizadas 

com profissionais e observaram, ainda, que os temas mais publicados são sobre educação 

especial e inclusão, mas algumas deficiências são pouco estudadas ou não apresentam 

intervenção efetiva. Consideram importante a pesquisa como indicadora dos estudos 

realizados e comentam que “(...) com esse indicador é possível verificar se as políticas 

propostas para a área estão sendo atingidas e saber qual tema dentro da educação especial, 

está sendo mais pesquisado, tendo em contrapartida, qual tema precisa ser mais investido e 

aprofundado”. (Idem) 

Dos 134 artigos pesquisados pelas autoras, apenas 15 seriam relativos ao papel da 

educação especial na perspectiva da inclusão, o que corrobora com a necessidade de mais 

estudos sobre a prática inclusiva. 

Em pesquisa realizada no banco da Capes4 e em busca ampliada pela internet, 

encontrei diversos trabalhos sobre a formação de professores e sobre a educação inclusiva, 

dos quais os estudos sob a égide da Teoria Crítica da Sociedade de autoria da Profa. 

Valdelúcia Alves da Costa e dos participantes do seu grupo de pesquisa na Universidade 

Federal fluminense – UFF, e os fundamentados nas orientações das políticas públicas de 

inclusão no Brasil são, em sua maioria, da Profa. Dra. Rosana Glat e do seu grupo de 

pesquisa na Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ. 

A título de explanação das observações realizadas, destaco os estudos nos quadros a 

seguir: 

Quadro 1 - Pesquisa realizada através do navegador de internet do Google em 16 de 

fevereiro de 2018: 

                                                   
4 CAPES – www.capes.gov.br / banco de teses e dissertações dos programas de pós-graduação no Brasil. 
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TÍTULO AUTOR (A) FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 

ENDEREÇO 

ELETRÔNICO 

Políticas 

Educacionais e a 

formação de 

professores para a 

educação inclusiva 

 GLAT, R. & 

NOGUEIRA 

M. L. 

Política Nacional de 

Educação Especial na 

Perspectiva Inclusiva 

(MEC, 2008) 

Comunicação/2003 – 

metodista.br 

A formação de 

professores para a 

educação inclusiva: 

legislação, 

diretrizes políticas e 

resultados de 

pesquisas 

PLETSCH M. 

D. 

Legislação nacional e 

as diretrizes políticas 

específicas do 

Ministério da 

Educação (MEC); 

Educar em Revista, 

2009 - redalyc.org/ 

artigo 

Compreender, Agir, 

Mudar, Incluir. Da 

investigação-ação e 

educação inclusiva 

SANCHES, 

ISABEL 

Lev Vygotscky – 

Psicologia Cultural-

Histórica 

Revista Lusófona de 

Educação, [S.l.], v. 5, 

n. 5, nov. 2009. ISSN 

1646-401X. 

Disponível em: 

<http://revistas.ulusof

ona.pt/index.php/rledu

cacao/article/view/101

5 

Crianças com 

necessidades 

educativas 

especiais, política 

educacional e a 

formação de 

professores: 

generalistas ou 

especialistas 

BUENO, 

JOSÉ 

GERALDO 

SILVEIRA 

 

 

Legislação nacional e 

as diretrizes políticas 

específicas do 

Ministério da 

Educação (MEC); 

Revista brasileira de 

educação especial, 

V.5/ANO 1999 - 

http://www.abpee.net/

homepageabpee04_06/

sumarios/sumariorevis

ta5.htm 

Formação de 

professores: 

políticas e debates 

VEIGA, 

I.P.A, 

AMARAL, 

A.L. 

Políticas Públicas de 

Formação de 

Professores 

Livro Coleção 

Magistério Formação 

e Trabalho, 

Pedagógico, 3ª edição, 

editora Papirus 

https://books.google.c

om.br/Livro/2003 

O papel da 

universidade frente 

às políticas públicas 

para educação 

inclusiva 

GLAT. R. & 

PLETSCH 

M.D. 

Legislação nacional e 

as diretrizes políticas 

específicas do 

ministério da educação 

(MEC); 

https://scholar.google.

com, Revista 

Benjamin Constant, 

V.10/ 2004.  

Procurando 

indicadores de 

educação inclusiva: 

as práticas dos 

professores de 

SANCHES, I. 

& 

TEODORO, 

A. 

Legislação 

internacional na 

perspectiva de 

educação inclusiva 

- Revista Portuguesa 

de Educação, V.20 n. 

2/2007 – 

www.scielo.mec.pt 

http://www.abpee.net/homepageabpee04_06/sumarios/sumariorevista5.htm
http://www.abpee.net/homepageabpee04_06/sumarios/sumariorevista5.htm
http://www.abpee.net/homepageabpee04_06/sumarios/sumariorevista5.htm
http://www.abpee.net/homepageabpee04_06/sumarios/sumariorevista5.htm
https://books.google.com.br/Livro/2003
https://books.google.com.br/Livro/2003
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
http://www.scielo.mec.pt/
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apoio educativo 

Formação de 

professores na 

educação inclusiva: 

diretrizes políticas e 

resultados de 

pesquisas 

GLAT, R., 

SANTOS 

M.P. & 

SOUZA L. 

P.F. 

Legislação nacional e 

as diretrizes políticas 

específicas do 

ministério da educação 

(MEC); 

Texto publicado, 2006 

- lapeade.com.br 

Da educação 

segregada à 

educação inclusiva: 

uma breve reflexão 

sobre os 

paradigmas 

educacionais no 

contexto da 

educação especial 

brasileira 

GLAT. R. 

&FERNAND

ES, E.M. 

Legislação nacional e 

as diretrizes políticas 

específicas do 

ministério da educação 

(MEC); 

Revista Inclusão, 2005 

- pt-static.z-dn.net 

Educação inclusiva 

e formação 

docente: percepções 

de formandos em 

pedagogia 

BARBOSA, 

V & 

VITALIANO, 

C.R.J. 

Teóricos da Teoria 
Crítica  

Revista Internacional 

de2013 - redalyc.org 

Formação e 

Educação Inclusiva: 

as concepções do 

curso de 

Pedagogia/UFF à 

luz das atuais 

políticas públicas 

FAITANIN, 

G.P.S., 

COSTA, V.A. 

& FERRAZ, 

V. V 

Teóricos da Teoria 

Crítica 
2009 - uel.br 

A atual formação de 

professores no 

contexto do 

paradigma 

inclusivo: algumas 

constatações 

LOPES, M.C. 

de S. 

Teóricos da Teoria 

Crítica 

- Saber & Educar, 

2013 - revista. esepf.pt 

Experiências pela 

educação-Para quê? 

Formação e 

Inclusão na 

perspectiva da 

Teoria Crítica 

COSTA, V. 

A. 

Teóricos da Teoria 

Crítica 

- Revista Educação 

Especial, 2013 - 

redalyc.org 

Formação de 

professores e sua 

relação com a 

educação inclusiva: 

desafios à 

experiência teórica 

na práxis 

pedagógica 

COSTA, V. 

A. 

Teóricos da Teoria 

Crítica 

Revista Educação 

Especial, 2015 - 

redalyc. org 
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Quadro 2 – pesquisas sobre formação de professores e sobre educação inclusiva 

 

Título da pesquisa Autor (a) Orientador 

(a) 

Embasamento 

teórico 

Titulação Ano 

A formação de 

professores e os 

desafios para a 

educação 

inclusiva 

Allan Rocha 

Damasceno 

Dra. 

Valdelúcia 

Alves da 

Costa 

Teóricos da 

Teoria crítica 

Mestrado 

em 

educação – 

UFF 

2006 

Formação de 

professores para a 

educação 

inclusiva nos 

cursos de 

pedagogia das 

Universidades 

Públicas Paulistas 

Natalia 

Neves 

Macedo 

Dra. Kátia 

Regina 

Moreno 

Caiado 

Política de 

inclusão 

escolar 

Mestrado 

em 

educação - 

UFScar 

2010 

Políticas públicas 

de educação, 

formação de 

professores e 

inclusão de alunos 

com necessidades 

educacionais 

especiais: as 

experiências da 

rede pública de 

ensino de 

Petrópolis/RJ 

Wanda 

Lúcia 

Borsato da 

Silva 

Dra. 

Valdelúcia 

Alves da 

Costa 

Teóricos da 

Teoria crítica 

Mestrado 

em 

educação – 

UFF 

2013 

Formação de 

professores:  

saberes e práticas 

da educação 

inclusiva no Curso 

de Pedagogia da 

UNIVERSO/São 

Gonçalo/RJ 

Débora 

Felício Faria 

Dra. 

Valdelúcia 

Alves da 

Costa 

Teóricos da 

Teoria crítica 

Mestrado 

Em 

educação – 

UFF 

2007 

Formação Cultural 

e Educação 

Inclusiva: estudo 

sobre o curso de 

Pedagogia da 

Universidade 

Federal 

Fluminense 

Erika Souza 

Leme 

Dra. 

Valdelúcia 

Alves da 

Costa 

Teóricos da 

Teoria crítica 

Doutorado 

em 

educação – 

UFF 

2017 
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Dentre os diversos estudos sobre formação de professores, destaquei a pesquisa 

“Políticas docentes no Brasil: um estado da arte”, de Gatti, Barretto e Dalmazo (2011, p.20) 

na qual as autoras destacam fontes de informação sobre a formação de professores de 

maneira vasta e consistente, além de destacarem a importância da valorização da profissão de 

professor que“(...) no cômputo geral dos empregos formais não é menor do que nos países 

avançados, assim como também não é menor sua importância social e política”. 

O estudo em questão aponta para um aumento do interesse do assunto pela grande 

demanda atual de professores, sendo a administração pública a grande empregadora (80%).  

E, segundo as autoras, várias facetas se entrecruzam na constituição da profissionalização docente, 

dentre elas “(...) legislação, características da formação inicial presencial e a distância, modelos 

especiais de formação implementados por administrações públicas, perfil dos professores e dos 

licenciandos, aspectos relativos à educação continuada nas redes de ensino, dados gerais sobre salário 

e carreira. (Idem) 

Os resultados da pesquisa demonstram que, na década de 1990, os estudos, que tinham como 

objeto de análise e reflexão a formação de professores, giravam em torno de 7%.  Já no início dos 

anos 2000, esse percentual atingiu, em 2007, 22%. Quanto ao objeto de estudo  

(...) a grande maioria das investigações científicas nessa subárea centrava-

se nos cursos de formação inicial (75%); nos anos de 2000, o foco dirige-se 

ao (à) professor (a), aos seus saberes, às suas práticas, às suas opiniões e às 

suas representações, chegando a 53% do total de estudos. A intenção de 

ouvir os professores para conhecer o que dizem, pensam, sentem e fazem 

nos parece muito positiva, se o que se pretende é descobrir, com eles, quais 

os caminhos mais efetivos para alcançar um ensino de qualidade que se 

reverta em uma aprendizagem significativa para todos os alunos. No 

entanto, essa mudança de foco das pesquisas provoca dois tipos de 

preocupação: por um lado, que não se deixe de investigar a formação 

inicial, que ainda carece de muito conhecimento sobre como formar 

professores competentes para atuar no mundo atual; por outro lado, as 

pesquisas não podem correr o risco de reforçar uma ideia, corrente no senso 

comum, de que o (a) professor(a) é o único elemento no qual se deve 

investir para melhorar a qualidade da educação. (Ibidem, p.15) 

 

O estudo voltado para as políticas de formação docente no Brasil, com mapeamento 

de 178 redes municipais, é baseado em informações e em documentos provenientes de órgãos 

gestores das políticas educacionais na esfera federal, nos estados e nos municípios. Também em 

instituições de ensino superior (IESs) e outras entidades ou órgãos de pesquisa em diálogo com 15 

estudos de casos em secretarias estaduais e municipais ao longo das diversas regiões que 

compõem o nosso país. 

Mediante os resultados, as autoras reconhecem a necessidade de novo perfil 

profissional para enfrentar os desafios de ensino e de aprendizagem no momento atual e no 
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futuro, e trazem como reflexão final “(...) a necessidade de adoção de uma estratégia de ação 

articulada entre as diferentes instâncias que formam professores e as que os admitem como 

docentes”. (GATTI, BARRETO e DALMAZO, 2011, p. 15) 

A necessidade de dedicar políticas públicas à formação de professores estaria 

fundamentada no direito à educação, como direito inalienável e o “(...) seu fundamento maior, 

contempla os direitos individuais, políticos e sociais e sobrepassa o próprio Estado-nação, para fazer 

face aos processos de desterritorialização do mundo contemporâneo”, trazendo para o direito à 

educação o direito à diferença. (Ibidem, p.37) 

 O direito à diferença traz, então, a necessidade de pensarmos o ponto em que políticas 

e atitudes se interligam e, assim, as questões ligadas às atitudes ante a diferença e a sua 

inclusão surgem como objeto de investigação sobre a necessidade de formação de 

professores para tal. Mas esse tipo de reflexão, de cunho qualitativo exige que superemos o 

pragmatismo na determinação de técnicas de formação.  

Sobre essa forma de compreensão de formação, encontrei pesquisas significativas 

pertencentes aos grupos de pesquisa do Programa de Pesquisa da Pós-Graduação em 

Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano da Universidade de São Paulo – USP, sob 

a responsabilidade do Prof. José Leon Crochík, professor titular do Instituto de Psicologia da 

USP. E, também, do grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação da Universidade 

Federal Fluminense da Faculdade de Educação, coordenado pela Profa. Dra.Valdelúcia 

Alves da Costa, do qual faço parte e tive a oportunidade de ter contato com os escritos de 

Theodor W. Adorno.  

  Crochík (2006, p. 15) em seu trabalho “Preconceito, Indivíduo e Cultura” debate 

sobre o fortalecimento da luta de diversas minorias quanto aos seus direitos desde a última 

publicação em 1995, mas alerta que recentemente despertou para  

(...) os interesses contraditórios, provenientes de sua base econômica, as 

lutas pela igualdade continuam a refletir a igualdade na dominação (...) não 

a pacificação entre os homens que tem se obtido, mas igualdade de direito 

na luta pela sobrevivência, na qual nem todos podem sobreviver, não 

devido às conquistas sociais, mas, sim, à desigualdade que continua na base 

do sistema social.  

 

Segundo o autor, se esperamos vencer o preconceito é preciso superar: 

O agir sem reflexão, de forma aparentemente imediata perante alguém, 

marca o preconceito, que sendo, a priori, uma reação congelada, assemelha-

se à reação de paralisia momentânea que temos frente a um perigo real ou 

imaginário. A reação presente naquele que porta o preconceito pode ser 

denominada de mimética, que consiste em fingir-se de morto frente ao 

objeto que gera estranheza. É uma reação análoga à do animal que imita a 
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natureza para se defender do predador; mostra um olhar fixo que vendo 

além de alguém não consegue vê-lo. (Idem) 

 

Psicólogo de formação, conceitos como rejeição, negação, eliminação e diferença são 

de seu interesse, e são trabalhados sob a égide da Teoria Crítica da Sociedade. Defende que a 

diferenciação é condição para uma atitude autônoma, isenta de ideias preconcebidas sobre a 

diferença. A maneira como cada um se relaciona teria, portanto, relação com o eu frágil em 

que a identificação com a cultura se sobrepõe ao livre pensar. 

A formação de professores, com vistas à educação inclusiva mediante a questão do 

preconceito, estaria para Costa (2015, p.29) na “(...) necessidade de identificação e superação 

das barreiras atitudinais, pedagógicas, curriculares e arquitetônicas que ainda permitem a 

segregação na escola pública. Barreiras essas que se contrapõem à demanda social por uma 

educação democrática, política e de qualidade social”. 

A autora considera que as pesquisas produzidas por seu grupo são fundamentais no 

combate à barbárie, ao elucidar o passado de exclusão e segregação para que essas não sejam 

reproduzidas e defende 

Que o potencial democrático da educação inclusiva contribua tanto para a 

formação de professores, para que não se submetam aos limites das 

‘condições materiais’, quanto para a organização da escola pública, agora 

disponível para educar alunos, com ou sem deficiência, juntos e 

compartilhando experiências que contribuirão para sua humanização 

(Ibidem, p.31). 

 

Costa dedica-se incessantemente em debater as causas que levam os professores a 

permanecer aguardando respostas perante a inclusão e ressalta a necessidade de reflexão 

constante sobre nossas atitudes preconceituosas diante do outro. Por isso, a pesquisa tem 

função primordial neste sentido. 

  Rivera5, participante do grupo de pesquisa de Costa, por exemplo, concluiu 

recentemente em sua tese de mestrado que 

(...) apesar das dificuldades encontradas na inclusão da deficiência física, 

sejam elas arquitetônicas, curriculares ou pedagógicas, que os profissionais 

da Escola Municipal Professora Maria Ângela Moreira Pinto em Niterói 

buscam através de recursos pedagógicos e flexibilização curricular 

compensar tais dificuldades, mas a inconsistência pedagógica, além da falta 

de acesso arquitetônico são indicativos da necessidade de se desenvolver 

um posicionamento crítico frente a essas condições.  

 

                                                   
5 Rivera, Ingrid Andréa Buitrago- dissertação de mestrado – Programa de pós-graduação faculdade de 

educação da Universidade Federal Fluminense sob orientação da Profa. Dra. Valdelúcia Alves da Costa 
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Tal constatação demonstra que mesmo que se tenha uma atitude de aceitação da 

diferença, é necessária também “consistência pedagógica” para possibilitar uma posição 

crítica frente às condições, as quais os professores estão expostos, diante da tarefa 

desafiadora de incluir. 

             Consistência pedagógica que, de acordo com Leme6, encontra fundamento na “(...) 

formação cultural na resistência à dominação dos métodos canônicos de ensino na 

possibilidade de superação do Status Quo na consolidação de uma formação para a 

emancipação”. Formação essa que possibilite, efetivamente, a educação para todos. 

  Os estudos citados me levaram a refletir sobre a necessidade de superação dos 

métodos de ensino, que privilegiam técnicas e modelos, inconsistentes na formação de 

professores na e para educação inclusiva. Não existe uma única pessoa igual à outra, o que se 

evidencia na prática inclusiva mediante as necessidades específicas de cada deficiência em 

cada pessoa. 

  A educação para a mudança reside assim, segundo Costa (2015, p. 408) “(...) em uma 

formação teórica que contemple a autonomia no longo prazo, e não somente circunstancial 

para o alcance de um determinado objetivo do fazer docente”. Precisa ser concebida “(...) em 

suas diversas dimensões, como a psíquica, social, cultural, histórica e laboral, àquela que 

possibilite o livre pensar e, consequentemente, o decidir sobre a própria vida e o fazer 

docente no contexto social vigente.” (Idem) 

  Diferenciação, humanização, emancipação e inclusão tornam-se, portanto, conceitos 

interligados, pois trazem para a formação de professores e dos estudantes importância 

fundamental na mudança, se esperamos superar o pragmatismo característico da educação, 

com fins imediatistas. Fenômeno esse que segundo Adorno (1995, p. 202) “(...) ao proclamar 

como critério de conhecimento a utilidade prática deste, compromete-o com a situação 

existente”.  

O limite estaria, portanto, na forma heterônoma que a educação reproduz e ratifica o 

que Adorno (2000, p. 170) destaca como “(...) situação que confere uma importância ainda 

maior ao processo”. 

  Sendo assim, sob uma perspectiva emancipatória, quando se recebe na sala de aula 

comum da escola, o estudante com necessidades educacionais especiais, não cabe categorizá-

                                                   
6 Leme, Érika – tese de mestrado – Programa de pós-graduação faculdade de educação da Universidade Federal 

Fluminense sob orientação da Profa. Dra. Valdelúcia Alves da Costa 
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lo em melhor e pior. Mediante essa afirmativa, é de se esperar que surja, então, a reflexão 

sobre quais fundamentos teóricos a prática escolar tem sido desenvolvida e se ela atende a 

todos.  

Essa situação confere importância à formação teórica dos professores para que “(...) 

assumam com autonomia sua função política e investigativa em seu conceber e fazer 

pedagógico.” (COSTA, 2015, p. 19). 

  A escola inclusiva, portanto, deveria ser aquela, em que os 

(...) currículos adaptados, o ensino diferenciado, a terminalidade específica 

dos níveis de ensino e outras soluções precisam ser indagados em suas 

razões de adoção, interrogados em seus benefícios, discutidos em seus fins, 

e eliminados por completo e com urgência”. (RAPOLI, 2010, p.9) 

 

  Neste sentido, a formação de especialistas para a inclusão dos estudantes com 

deficiência não pode ser confundida como especialização para a adaptação, ainda que essa 

seja necessária por enfrentarmos, cotidianamente, 

(...) Ambientes escolares excludentes (...) onde (...) a identidade normal é 

tida sempre como natural, generalizada e positiva em relação às demais, e 

sua definição provém do processo pelo qual o poder se manifesta na escola, 

elegendo uma identidade específica através da qual as outras identidades 

são avaliadas e hierarquizadas”. (Ibidem, p. 7, grifo do autor) 

 

  Sobre isso Crochík (2015, p.24) nos alerta que a diferença, marca fundamental na 

formação do sujeito, é “obstada por uma educação que visa à homogeneização formal, que 

classifica e ordena os homens e mulheres em melhores e piores”, sendo essa uma forma de 

controle. 

Portanto, a inclusão trouxe e, ainda, traz muitos desafios para que se constitua em 

bases sólidas. Trata-se de um processo em que vencer a tendência em categorizar os 

estudantes, é um dos mais evidentes obstáculos ao considerarmos que as raízes da educação 

tradicional ainda são profundas e persistem dificultando a mudança pretendida. 

Quanto à formação do especialista, Bueno (1999, p. 24) afirma que para lidar com 

tantas especificidades apresentadas pelas deficiências, é necessário 

(...) que o professor do ensino regular adquira algum tipo de especialização 

para fazer frente a uma população que possui características peculiares; por 

outro lado, exige que o professor de educação especial amplie suas 

perspectivas tradicionalmente centradas nessas características (...) 

 

De acordo com o autor, somente nesta perspectiva podemos pensar a efetivação da 

inclusão na escola comum. Observa-se, no seu discurso, uma perspectiva de formação 
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especializada para todos os professores, não só para os de apoio especializado ou para os de 

sala de recursos multifuncionais. 

A esse respeito, Sanches (2009, p.33) traz em seu estudo um levantamento sobre a 

formação do professor especialista na cidade de São Paulo e concluiu que 

(...) o professor especialista era inicialmente formado por curso de 

especialização em nível de 2º grau no Estado de São Paulo. Somente após a 

Deliberação 15/71, do Conselho Estadual de Educação, a formação de 

professores especialistas passou a ocorrer em nível universitário, como 

habilitação específica do curso de Pedagogia.  

 

Em seu estudo, a autora destaca a importância da formação geral inicial em educação 

antes de qualquer especialização e, também, fala sobre a necessidade de respeito ao tempo de 

aprendizagem de cada um como um dos aspectos primordiais à inclusão. E, para tal, as 

políticas públicas de formação de professores devem estar atentas a isso, pois a tentativa em 

homogeneizar os grupos existe e persiste enquanto negação das diferenças se transformando 

em prática excludente. 

E por fim, em seu artigo, Sanches (2009, p.135) defende  

(...) a interação social como fator de desenvolvimento cognitivo” (...) A 

partilha do espaço, do tempo e do «poder» dentro da sala de aula, com um 

colega, é uma estratégia já ensaiada com sucesso nos diferentes níveis de 

ensino, mas principalmente a nível da educação pré-escolar e do 1º ciclo do 

ensino básico.  

 

Segundo a autora (Idem),  

(...). Esta forma de colaboração, estendida aos outros professores, pode 

trazer ao professor da classe e aos alunos o apoio necessário e adequado. A 

resistência a este tipo de estratégia, por parte dos professores, tem 

essencialmente a ver com um longo passado de trabalho em classe ‘de porta 

fechada’.  

 

Considerando os estudos destacados, podemos afirmar que muito mais que ensinar 

técnicas, a formação de professores precisa se voltar à reflexão de nossas atitudes ante a 

constatação da diferença, condição primordial humana. 

Ainda sobre a formação de especialistas, no artigo “Políticas educacionais e formação 

dos professores para a educação inclusiva”, Glat & Nogueira (2003, p.2) comentam que “(...) 

O professor, agindo de acordo com a formação recebida, costuma privilegiar certos 

conteúdos em detrimento de outros. Dessa forma, o saber pode se apresentar num circuito 

repetitivo e desvinculado da realidade do aluno”. 

 A observação de Glat e Nogueira encontra significação, quando, na escola, observa-

se, no imaginário coletivo dos professores, a persistência do modelo do bom professor e do 
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bom estudante. Diante de tal fato, precisamos refletir sobre as causas que nos levam a 

permanecer acomodados com essa lógica padronizada, com consequente negação das 

necessidades educativas diversas, e, por isso, desvinculada da realidade dos estudantes, como 

afirmado na citação anterior.  

No mesmo artigo, as autoras destacam a importância de professores generalistas e 

professores especialistas como importante recurso na superação da formação inicial, muitas 

vezes, voltada para a prática tradicional que, como já vimos antes, desconsidera as 

necessidades individuais no processo educacional. 

Sobre os sujeitos da educação especial, Glat & Antunes (2012, p. 267), no artigo 

“Pesquisa em Educação Especial: reflexões sobre sujeitos, ética e metodologia”, trazem uma 

discussão interessante. De acordo com as autoras, seriam estes, os “(...) indivíduos com 

deficiências e outras condições atípicas de desenvolvimento e aprendizagem. Ou seja, alunos 

que apresentam necessidades especiais”. 

Sob esse ponto de vista, necessidade educacional especial não se restringe ao público-

alvo da PNEEPI (2008), especificamente, quando relacionada às pessoas com deficiência, 

aos estudantes com transtornos globais do desenvolvimento e aos estudantes com altas-

habilidades/superdotação. As autoras fazem uma crítica contundente a essa forma de 

entendimento por ela remeter a uma condição orgânica, muitas vezes, definitiva e que se 

contrapõe à lógica da inclusão, porque reforça a lógica da integração. Quando as pessoas 

com deficiência, ainda, eram tratadas como portadoras de deficiência, desvirtuando, assim, o 

foco da pessoa para a sua limitação. Além de desconsiderar que outros estudantes, também, 

tinham necessidades educacionais especiais. 

As pessoas com deficiência fariam parte, portanto, do grupo de estudantes com 

necessidades educacionais especiais “(...) considerando o que as diretrizes Éticas 

Internacionais caracterizam como ‘populações vulneráveis’” (Idem) e tomam esse conceito 

como relativo a “(...) pessoas relativa ou absolutamente incapazes de proteger seus próprios 

interesses. (MACKLIN Apud GLAT & ANTUNES, 2012, p. 268). 

Da discussão sobre a “definição puramente orgânica de deficiência” até 

considerarmos “aspectos de ordem psicossocial” chegam ao fato de que 

A despeito de todos os avanços tecnológicos e científicos, verifica-se que 

os valores e práticas escolares ainda se encontram imersos num modelo de 

conhecimento científico construído sob o prisma da racionalidade e da 

cientificidade moderna, na qual, o sujeito da ciência é aquele dotado de 

razão”. (GLAT & ANTUNES, 2012, p.270) 
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Esse sujeito, porém, não se refere ao sujeito da razão crítica, mas ao da razão 

iluminista que leva a escola a se basear em critérios totalmente excludentes, ao estar 

relacionado a padrões pré-estabelecidos pela cultura na qual se esta inserida.  

Podemos afirmar, então, que o sujeito da educação -- o aluno -- é aquele 

que deve possuir todos os “requisitos” de um ser humano dotado de 

pensamento e linguagem inteligíveis sob os padrões eleitos como ideais no 

mundo contemporâneo. Neste sentido, os alunos com deficiências ou outros 

transtornos, que não tem condições prévias de adaptação a estes critérios, 

vem sendo excluídos da escolarização formal. (Idem) 

 

E essa lógica se estende a todo aquele que não se adapta aos critérios estabelecidos, 

mesmo que não tenha deficiência ou transtorno. São exemplos: alunos faltosos que não 

conseguem acompanhar os objetivos propostos por estarem expostos a um aprendizado 

dependente de pré-requisitos, que ignoram a experiência deles. Também, aqueles que não 

conseguem se concentrar nas aulas, geralmente expositivas, com pouca interação do 

estudante ou, ainda, aqueles que não encontram motivação ou sentido ao que lhes é proposto, 

dentre várias outras situações que caracterizam a necessidade individual humana. 

Mas na contramão de todos esses estudos, recentemente, em 16 abril de 2018, a 

Secretaria de alfabetização, diversidade e inclusão – SECADI fez uma apresentação, sob o 

título “Atualização da política de educação especial”, que trata de possíveis mudanças na 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (MEC, 2008). Essa 

apresentação tenta nos convencer de que os avanços da política na perspectiva inclusiva, não 

teriam sido suficientes para mantê-la, o que sem dúvida é um grande equívoco se colocarmos 

essa atualização em condição de grande retrocesso.  

A apresentação, com base no censo escolar de 2016, explana os dados, atendo-se em 

dizer que “(...) apenas 5% dos professores que atuam na educação básica possuem formação 

continuada em educação especial e apenas 43% dos professores que atuam em turmas de 

AEE possuem curso específico em educação especial”. Observa-se que aqui eles nomeiam 

como “turma de AEE”, o atendimento educacional especializado, porém esse é um 

atendimento transversal a todas as modalidades de ensino e em todos os níveis. Não se trata, 

portanto, de uma classe especial. 

A atualização proposta fala sobre a importância inegável do direito ao AEE e defende 

o direito de escolha. No entanto, não fica claro que tipo de escolha seria essa. Então, 

subentende-se que sob o ponto de vista dos gestores atuais, a política na perspectiva 

inclusiva não estaria alcançando seus objetivos. 
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Posso dizer que a atualização proposta desconsidera o diálogo com a escola, pois por 

meio de uma leitura superficial de dados, não analisa as causas de tais dificuldades e ignora a 

urgência da continuidade da política, com os ajustes necessários às demandas apresentadas. 

Ao observar, por exemplo, que o quantitativo de professores com formação especializada é 

pequeno, denota a importância em fomentar as políticas de formação. 

Sobre o AEE, a nova proposta discute o percentual de alunos matriculados, que 

segundo fonte no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) representa 

37,6%. Enquanto nas classes comuns são em 84,1%, fazendo uma crítica ao quantitativo 

pequeno de escolas que vem conseguindo oferecer o AEE em horário vertical como previsto 

na política.  

Outro ponto destacado é que há pouca articulação entre o professor da sala comum de 

ensino e o professor de sala de recursos multifuncionais. Mas quais seriam as causas da 

realidade apresentada? Que ações podem ser significativas no avanço da política de 

formação de professores para o AEE? 

A responsabilidade pela formação de professores se agiganta à medida que o ato 

pedagógico é permeado por disputas políticas, que se manifestam na forma como cada 

professor se posiciona frente aos desafios educacionais e que revelam o currículo sob o qual 

o docente fundamenta a sua prática.  Teria o professor clareza da importância de suas 

intervenções no processo educacional de nossos estudantes?  

 Adorno diz (2000, p.142),  

(...) ainda que qualquer forma de condução de educação seja 

inevitavelmente contrária à ideia de um homem autônomo e emancipado, 

na sua existência inevitável, ela não deve servir a modelar pessoas e nem a 

mera transmissão de conhecimento” e complementa (...) uma democracia 

efetiva só pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é 

emancipado. 

 

A contradição entre condução de educação e emancipação nos alerta sobre a 

importância de políticas públicas de formação de professores no empenho e na preocupação 

com a fundação teórica voltada para uma educação transformadora. Para isso, devemos 

considerar o papel do professor como formador e sujeito em eterna formação, se esperamos 

que haja mudança rumo à consolidação da democracia no Brasil. 

A escola pública é, portanto, partícipe do compromisso assumido na consolidação da 

democracia e no fortalecimento do princípio de igualdade. E deve ser contra qualquer forma 

de exclusão escolar ou social, tendo a obrigação de dar a todos o mesmo tratamento e acesso 

ao conhecimento. 
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Essa tarefa delegada à educação pública, não tem sido fácil, visto que vencer as 

barreiras atitudinais, em consequência dos limites sociais impostos, demonstram a 

fragilidade da formação cultural. 

Fica, assim, evidente a urgência da pesquisa consistente e crítica, voltada para o 

questionamento da formação humana e cultural que possibilite a resistência aos modelos 

adaptativos, representantes do retrocesso na luta por uma educação emancipadora.  

Sob esse aspecto, Costa (2015, p.18) destaca que apesar de todo avanço tecnológico 

nas últimas décadas 

(...) ainda é urgente desenvolver a formação de professores em sua 

dimensão teórica e na produção do conhecimento por intermédio da 

pesquisa. Posto que ‘A aversão à teoria constitui a fragilidade da práxis’, 

como afirma Adorno (1995), com vistas à superação da pseudo ideia de que 

a práxis docente e os métodos canônicos de ensino, possam ser pensados 

como um fim em si mesmos, como também, suficientes no enfrentamento e 

na problematização dos limites humanos.  

 

Um fazer pedagógico, que ignora a demanda humana e que faz tanto os estudantes 

quanto os professores se submeterem ao currículo tradicional, perpetua a dominação e a 

condição de sujeito acrítico, o que viria a impedir que ambos assumam o protagonismo para 

a transformação da sociedade.  

Tal constatação elucida a necessidade urgente, parafraseando Costa (2015, p. 20), da 

experiência teórica e investigativa, para que a formação de professores, “se volte à produção 

de conhecimento” e possa romper com uma educação sob a égide do capital.   

 Pensar políticas públicas para tal tem sido penoso no campo educacional, por ainda, 

haver preocupação com a formação que informa e que habilita, o que mais uma vez, 

desconsidera os aspectos biopsicossociais que interferem nas atitudes frente ao mundo.  

Por isso, Costa (2015, p. 19) insiste na “(...) importância da formação teórica dos 

professores (...) para que assumam com autonomia sua função política e investigativa em seu 

conceber e fazer pedagógico.” Sob essa perspectiva, o limite estaria na forma heterônoma 

que a educação reproduz e ratifica o que Adorno (2000, p. 170) destaca como “(...) situação 

que confere uma importância ainda maior ao processo”.  

Trazendo a discussão para a situação da formação de professores no Brasil, não 

podemos desconsiderar o fato de que  

(...) só em meados do século XX é que realmente começa o processo de 

expansão da escolarização básica no país, e de que seu crescimento real em 

termos de rede pública de ensino vai se dar em fins dos anos 1970 e início 
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dos anos 1980, quando começa a crescer a demanda por professores para a 

educação básica. (GATTI, 2009, p.11) 

 

A expansão repentina e crescente exigiu que o suprimento de docentes se desse 

(...) através de diversas adaptações: expansão das escolas normais em nível 

médio, cursos rápidos de suprimento formativo de docentes, 

complementação de formações de origens diversas, autorizações especiais 

para exercício do magistério a não licenciados, admissão de professores 

leigos etc. (Idem) 

 

Essa situação que denuncia a falta de planejamento e de elaboração de políticas 

públicas de formação de professores mostra que, no Brasil, a educação, ainda, sofre com o 

impacto do crescimento recente e rápido das redes públicas e privadas de ensino 

fundamental e com as improvisações na admissão de professores para que as escolas possam 

funcionar. 

E mais, na mesma época da expansão da escolarização surgia a discussão sobre os 

princípios norteadores da escola inclusiva, demandando maior preocupação com a formação 

dos professores na superação de uma trajetória, até então, de atendimento à deficiência sob 

um viés exclusivista, em que a escolarização do deficiente era pautada em uma prática 

excludente. 

Na superação de práticas segregadoras os escritos de Adorno representam 

significativa experiência formativa. Wolfgang Leo Maar (In ADORNO, 2000, p. 1), tradutor 

do trabalho intitulado “Educação e Emancipação”, no prefácio, confere ao texto em questão, 

condição de experiência formativa, quando o leitor pode abrir-se ao objeto focalizado e 

experimentá-lo.  

Estes são textos de intervenção viva, densos mas fluentes e brilhantes, 

contrariando a imagem de um pensador de difícil acesso (...)Nos textos ora 

em pauta, a amizade com Hellmut Becker estimularia um conjunto de 

intervenções sobre a temática educacional e formativa. Os próprios textos já 

fazem às vezes de "experiência formativa" em uma de suas dimensões 

fundamentais, em que cabe ao leitor abrir-se à experiência do objeto 

focalizado, experimentá-lo para tornar-se por esta via experiente e, por isso, 

autônomo.  

 

O destaque de Maar reafirma a importância da experiência teórica como experiência 

formativa, condição do currículo crítico. O professor, na qualidade de mediador da 

aprendizagem, está para o que sua experiência formativa foi capaz de lhe despertar enquanto 

sujeito crítico. 

Além da experiência teórica, o que mais falta para que o professor seja reflexivo e 

crítico? Para Adorno (2000 p. 64-65) 
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(...) a formação cultural é justamente aquilo para o que não existem à 

disposição hábitos adequados; ela só pode ser adquirida mediante esforço 

espontâneo e interesse, não pode ser garantida simplesmente por meio da 

frequência de cursos, e de qualquer modo estes seriam do tipo "cultura 

geral". Na verdade, ela nem ao menos corresponde ao esforço, mas sim à 

disposição aberta, à capacidade de se abrir a elementos do espírito, 

apropriando-os de modo produtivo na consciência, em vez de se ocupar 

com os mesmos unicamente para aprender, conforme prescreve um clichê 

insuportável. Se não fosse pelo meu temor em ser interpretado 

equivocadamente como sentimental, eu diria que para haver formação 

cultural se requer amor; e o defeito certamente se refere à capacidade de 

amar. Instruções sobre como isto pode ser mudado são precárias. Em geral 

a definição decisiva a respeito se situa numa fase precoce do 

desenvolvimento infantil. Mas seria melhor que quem tem deficiências a 

este respeito, não se dedicasse a ensinar. Ele não apenas perpetuará na 

escola aquele sofrimento que os poetas denunciavam há sessenta anos e que 

incorretamente consideramos hoje eliminado, mas além disto dará 

prosseguimento a esta deficiência nos alunos, produzindo ad infinitum 

aquele estado intelectual que não considero ser o estado de uma 

ingenuidade inocente, mas que foi co-responsável pela desgraça nazista”.  

 

A formação cultural relaciona-se, portanto, à saída da passividade, o que para Adorno 

corresponde ao processo de emancipação, mas o autor alerta que para atingir esse nível de 

consciência “(...) não se trata de requintes da elegância do espírito e da linguagem”. (Ibidem, 

p.66). Sendo assim, não basta frequentar cursos e ser capaz de reproduzir a linguagem 

acadêmica para que haja elevação da consciência. A apropriação da experiência é um 

processo subjetivo e único. 

A escola comum inclusiva precisa de professores autônomos, pois muito além de 

acessibilidade arquitetônica, apoio especializado e mediadores, são necessárias intervenções 

que respeitem as dificuldades e capacidades individuais, condição Sine Qua Non na mudança 

da condição vigente para repensar as nossas práticas cotidianamente. Uma prática reflexiva 

necessária a uma educação transformadora. 

Sendo assim, sermos donos do próprio destino em defesa de nossas convicções exige, 

portanto, tempo e estudo. Mas como, se somos consumidos diariamente como força de 

trabalho? Programas de incentivo à formação se tornam precários ao considerarmos que não 

se realizam, visto que para manter uma estrutura de atendimento escolar que comporte a 

grande demanda educacional no Brasil, a jornada de trabalho do professor teria que ser 

revista, pois essa impossibilita o afastamento para o estudo, mesmo estando previsto em 

legislação. Alguns dados são significativos neste sentido, visto que se hoje enfrentamos a 

falta de recursos para lidar com o aumento da demanda ainda temos muitos desafios à frente. 
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De acordo com o IBGE, o Brasil comporta 207,6 milhões de habitantes, dado 

publicado no Diário Oficial da União em 30/08/2017. Com 93,6% das crianças e dos jovens 

entre 4 a 17 anos na educação básica e, cerca de 2,8 milhões de crianças e de jovens, nesta 

faixa etária, fora da escola. Levantamento esse feito pelo movimento Todos pela Educação 

(TPE) com base em resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). 

 Os dados descritos acima demonstram que o objetivo de universalização da educação 

tem se realizado, mas ainda demanda e demandará aumento significativo de estrutura física e 

humana que comporte a necessidade de uma educação pública de qualidade. Essa situação 

impossibilita as condições necessárias para que o professor possa manter-se em formação, 

ficando a cargo das graduações a tarefa de formação do professor para a pesquisa.  

A formação se dá Ad Continuum, dessa maneira a ausência de estudo gera uma cisão 

entre teoria e prática quando o professor pisa na escola e perde o contato com a pesquisa. 

Agravando, assim, ainda mais a situação, pois os desafios se agigantam na escola com a 

chegada das pessoas com dificuldades físicas, sociais e psicológicas, antes segregadas. 

Agora, além de lidar com a falta de tempo, de recursos, de valorização do professor, a escola 

se vê diante da dificuldade de lidar com essas questões sem o apoio devido da Saúde e da 

Assistência Social, alertando-nos sobre a importância da intersetorialidade como suporte aos 

desafios impostos à educação na perspectiva inclusiva. 

É comum os discursos políticos no Brasil ressaltarem a importância da educação na 

transformação da sociedade, inclusive na minimização das diferenças sociais, mas tal 

afirmação faz recair sobre o professor a responsabilidade pelo sucesso do estudante. Isso 

agrava ainda mais a demanda de formação do professor.  

Em estudo realizado através da Pesquisa Internacional sobre Ensino Aprendizagem 

TALIS em escolas da educação básica – (Teachingand Learning International Survey)- 

coordenada no âmbito internacional pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e organizado no Brasil pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Anísio Teixeira (INEP) constatou-se que “60% dos docentes relataram apresentar ‘alta 

necessidade’ de desenvolvimento profissional para lidar com ensino de alunos com 

necessidades especiais” (INEP, 2014, p. 23), percentual esse, segundo o estudo, muito 

superior em relação a outros países. 

Tal constatação nos remete a problematizar se as formações para lidar com as 

adaptações necessárias à inclusão da pessoa com deficiência têm sido oferecidas a todos os 

professores, de todos os segmentos ou se estão restritas aos profissionais que lidam 
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diretamente com os estudantes com deficiência. Por outro lado, existem muitas dúvidas 

acerca das formações que serão capazes de suprir o conhecimento necessário para lidar com 

as deficiências, que exigem saberes específicos, como Braille, Libras, tecnologias assistivas 

e várias outras demandas individualizadas.  

Neste sentido, a Teoria Crítica nos faz questionar o que leva o professor a permanecer 

aguardando respostas de como lidar com, ou de se sentir despreparado diante dos desafios 

impostos pela educação especial na perspectiva inclusiva. 

Tal questionamento pode contribuir para a elucidação dos limites sociais que se 

refletem nas atitudes frente aos estudantes com necessidades educacionais. A dificuldade em 

trabalhar com o diferente denuncia que um modelo educacional baseado em técnicas e 

fórmulas se mostra inconsistente no atendimento às necessidades individuais de todos os 

estudantes, visto que não é possível se ter controle sob a forma como cada um aprende. A 

homogeneização se apresenta, assim, como grande obstáculo a ser superado a caminho da 

educação inclusiva, como já dito antes. 

É necessário entender que em uma sociedade competitiva, como a nossa, escapar da 

padronização representa resistência às barreiras impostas que impedem as pessoas com 

necessidades especiais ter acesso aos espaços sociais. Tais barreiras não estão representadas, 

apenas, por questões materiais, mas também com a atitude ante a diferença, barreira 

significativa na superação da exclusão.   

Algumas regulamentações acerca da formação de professores surgem, assim, a fim de 

minimizar a atitude de negação frente às necessidades educativas dos estudantes.  Dentre 

elas, a Portaria Ministerial nº 1.793/1994 que trata da necessidade de complementar os 

currículos de docentes e outros profissionais que interagem com portadores7 de necessidades 

educacionais especiais. Essa portaria resume-se, basicamente, nos seguintes artigos: 

 

Art.1.º Recomendar a inclusão da disciplina “ASPECTOS ÉTICO-

POLITICOEDUCACIONAIS DA NORMALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO 

DA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS”, 

prioritariamente, nos cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as 

Licenciaturas.  

                                                   
7 Forma como se reportava às pessoas com deficiência na década de 1990, conceito este revisto na virada do 

século XX para o Século XXI, quando o entendimento da deficiência passa a ser de que é uma peculiaridade da 

pessoa e não algo que ela porta com se não lhe pertencesse. Não trata-se apenas de uma mudança de nome e 

sim de mudança conceitual da deficiência assim como mudança de posicionamento frente à pessoa com 

deficiência. 
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Art. 2.º Recomendar a inclusão de conteúdos relativos aos aspectos–Ético–

Políticos– Educacionais da Normalização e Integração da Pessoa Portadora 

de Necessidades Especiais nos cursos do grupo de Ciência da Saúde 

(Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Medicina, Nutrição, Odontologia, Terapia Ocupacional), no Curso de 

Serviço Social e nos demais cursos superiores, de acordo com as suas 

especificidades.  

Art. 3º Recomendar a manutenção e expansão de estudos adicionais, cursos 

de graduação e de especialização já organizados para as diversas áreas da 

Educação Especial. 

 

 A Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, destaca a importância da educação em e para os direitos humanos como 

fundamental no fortalecimento da democracia, direcionada tanto à formação inicial em nível 

superior quanto à formação continuada de profissionais do magistério para a educação 

básica, sendo essa a perspectiva mais significativa e importante na contribuição para a 

formação de professores no contexto da educação inclusiva. 

 Orientações específicas a algumas deficiências na garantia de direitos também são 

necessárias. Uma delas refere-se à Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 que dispõe sobre a 

Língua Brasileira de Sinais, uma conquista na luta pela inclusão das pessoas com deficiência 

auditiva. O artigo 4º orienta que  

(...) O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, 

municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de 

formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em 

seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - 

Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCNs, conforme legislação vigente. 

 

 É necessário, portanto, que na formação para a inclusão, para além do seu caráter de 

especialização e de superação da necessidade de afirmação dos direitos possamos refletir 

sobre em que preceitos estão fundamentados a educação inclusiva, como previsto no Parecer 

nº 8//2012 do Conselho Nacional de Educação ao destacar que “(...) a educação é uma das 

mediações fundamentais na compreensão de que a cultura dos direitos humanos é um dos 

alicerces para a mudança social”. 

 Mas mesmo diante de tantas orientações, no Brasil, a violação aos direitos em 

consequência da exclusão social, econômica, política e cultural se reproduz no ambiente 

educacional. 

Há de se considerar que em se tratando de atitudes decorrentes dos limites sociais, o 

professor tem sua capacidade criativa anulada diante do amortecimento da consciência, 

rendendo-se a uma prática reprodutora que de acordo com Costa (2015, p. 153): 
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(...) demanda uma formação teórica para além da reprodução de modelos 

pedagógicos, no sentido de possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem 

do (as) alunos (as) por meio da autonomia e por intermédio de experiências 

pedagógicas ainda não presentes na trajetória histórica dos(as) 

professores(as), com ênfase nas atitudes dos(as) professores frente à 

educação inclusiva. Esse, entre outros, é um significativo desafio à 

educação de alunos (as) com deficiência na escola pública.   

 

  Neste projeto de sociedade em busca de justiça e igualdade, encontramos na política 

de formação de professores para o atendimento às demandas específicas do estudante com 

deficiência, disposto pela PNEEPI (2008), uma política passível de análise pelo percurso até 

então trilhado e suas possíveis contribuições para a prática docente inclusiva. Essa prática a 

ser seguida é descrita e analisada quanto aos fundamentos conceituais, legais e políticos do 

atendimento educacional especializado e às especificidades na formação docente, 

considerando a sua importância no apoio à educação inclusiva na escola pública. Uma 

experiência que exige sair da zona de conforto que, muitas vezes, nos encontramos na 

tentativa de atender demandas externas em detrimento a demandas individuais. Colocando, 

assim, a condição humana em segundo plano.  

  A partir desta perspectiva de educação, acreditar que métodos e técnicas específicas 

serão capazes de suprir as necessidades individuais humanas é o caminho contrário à 

educação para a humanidade. 

  Neste sentido, a educação em e para os direitos humanos parece um caminho seguro 

na lembrança constante de que muito mais do que produzir devemos crescer na nossa 

humanidade. Além das experiências desafiadoras que a educação inclusiva nos apresenta, as 

mesmas nos fazem percebê-las e naturalizá-las superando o estranhamento causado por 

ideias pré-concebidas na cultura, provocando mudanças na própria cultura. Precisamos viver 

a cultura da inclusão para que um dia seja ela a cultura estabelecida. 

  São muitos os obstáculos, os limites sociais, mas essa é uma perspectiva de educação 

para quem acredita na democracia. 

  Adorno (2000, p. 142) nos lembra de que: 

(...) uma democracia efetiva só pode ser imaginada enquanto uma sociedade 

de quem é emancipado (...). Numa democracia, quem defende ideais 

contrários à emancipação, e, portanto, contrários à decisão consciente 

independente de cada pessoa em particular, é um antidemocrata, até mesmo 

se as ideias que correspondem aos seus desígnios são difundidas no plano 

formal da democracia. 

 

  A afirmação de Adorno denuncia o quanto ainda se tem a percorrer a caminho de 

uma formação humana, em uma sociedade em que ainda tenta padronizar o comportamento e 
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na qual perdura o preconceito em relação a todo aquele que não se enquadra dentro do 

padrão, que muitos, ainda, insistem em chamar de normal. O mais assustador é a adesão 

naturalizada a essa maneira de compreender a sociedade e que, infelizmente, reproduz-se na 

escola. 

Para lidar com os percalços da inclusão escolar, o atendimento educacional 

especializado se propõe a minimizar as barreiras impostas pelo sistema. Considerando a sua 

importância sigo descrevendo e fazendo uma reflexão sobre os seus fundamentos 

conceituais, legais e políticos e as especificidades na formação docente, pois acredito ser 

imprescindível no apoio à educação inclusiva na escola pública. 
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3 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COMO APOIO À EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA DOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS NA ESCOLA PÚBLICA 

   

  O atendimento educacional especializado pode ser compreendido como uma maneira 

de atender às necessidades individualizadas de cada pessoa com deficiência. Estamos a 

caminho de uma educação o mais próximo possível do que tem sido nomeada como escola 

inclusiva regida pelo princípio de equidade em uma sociedade onde a igualdade, ainda, é um 

horizonte distante. 

  Tem sido também uma maneira de amenizar o impacto da inclusão das pessoas com 

deficiência em um sistema que tenta padronizar o comportamento e o aprendizado dos 

estudantes. O AEE, de acordo com a PNEEPI (2008), está dirigido às pessoas com 

deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual, às pessoas 

com transtornos globais do desenvolvimento e às pessoas com altas-

habilidades/superdotação, que, de acordo com a política, necessitam de adaptações 

arquitetônicas, de objetivos, de conteúdo, de forma e de tempo de avaliação, dentre outras 

adaptações necessárias para que o estudante possa aprender de acordo com suas 

possibilidades em cada momento. 

              O AEE é de responsabilidade do professor de sala de recursos e do Programa de 

Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais instituído pelo MEC/SEESP por meio da 

Portaria Ministerial nº 13/2007. Mediante o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, 

destina-se apoio técnico e financeiro aos sistemas de ensino para garantir o acesso ao ensino 

comum, a fim de subsidiar e apoiar a inclusão do público-alvo da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva Inclusiva - PNEEPI (MEC/2008), com a disponibilização 

de recursos pedagógicos, equipamentos específicos, assim como a promoção de formação de 

professores para a prática inclusiva.  

Todo esse processo é realizado pelo (MEC/SEESP/FNDE), desde os critérios para 

implantação da sala de recursos multifuncionais até a licitação de material, além do controle 

e manutenção dos materiais e equipamentos enviados às escolas. 

  Diante das especificidades de demandas dos estudantes público-alvo da educação 

especial, estão previstas no programa de implantação de sala de recursos multifuncionais 

dois tipos de atendimento: a sala de recurso Tipo I, implantadas nas escolas que tem por 

objetivo a estimulação das diversas deficiências, e a sala tipo II, implantada a partir da 
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matrícula do estudante com deficiência visual em classe comum, registrado (s) no Censo 

Escolar/INEP, com a previsão de recursos específicos e de professor formado para tal.  

As salas de recursos multifuncionais, portanto, estão representadas por um espaço na 

escola comum de ensino para promoção da escolarização, com equipamentos e materiais 

pedagógicos para a plena participação dos estudantes público-alvo da educação especial, a 

fim de eliminar barreiras que os impeçam de participar do ambiente educacional e social. 

São considerados estudantes Público-Alvo do AEE, de acordo com a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), as pessoas 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, que de acordo com o programa de implantação de sala de recursos 

multifuncionais são definidas da seguinte forma:    

• Estudantes com deficiência – aqueles com impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem ter obstruído sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade; 

 • Estudantes com transtornos globais do desenvolvimento - aqueles que apresentam 

um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas 

relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição 

alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo, psicose infantil;  

• Estudantes com altas habilidades ou superdotação - aqueles que apresentam um 

potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas 

ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotora, artes e criatividade.   

Cabe, também, ao professor de sala de recursos: elaborar, executar e avaliar o plano 

de AEE que deve acontecer de forma complementar e/ou suplementar à escolarização, 

considerando as habilidades e as necessidades específicas dos estudantes público-alvo da 

educação especial. Incluindo-se a isso, a organização de estratégias pedagógicas, produção 

de material específico que atendam às necessidades do estudante, de acordo com cronograma 

estabelecido para o planejamento, para a elaboração de material e para o atendimento aos 

estudantes.   

  Os estudantes com severos comprometimentos, por sua condição, devem contar com 

o apoio de um professor ou de um mediador, que além de contribuir na interlocução entre 

sala de recursos e sala de aula comum de ensino, apoia o estudante em suas necessidades 

físicas, mentais e intelectuais. Dessa forma, em alguns casos, as atividades da vida diária 

como escovar os dentes, ir ao banheiro, comer sozinho, vestir a própria roupa, andar sozinho 
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passam a fazer parte dos objetivos, com ênfase no desenvolvimento da independência e da 

autonomia, em consonância com a educação para a humanização. 

  Em termos legais, fica disposto através da Resolução CNE/CEB nº 4/2009, art. 10º, 

que o Projeto Político Pedagógico – PPP- da escola de ensino regular deve institucionalizar a 

oferta do AEE, prevendo na sua organização:  

I - Sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliários, materiais didáticos, 

recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos;  

II - Matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou 

de outra escola;  

III - Cronograma de atendimento aos alunos;  

IV - Plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos 

alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas;  

V - Professores para o exercício do AEE;  

VI - Outros profissionais da educação: tradutor intérprete de Língua Brasileira de 

Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente, das atividades de 

alimentação, higiene e locomoção;  

VII - Redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do 

desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros 

que maximizem o AEE.   

A mesma resolução do Conselho Nacional de Educação estabelece as Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, definindo 

que:  

Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, nas salas de recursos 

multifuncionais da própria escola ou em outra de ensino regular, no turno 

inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, 

podendo ser realizado, em centro de atendimento educacional especializado 

de instituição especializada da rede pública ou de instituição especializada 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 

conveniadas com a secretaria de educação ou órgão equivalente dos 

estados, do Distrito Federal ou dos municípios.       

 

  Em se tratando de um projeto que se refere à escola inclusiva, Dutra (In RAPOLI, 

2010, p.8) destaca que, dentre as políticas instituídas neste sentido, as mais significativas 

estavam representadas até então,  

 

(...) pelo Decreto nº 6.571/2008, que dispunha sobre o atendimento 

educacional especializado como suporte à inclusão dos alunos com 

Transtornos Globais do Desenvolvimento, deficiências e altas-



48 

 

 
 

habilidades/superdotação na escola comum de ensino e pelo Decreto Nº 

6.949/2009, Emenda Constitucional que encaminha o paradigma da 

educação inclusiva, tendo grande relevância neste processo ao se 

concretizar por meio da Resolução nº 4/2009 do Conselho Nacional de 

Educação que institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica.   

 

É importante destacar que, posteriormente, o Decreto nº 6.571/20088 viria a ser 

revogado pelo Decreto nº 7611/2011, resultado da disputa de grupos que ainda defendiam 

(defendem) espaços de atendimento educacional especializado, que não na escola comum de 

ensino. 

  Tal fato trouxe muito debate e foi entendido como retrocesso na luta contra qualquer 

forma de espaço de segregação, mas o atendimento educacional especializado passou a ser 

validado pelo Decreto nº 7.611/2011 e não mais pelo Decreto nº 6.571/2008, estabelecendo, 

assim, que o atendimento educacional especializado poderia, também, acontecer em espaços 

que não somente nas escolas comuns de ensino.   

A Meta 4, do Plano Nacional de Educação (BRASIL,2014), também traz à tona 

importante discussão ao prever, em seu texto, que o atendimento educacional especializado 

deve aconteça “(...) preferencialmente na escola regular de ensino, com a garantia de sistema 

educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados”, consolidando, através da manutenção do termo 

“preferencialmente”,  o que ficou previsto pelo Decreto nº 7.611/2011. Institui-se, assim, 

uma contradição na previsão da escola para todos, ao se criar brecha para outros espaços fora 

da escola comum de ensino.  

É compreensível que haja essa previsão, por se trata de um projeto em transição, mas 

a promulgação dessa e de outras legislações tem promovido o incentivo de discussões acerca 

da busca de garantias para a inclusão social e educacional no Brasil. Afinal, estamos 

discutindo um processo que levou três décadas para avançar enquanto prática inclusiva e que 

ainda se encontra em processo de consolidação.  

Sobre a formação para o AEE, segundo a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva Inclusiva (MEC, 2008) “(...) para atuar na educação especial, o professor deve 

ter como base da sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício 

da docência e conhecimentos específicos da área.” (RAPOLI, 2010, p.24) 

No Decreto Nº 6.571/2008, no art. 3º, parágrafo III, lia-se que “(...) a formação de 

gestores, educadores e demais profissionais da escola deve estar voltada para a educação 

                                                   
8   O Decreto nº 6.571/2008 viria posteriormente a ser revogado pelo Decreto 7.611/2011. 
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inclusiva”. Observa-se, neste artigo, a evidência dos direitos humanos como potente 

instrumento na formação para a inclusão, pois trata de forma abrangente a formação para a 

inclusão. 

Na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2007), a 

formação aparece prevista da seguinte forma: 

Promover a capacitação em relação aos direitos reconhecidos pela presente 

Convenção, dos profissionais e equipes que trabalham com pessoas com 

deficiência, de forma a melhorar a prestação de assistência e serviços 

garantidos por esses direitos” (Ibidem, p. 36) 

 

Na Resolução Nº 4, de 2 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, no art.12, lê-se “(...) para atuação no AEE, 

o professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência e formação 

específica para a Educação Especial”, trazendo, também, à formação, caráter de 

especialização.  

As especificidades das deficiências nos levam à necessidade da especialização, mas é 

preciso cuidado para não cair na expectativa de que dominar técnicas são suficientes para 

garantir a inclusão. A atitude crítica, portanto, reflexiva, faz-se muito mais importante, 

diante da diversidade de demandas que a educação especial nos impõe. Sob este viés, a 

formação dos professores precisa ser pensada como espaço de reflexão e autorreflexão se 

almejamos uma sociedade emancipada e crítica, para ser transformada em uma instância que 

inaugure a nossa humanidade. 

A esse respeito, Adorno (2000, p. 169) nos alerta que “a exigência da emancipação 

parece ser evidente numa democracia”, mas “é preciso pressupor a aptidão e a coragem de 

cada um em se servir de seu próprio entendimento”. 

Mas como pensar em emancipação quando a escola com fins de adaptação tem como 

prática nivelar, categorizar e qualificar? Adorno destaca que ao categorizarmos pelo “falso 

conceito de talento” estruturado em “altamente dotados”, “mediamente dotados” e os 

“praticamente desprovidos de talento” encontramos, nessa estruturação, “uma determinada 

menoridade inicial”. Para o autor “(...) o talento não se encontra previamente configurado 

nos homens, mas que, em seu desenvolvimento, ele depende do desafio a que cada um é 

submetido”. (ADORNO, 2000, p.170) 
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Mas para isso é preciso que todos tenham acesso a experiências formativas que 

contemplem as experiências individuais, as habilidades desenvolvidas e as dificuldades 

individuais.  

Nesses termos, Adorno complementa que: 

Evidentemente a isto corresponde uma instituição escolar em cuja 

estruturação não se perpetuem as desigualdades específicas de classes, mas 

que partindo cedo de uma superação das barreiras classistas das crianças, 

torna praticamente possível o desenvolvimento em direção à emancipação 

mediante uma motivação do aprendizado baseada numa oferta diversificada 

ao extremo. Para nos expressarmos em termos corriqueiros, isto não 

significa emancipação mediante a escola para todos, mas emancipação pela 

demolição de estruturação vigente em três níveis e por intermédio de uma 

oferta formativa bastante diferenciada e múltipla em todos os níveis, da pré-

escola até o aperfeiçoamento permanente, possibilitando, deste modo, o 

desenvolvimento da emancipação em cada indivíduo, o qual precisa 

assegurar sua emancipação. (Idem) 

 

Dessa forma, o limite está na forma heterônoma que a educação reproduz e ratifica e 

que Adorno destaca como “(...) situação que confere uma importância ainda maior ao 

processo”. (Ibidem, p.171). Ao conferir tamanha importância ao processo, as questões 

humanas são colocadas de lado. 

O AEE é, portanto, a forma encontrada para atender as necessidades individuais dos 

estudantes público-alvo da PNEEPI (MEC, 2008) em um sistema educacional pautado na 

generalização das necessidades. 

Então, diante da barbárie do atributo, que negligencia aqueles que não se enquadram 

ao que é proposto, surge o AEE a fim de dar subsídios ao processo educacional dos 

estudantes com necessidades especiais para que os mesmos consigam permanecer na escola 

comum e prosseguir aprendendo a partir de um currículo individualizado. 

Porém, ainda que a política em questão não esteja dirigida a todos os estudantes, a 

inclusão potencializa em nós a necessidade de tensionar nossas verdades. Ela tem a 

capacidade de nos despertar para a naturalização pela condição humana e não pelo atributo. 

  Em termos legais, para que o AEE possa ser operacionalizado, ele tem o respaldo do 

Decreto 7.611/2011 que orienta sobre o funcionamento da educação inclusiva através da 

Nota Técnica nº 055/2013 (MEC/SECADI/DPEE) e pela resolução nº 4/2009 do Conselho 

Nacional de Educação. Em 2008, na época em que o Decreto nº 6.571/2011 ainda estava em 

vigor, foi instituído no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação–FUNDEB, o duplo cômputo da 
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matrícula dos alunos público-alvo da educação especial, uma em classe comum da rede 

pública de ensino e, outra no atendimento educacional especializado (AEE).  

As orientações para o funcionamento dos Centros de AEE, como previsto no Decreto 

nº 7.611/2011 estão na nota técnica nº 055/2013/MEC/SECADI/DPEE.  

Segundo o documento  

(...) as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, especializadas em educação especial, podem ofertar o 

atendimento educacional especializado, aos estudantes público-alvo desta 

modalidade de ensino, matriculados nas classes comuns de educação 

básica. (...). Na perspectiva inclusiva, esta atuação deve se dar por meio da 

reorientação das escolas especiais, que objetivam transformar-se em 

Centros de Atendimento Educacional Especializado, em sintonia com os 

seguintes marcos legais, políticos e pedagógicos: 

  Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto Executivo n° 6.949/2009, 

que ratificam a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência – ONU, 2006; 

  Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva – MEC, 2008, que estabelece diretrizes gerais para educação 

especial; 

  Decreto nº 7.611/2011, que dispõe sobre o apoio da União e a política 

de financiamento do Atendimento Educacional Especializado - AEE; 

  Resolução CNE/CEB nº 4/2009, que institui Diretrizes Operacionais 

para o Atendimento Educacional Especializado – AEE, na educação 

básica; 

 Resolução CD/FNDE, n°10/2013, que dispõe sobre os critérios de 

repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, em 

cumprimento ao disposto na Lei n° 11947/2009. (MEC, 2013, p.124) 

 

Essa possibilidade de atendimento fora da escola comum de ensino foi e, ainda é, 

muito criticada pelos pesquisadores que se dedicam à luta contra qualquer espaço que possa 

possibilitar a segregação desses estudantes. Sendo assim, de acordo com a Nota Técnica nº 

055/2013 (MEC/SECADI/DPEE) fica a cargo do poder público assegurar às pessoas com 

deficiência o acesso a um sistema inclusivo em todos os níveis, eliminar as barreiras 

arquitetônicas, assim, como oferecer formação constante na reflexão das atitudes que 

impedem ou possam vir a impedir ou dificultar a inclusão.  

No mesmo documento, a orientação, sobre o funcionamento do AEE, é de que esse 

deve ser oferecido em horário vertical a fim de não substituir a escolarização dos estudantes 

público-alvo da educação especial. E é responsabilidade do professor de sala de recursos 

multifuncionais, a organização e a disponibilização de recursos e serviços pedagógicos e de 

acessibilidade para atendimento às necessidades educacionais específicas, em articulação 

com a sala comum de ensino.  
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Essa orientação, envolvendo a dupla matrícula do estudante público-alvo da política - 

Resolução CD/FNDE, n° 10/2013 - normatiza a destinação anual de recursos do Programa 

Dinheiro Direto na Escola – PDDE às escolas públicas e privadas sem fins lucrativos que 

ofertem educação especial. Também o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

para o atendimento de estudantes matriculados nos Centros de AEE nos termos do convênio 

com a rede pública de ensino e registrados no Censo Escolar MEC/INEP e o convênio entre 

a Secretaria de Educação e Centros de AEE em instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, quando for de interesse público. 

Sendo assim, o AEE pode ser ofertado nas salas de recursos multifuncionais ou em 

Centros de AEE públicos ou comunitários, confessionais, de acordo com o artigo 9º do 

Decreto nº 6.253/2007, que assegura a matrícula no AEE no âmbito do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - FUNDEB, sem prejuízo da matrícula no ensino comum de ensino. 

Em Niterói, poucas escolas oferecem o AEE em horário vertical. No polo 7, no qual 

está inserida a E. M. Professor Dario Castello, lócus do estudo, das 15 escolas, apenas 2 

oferecem o AEE em horário vertical. A Escola Municipal Francisco Portugal Neves e 

Unidade Municipal de Educação Infantil Professora Áurea Trindade.  

Compreender as dificuldades na operacionalização da prática do AEE em horário 

vertical requer uma escuta das demandas na escola. De acordo com minha experiência 

profissional, enquanto membro de assessoria de educação especial da Secretaria de Educação 

de Niterói, no acompanhamento do polo 7, apenas a E. M. Francisco Portugal Neves oferecia 

o AEE em horário vertical e muitas eram as questões levantadas como, por exemplo, a falta 

de transporte para levar o aluno em dois turnos, a falta de profissional para acompanhar o 

estudante com deficiência nos dois turnos, a dificuldade em garantir o encontro do professor 

de sala de recursos multifuncionais com o professor da sala comum de ensino e, também, 

com os professores de apoio para realização do plano educativo individualizado. 

A inclusão dos estudantes com severos comprometimentos também tem sido um 

grande desafio, pois, dependendo do quadro apresentado, a sala de aula só faz sentido por 

um tempo restrito, em algumas atividades específicas e, geralmente, nos anos iniciais de 

escolarização. Quanto mais eles avançam no processo de escolarização, mais são excluídos 

devido ao caráter propedêutico do processo de escolarização na maioria das escolas.  

A proposta pedagógica para os estudantes com deficiências múltiplas torna-se, 

portanto, adaptada às necessidades individuais e por ser de cunho pedagógico, muitas vezes, 
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as atividades se esgotam em um espaço de tempo reduzido, o que contraria a exigência da 

permanência em turno integral, seja pela manhã ou à tarde. Nas escolas integrais essa 

situação se agrava por terem que frequentar a escola durante 9 horas seguidas. 

Os estudantes, com múltiplas deficiências como, por exemplo, deficiência física e 

intelectual, têm necessidades de cuidados específicos como troca de frauda e atenção na 

alimentação via sonda. Alguns dependem da cadeira de rodas para se locomover e, de acordo 

com a situação, exigem uma manipulação cuidadosa ao retirá-los da mesma. Essas questões 

ultrapassam o conhecimento pedagógico e exigem formações técnicas específicas.  

Se, de acordo com a inclusão, é a sociedade quem tem que se adaptar às necessidades 

de todos os estudantes, seria de se esperar que houvesse profissionais para lidar com essas 

necessidades ou que as formações direcionadas à educação especial na perspectiva inclusiva, 

se preocupassem com tais demandas.  

De acordo com a Portaria nº 407/2001, esses estudantes poderiam ter seu tempo de 

permanência na escola reduzido em função de cuidados específicos, mas, por se tratar de 

legislação municipal, ela é sobreposta pela legislação federal que não prevê especificidades. 

Mesmo diante dessas e de outras dificuldades precisamos defender que o estudante 

com deficiências múltiplas, frequente a escola comum de ensino, se acreditamos no potencial 

que a inclusão tem na naturalização da diferença e na elevação da consciência. Mas é 

necessário que os responsáveis pela gestão estejam atentos às demandas, que a implantação 

da política de educação especial na perspectiva inclusiva apresenta no cotidiano escolar. A 

escola sozinha não conseguirá manter a qualidade sem o apoio necessário à inclusão. 

Outro ponto muito significativo é de que o AEE tem que estar previsto no Projeto 

Político Pedagógico da instituição pública ou privada, considerando a formação dos 

profissionais, condições de acessibilidade, espaço físico e recursos. E deve estar registrado 

no Censo Escolar MEC/INEP.  

(...) a construção da educação inclusiva requer a definição que visem a 

alterar a organização dos sistemas paralelos de ensino comum e especial, 

consolidando uma proposta de educação especial integrada ao projeto 

político pedagógico da escola comum, capaz de contrapor as diferentes 

formas de exclusão e garantir as condições de acesso, participação e 

aprendizagem. (RAPOLI, 2010, p. 1) 

 

Se a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (MEC, 2008) 

apresenta o atendimento educacional especializado como recurso para afirmar um novo lugar 

para a educação especial, é imprescindível que todos os profissionais participem da 

elaboração do PPP, principalmente, o professor de sala de recursos, pois ele tem o 
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compromisso de garantir o máximo de condições necessárias para a inclusão dos estudantes 

público-alvo da política em questão. O AEE de acordo com a nova ordem passa, portanto, a 

fazer parte do projeto político pedagógico – PPP - da escola, previsto na PNEEPI (MEC, 

2008). 

Ainda de acordo com a política em questão, as salas de recursos multifuncionais 

representam o espaço no qual o atendimento educacional especializado - AEE, “(...) 

identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as 

barreiras para plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas” 

(PNEEPI/SEESP/MEC, 2008). Mas, antes desse processo, é necessário que o professor do 

AEE estude, pesquise e entenda as peculiaridades de cada estudante quanto às suas 

necessidades educativas, promovendo recursos para a plena inclusão na escola comum. 

Apesar de ser um profissional especializado, responsável por integrar seu 

conhecimento à pratica na escola comum, essa especialização não se resume a técnicas de 

aplicação de recursos, e sim, do entendimento da concepção de educação especial na 

perspectiva inclusiva e na sua afirmação na escola comum. É necessário, portanto, que esse 

profissional, além da responsabilidade e da dedicação, tenha sustentação teórica que legitime 

o seu discurso e a sua prática e, que acima de tudo, esteja aberto a viver experiências. 

Na verdade, trata-se de uma postura que deve se estender a todos os envolvidos no 

processo educacional de nossos estudantes, sendo assim, 

(...) a inclusão propõe uma pedagogia e uma escola das diferenças em 

contraposição às escolas dos/para os diferentes e a nossa Política de 

Educação Especial, nessa perspectiva, é um passo decisivo para que 

consigamos chegar à escola que tanto queremos.” (MANTOAN in 

RAPOLI, 2010, p. 15) 

 

Em termos regimentais, a política na perspectiva inclusiva tem como fim a superação 

das barreiras que dificultam a pessoa com deficiência a participar dos mesmos espaços que 

outras pessoas. Para tal, a inclusão em ambientes comuns a todos se faz essencial e já não é a 

pessoa com deficiência que tem que se adaptar e sim a sociedade. É o ambiente que deve 

eliminar as barreiras que as impedem de participar de todas as atividades oferecidas em 

qualquer espaço social. 

A mudança de concepção do modelo integracionista9, em que a pessoa com 

deficiência tinha que superar as suas dificuldades para a concepção inclusiva, trouxe um 

                                                   
9 Paradigma integracionista - conceito de deficiência calcado no modelo clínico de deficiência, em que a 

condição física, sensorial ou intelectual da pessoa se caracterizava como obstáculo a sua integração social, 

cabendo à pessoa com deficiência, adaptar-se às condições existentes na sociedade. 



55 

 

 
 

novo olhar para a educação inclusiva, quando o conceito de deficiência passa a ser 

determinado pelas barreiras impostas pelos limites sociais, o que nos desperta para uma nova 

forma de compreensão das necessidades individuais. 

A política de formação de professores para a inclusão, porém, tem um ponto 

questionável. Ao tratar da inclusão de uma minoria representada pelas pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, as 

formações propostas se restringem a conhecimentos específicos para educação especial.  

A questão é se essas formações contribuem para a elevação da consciência dos 

professores. Nesse sentido, a Teoria Crítica da Sociedade é importante aliada nessa tarefa, já 

que apenas conhecer a deficiência e alguns recursos pedagógicos não são suficientes para tal. 

O amortecimento da consciência rende-se, assim, a uma prática reprodutora que, de acordo 

com Costa (2015, p. 18), “(...) demanda uma formação teórica para além da reprodução de 

modelos pedagógicos, que se volta mais à adaptação social do que à emancipação e o livre 

pensar dos professores”. 

Entre todas essas questões, outra, tão importante quanto, é representada pela 

subjetividade das relações. Não podemos desconsiderar que além das influências culturais, 

influências da história individual interferem na forma como nos relacionamos com os 

desafios impostos pela vida. Ao nos diferenciarmos perante as situações, dando respostas 

totalmente singulares à possibilidade de aprendizado que as experiências nos oferecem, 

oportunizamos posicionamentos particulares. Manter nossos posicionamentos surge como 

exercício de decisões e saídas criativas em pleno exercício da autonomia. Um exercício para 

a emancipação que segundo Adorno (2000, p. 169) a sua exigência parece ser evidente numa 

democracia.  

 No entanto, “(...) é preciso pressupor a aptidão e a coragem de cada um em se servir 

de seu próprio entendimento” e isso representa sair da obscuridade do coletivo e se expor, 

muitas vezes, contra ao que está posto. (Idem) 

As Políticas de Formação de Professores precisam ser, portanto, mais abrangentes do 

que meras práticas informativas, mesmo que se considere o conhecimento específico para 

lidar com algumas deficiências. Dentre esses conhecimentos específicos, de acordo com a 

Nota Técnica 055/2013 MEC/SECADI/DPEE, que faz orientações à atuação dos Centros de 

AEE na perspectiva da educação inclusiva, temos: 

 Ensino da Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS; 



56 

 

 
 

 Ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para estudantes com 

deficiência auditiva ou surdez;  

 Ensino da Informática acessível; 

 Ensino do sistema Braille, do uso do soroban, das técnicas para a orientação e 

mobilidade; 

 Ensino da Comunicação Aumentativa e Alternativa - CAA;  

 Ensino do uso dos recursos de Tecnologia Assistiva - TA; 

 Desenvolvimento de atividades de vida autônoma e social, enriquecimento 

curricular para as altas habilidades/superdotação e desenvolvimento das 

funções mentais superiores.  

  Como vimos até aqui, as resoluções, decretos e leis que se referem à PNEEPI (2008) 

citados, anteriormente, colocam as formações para a educação inclusiva em condição de 

importância. A Nota Técnica 055/2013 (MEC/SECADI/DPEE), inclusive, alerta sobre a 

importância de constar no PPP proposta de formação continuada de professores da rede de 

ensino com cursos de extensão que ofertem carga horária, ementa, corpo docente, 

cronograma, modalidade presencial ou à distância, número de vagas, parceria com 

instituição de educação superior, e outras. 

  Além da formação, para que todas essas orientações se materializem, entra em cena 

uma prática fundamental na inclusão: a articulação entre sala comum de ensino e a sala de 

recursos multifuncionais que se caracteriza como um dos principais desafios no cotidiano 

escolar das escolas públicas do município de Niterói.  

 O documento apresentado pela Secretaria de Alfabetização, Diversidade e Inclusão – 

SECADI- de atualização da PNEEPI (2008), também destaca a articulação entre sala comum 

de ensino e sala de recursos multifuncionais como um dos grandes desafios da inclusão 

escolar no Brasil. Por isso, o capítulo a seguir propõe uma reflexão sobre as dificuldades 

encontradas para que o AEE possa cumprir a sua função de elo na inclusão do estudante com 

deficiência nas salas comuns de ensino. 
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4 ARTICULAÇÃO ENTRE SALA DE AULA COMUM DE ENSINO E A SALA DE 

RECURSOS MULTIFUNCIONAIS (SRMs) 

 

 A prática docente representa o cerne da discussão.  Os estudos atuais defendem que 

grande parte da possiblidade de mudança de concepção em educação está na prática docente 

inclusiva. E cabe ao professor grande responsabilidade na mudança de objetivos da 

educação. 

Mas, não podemos esquecer que, quando falamos em prática docente inclusiva, 

estamos tratando de atuação subjetiva no cotidiano escolar, e essa é pessoal, individual e, 

acima de tudo, singular. 

Nessa relação está em jogo o preconceito, ao qual nenhum de nós é imune. Sob este 

aspecto Crochík (2006, p.13) alerta que os aspectos psíquicos se caracterizam pela forma 

“(...) como cada objeto suscita no preconceito os afetos diversos relacionados a conteúdos 

psíquicos distintos”. 

Então, quando nos vemos diante da inclusão da pessoa com deficiência ou diante da 

inclusão de outros grupos que representam a minoria na sociedade de classes, precisamos ser 

críticos em relação aos nossos sentimentos, pois eles interferem no modo como lidamos com 

a diferença. 

Sendo assim, a formação de professores, como orientada pela política de educação 

especial na perspectiva inclusiva precisa ser relativizada quando tratada como formação do 

professor especialista, e isso exige cuidado redobrado com o desenvolvimento da autonomia 

docente na produção de conhecimento. 

O domínio da técnica do sistema de escrita tátil – Braille, por exemplo, não deve ser 

entendido como garantia da prática inclusiva frente aos desafios na inclusão do deficiente 

visual. Mais que isso, é fundamental a criação de condições pedagógicas que lhe propicie a 

superação de suas dificuldades e, principalmente, o reconhecimento e o desenvolvimento de 

suas habilidades. 

              As pesquisas, de acordo com Costa (2015, p. 159) apontam que 

No que se refere à organização da escola pública, o planejamento, à 

metodologia de ensino, às adaptações curriculares, à avaliação da 

aprendizagem e aos desafios pedagógicos apresentados pelo (as) 

professores (as) no cotidiano escolar, é possível afirmar , considerando 

nossos estudos, a fragilidade quanto à autonomia docente no que se refere à 

criação de metodologias e ambientes de ensino que contribuam, de maneira 

consistente, à aprendizagem de alunos(as) com ou sem deficiência, 

contando com a participação deles por meio de uma pedagogia focada em 

suas demandas de aprendizagem. 
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E é, neste contexto, que se supõe ser o professor de sala de recursos multifuncionais o 

mediador de situações frente à inclusão, servindo àqueles que, por motivos diversos, 

desconhecem o universo de discussão e de reflexão acerca da inclusão das diferenças contra 

qualquer tentativa de homogeneização. 

  O professor de sala de recursos, de quem se espera formação específica para o 

atendimento educacional especializado, tem responsabilidade na mediação das relações, 

sempre com um viés inclusivo na articulação com a sala comum de ensino, através de 

recursos, adaptações e tecnologias necessárias para a facilitação do acesso ao currículo de 

todos os estudantes com necessidades educacionais especiais. 

  Isso não significa, porém, que a iniciativa de incluir seja apenas do professor de AEE. 

A responsabilidade é de todos os professores, seja o da sala de ensino comum, seja o de 

apoio especializado ou os professores de educação física ou de ensino de arte. Enfim, a 

responsabilidade é de todos os docentes da escola onde o estudante com deficiência está 

matriculado, além de toda comunidade escolar. 

Por isso, nessa nova perspectiva, a educação especial é vista enquanto atendimento 

educacional especializado e prevê que o professor de sala de recursos seja um articulador da 

política com as salas comum de ensino, possibilitando as adaptações necessárias para que os 

alunos com necessidades educacionais especiais tenham o direito de acesso ao currículo 

garantido de acordo com os princípios de igualdade e de equidade, como previsto pela 

Constituição Federal de 1988.  

E, para que o professor de sala de recursos possa cumprir o seu papel, existem 

orientações acerca do AEE e da necessidade de recursos materiais e estruturais dispostos a 

seguir, de acordo com manual de implantação do programa de sala de recursos 

multifuncionais (RAPOLI, 2010, p.5) que parte do princípio de que  

(...)A inclusão educacional é um direito do aluno e requer mudanças na 

concepção e nas práticas de gestão, de sala de aula e de formação de 

professores, para a efetivação do direito de todos à escolarização. No 

contexto das políticas públicas para o desenvolvimento inclusivo da escola 

se insere a organização das salas de recursos multifuncionais, com a 

disponibilização de recursos e de apoio pedagógico para o atendimento às 

especificidades dos alunos público alvo da educação especial matriculados 

no ensino regular.   

 

De acordo com o manual de implantação do programa das salas de recursos 

multifuncionais, a concepção da educação inclusiva compreende o processo educacional 

como um todo, pressupondo a implementação de uma política estruturante nos sistemas de 
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ensino que altere a organização da escola, de modo a superar os modelos de integração em 

escolas e classes especiais.  

 A escola deve cumprir sua função social, construindo uma proposta pedagógica 

capaz de valorizar as diferenças, com a oferta da escolarização nas salas de aula comum do 

ensino e com o atendimento as necessidades pedagógicas específicas de seus estudantes. 

 Essa concepção está expressa nas Diretrizes Nacionais da Educação Básica, 

instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 4/2010, conforme disposto no seu art. 1º: § 1º, 

determina que 

(...). Os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

nas classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional 

especializado (AEE), complementar ou suplementar à escolarização 

ofertado em sala de recursos multifuncionais ou em centros de AEE da rede 

pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 

fins lucrativos. 

  

 Caberá ao professor, de sala de recursos multifuncionais, promover a articulação com 

as salas comuns de ensino através do estudo, análise e adaptações necessárias para que o 

estudante com deficiência possa estar, o máximo possível incluído nas salas comuns de 

ensino.  

 Esse professor fica também responsável pelo plano de AEE, por meio do qual, a 

partir do estudo das habilidades e das dificuldades individuais desenvolverá atividades na 

superação e no avanço dos estudantes com deficiência em seu processo de inclusão. 

Seu fazer tem por fim, a articulação com os professores das classes comuns, nas 

diferentes etapas e modalidades de ensino, assim como a orientação deles e das famílias. No 

momento atual da política, cabe a esse professor orientar, também, os professores de apoio 

especializado que ficam responsáveis pelo acompanhamento dos estudantes com deficiências 

múltiplas. 

O professor de sala de recursos é um agente na afirmação do direito de uma minoria e 

é, neste ponto, surgem as possíveis contribuições da política de educação especial na 

perspectiva inclusiva à formação de professores e às práticas docentes em sala de aula, ao 

demonstrar através de sua prática docente que a inclusão deve superar estereótipos e 

reconhecer as habilidades e dificuldades do estudante, a partir de análise individual de suas 

necessidades. 

 No entanto, esse tem sido um grande desafio na E. M. Professor Dario de Souza 

Castello, visto que diante da precarização da educação, em que faltam professores de apoio 
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para suprir a necessidade de funcionamento da escola, o professor de sala de recursos 

cumpre essa função. 

 Outro ponto significativo, nessa questão, é que os estudantes com múltiplas 

deficiências necessitam de suporte constante do professor de apoio na troca de fralda. Ao 

levar esses estudantes ao banheiro, no socorro, quando convulsionam ou se tornam 

agressivos, dentre outras situações enfrentadas pela escola, o professor de sala de recursos 

deve estar disponível para ajudar o professor de apoio. Vale lembrar que a escola é de ensino 

fundamental, primeiro segmento, com estudantes entre 6 a 12 anos, que precisam de atenção. 

 Em paralelo e de forma velada, o sistema permanece rígido na lógica padronizada do 

estudante ideal e aquele, que não se adequa à essa lógica, fica à margem. E, nesse caso, não 

são só os estudantes com deficiência que se tornam vítimas do sistema, pois se consideramos 

a diferenciação como marca humana, a partir da qual superamos a identificação a caminho 

do pensamento autônomo, uma escola, que não respeita a diferença, perpetua a identificação 

e o preconceito. 

A esse respeito Crochík (2015, p.24) destaca que “O estereótipo do homem adulto, 

forte, empreendedor, independente, funciona como padrão social”, atitude reforçada pela 

lógica competitiva, imposta pelo sistema no qual estamos inseridos. E essa concepção 

precisa ser superada, se almejamos alcançar uma educação efetivamente inclusiva. 

Neste cenário, é urgente pensar e respeitar os direitos individuais e para tal o Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos traz, em seu cerne, fundamento essencial para a 

formação de professores.  De acordo com o Plano: 

Em tempos difíceis e conturbados por inúmeros conflitos, nada mais 

urgente e necessário que educar em direitos humanos, tarefa indispensável 

para a defesa, o respeito, a promoção e a valorização desses direitos.(...) 

Esse é um desafio central da humanidade, que tem importância redobrada 

em países da América Latina, caracterizados historicamente pelas violações 

dos direitos humanos, expressas pela precariedade e fragilidade do Estado 

de Direito e por graves e sistemáticas violações dos direitos básicos de 

segurança, sobrevivência, identidade cultural e bem-estar mínimo de 

grandes contingentes populacionais. (BRASIL, 2007, p. 22) 

 

  Partindo, então, dos pressupostos descritos pelo Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos (Brasil,2007), princípio fundamental da democracia, negar os direitos 

individuais, seria negar a nossa Constituição Federal de 1988. 

Portanto, por ser esta uma pesquisa que prima por uma educação para todos, mesmo 

diante dos desafios impostos pela educação inclusiva, em um país de dimensões de 

continente, de culturas diversas e com muitos desafios no campo social, emerge a 
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preocupação em refletir sobre os pressupostos necessários para a formação de professores na 

perspectiva da inclusão com base nos Direitos Humanos. 

  Podemos, então, concluir o quanto somos iludidos pela ideia de que a educação nos 

dará uma condição econômica melhor, capaz de amenizar o sofrimento imposto por uma 

sociedade competitiva, em que os bens de consumo passam a ser substitutivos pelo pensar e 

pela ideia de que a indústria cultural se encarrega de nos iludir e nos desviar da nossa 

experiência humana.  Assim, temos um sistema que mantém um ciclo fechado em si, e a 

escola atua como mantenedora do mesmo, quando não problematiza tais questões e reproduz 

o mesmo discurso. 

  Se pretendemos avançar na educação inclusiva para além de questões organizacionais 

e materiais, precisamos buscar respostas para nossos sentimentos. Quando a negação, a 

rejeição e a hostilidade se sobrepõem à nossa humanidade, é a hora de buscar compreender 

as causas desse comportamento. Para isso, a experiência formativa se faz primordial e 

insubstituível na elevação da consciência. 

  O professor de sala de recursos surge como agente de inclusão ao propor novas 

formas de se pensar o aprendizado e de se relacionar com o estudante com deficiência. Mas 

segregado na sala de recursos, esse professor não tem como realizar trocas. Diante dessa 

realidade, o estudante com deficiência permanece sendo responsabilidade do professor de 

sala de recursos e do professor de apoio. 

A articulação necessita de um tempo específico para planejamento e troca de 

experiências, mas este tempo não existe. Toda tentativa de troca de experiências é abortada 

por demandas imediatas. O estudo, então, fica sempre em último plano. 

  Para avançar na conscientização do princípio teórico-metodológico que fundamenta a 

prática, em uma escola que se propõe a receber estudantes com demandas diversas, é preciso 

criar espaços de formação para todos os professores.  

  Infelizmente, por mais que a educação tenha superado muitos desafios nas últimas 

três décadas, ainda estamos trilhando caminhos tortuosos em que as condições objetivas nos 

desvirtuam do principal objetivo da educação: a formação continua de todos – estudantes e 

professores.   

 

 

 



62 

 

 
 

5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: EXPERIÊNCIAS DA 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DARIO DE SOUZA CASTELLO/NITERÓI/RJ 

   

Este capítulo refere-se à apresentação e à análise dos dados tendo como referencial 

teórico-metodológico o pensamento de Theodor W. Adorno10, representante da teoria crítica 

da sociedade11 em diálogo com a abordagem político-filosófica da formação de professores e 

as atitudes frente à educação inclusiva, representada pelos estudos de Valdelúcia Alves da 

Costa e de José Leon Crochík, ambos a contento com a pesquisa qualitativa.  

O estudo está direcionado à reflexão sobre a formação de professores na e para 

educação inclusiva, ressaltando a interlocução entre o professor (a) de sala de recursos 

multifuncionais e os professores (as) das salas de aula comum de ensino e as práticas 

docentes na inclusão dos estudantes público-alvo da PNEEPI (MEC, 2008), por se tratar de 

uma política educacional em desenvolvimento desde a década de 1980, em Niterói. E, 

portanto, passível de análise e reflexão sobre as práticas acerca da formação de professores e 

suas possíveis contribuições para a prática inclusiva. 

  No que se refere aos procedimentos de coleta de dados, foram realizadas observações 

no cotidiano escolar, análise documental e utilização de entrevistas semiestruturadas 

direcionadas aos professores (as) de sala de aula comum de ensino, aos professores (as) de 

apoio especializado e à professora de SRMs, da Escola Municipal Professor Dario de Souza 

Castello/Niterói/RJ, do turno da manhã. As entrevistas foram realizadas de três maneiras: 

falada, escrita e gravada. 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Professor Dario de Souza 

Castello/Niterói/RJ foi, um dos principais documentos, analisado na íntegra. Outro 

documento importante refere-se à Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Educação de 

Niterói “Construindo a Escola do Nosso Tempo” (SME/FME/EDAP, 1999), que resultou na 

discussão sobre a possível mudança de organização escolar por ano de escolaridade para a 

organização escolar em ciclos de formação.  

Esse documento representou a primeira significativa discussão sobre a relação entre a 

prática pedagógica e a formação de professores na concretização da nova forma de 
                                                   
10 A Teoria Crítica da sociedade teve seu início definido a partir de um ensaio-manifesto, publicado por Max 

Horkheimer, em 1937, intitulado Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Sua construção como teoria é autocrítica 

por definição. A teoria Crítica é associada à Escola de Frankfurt. Disponível no site: htpp://pt.wikepedia.org 
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organização da Rede, que para além de uma mudança estrutural, exigiria a reflexão sobre a 

concepção de currículo e de avaliação que embasariam a organização da educação em 

Niterói. 

O documento mais recente, “A escola que queremos: repensando a organização 

pedagógica da rede municipal de Niterói”, também, foi um instrumento valioso de análise 

para a pesquisa, na leitura do relatório enviado pelas escolas, em resposta ao Ofício Circular 

SEMECT nº 04/2014. 

De acordo com o relatório, o movimento surgiu da necessidade “(...) de deflagrar um 

amplo processo de discussão sobre a organização pedagógica e curricular da Rede”, quando 

“(...) no dia 8 de fevereiro de 2014, todos os setores pedagógicos da FME reuniram-se em 

um seminário interno, com duração de 8 (oito) horas, com objetivo de refletir sobre o tema”. 

Foram enviadas às unidades escolares de Niterói, algumas questões levantadas no 

seminário e após discussão e debate retornaram para a FME para análise dos 

posicionamentos. 

Esse movimento teve como base 5 (cinco) grandes eixos: organização do sistema de 

ensino, práticas docentes e planejamento, currículo, avaliação e formação profissional, os 

quais remeteram à profunda reflexão sobre a apropriação da forma de organização em vigor: 

o ciclo de formação. 

Sobre a formação continuada de professores, o retorno das escolas à proposta de 

discussão “(...) reafirma a necessidade de permanência e ampliação das mesmas”, na escola, 

por iniciativa da SEMECT e em parcerias com Universidades Públicas e Privadas. 

Outro ponto significativo que, apesar de não aparecer no documento, precisa ser 

repensado, é como os estudantes e os professores chegam às escolas, em diversos momentos, 

sem ter tido acesso a nenhuma informação que esclareça como a rede municipal de educação 

de Niterói está organizada.  

Como esperar consistência pedagógica, em um sistema em que o professor chega à 

escola e lhe é apresentado um grupo de referência com o qual ele se dirige para a sala de 

aula, sem sequer conhecer a organização espacial em que está sendo inserido, e, muito 

menos a organização pedagógica e administrativa da rede municipal de educação de Niterói. 

Considerando a fragilidade da formação inicial, chegar à escola sem a compreensão 

dos fundamentos político-pedagógicos e teórico-metodológicos que norteiam a prática nas 

escolas municipais de Niterói torna a situação mais vulnerável ainda. 
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Esperar que os professores atuem com liberdade sem que esses tenham tido condições 

de formação para tal, representa perpetuar a inaptidão de todos: professores e estudantes. 

Caso contrário, para que a formação de professores? 

A formação de professores, que contempla a todos, é aquela cujo princípio baseia-se 

na educação para a emancipação, para a elevação da consciência como propulsora da cultura 

da inclusão por uma sociedade das diferenças contra qualquer forma de dominação. Se a 

formação inicial foi incapaz de formar professores autônomos, a formação continuada requer 

cuidado e preocupação se esperamos que a inclusão avance, pois é o professor responsável 

pela formação acadêmica das próximas gerações e dos futuros profissionais. 

Voltando aos instrumentos e à análise de dados, as observações no cotidiano escolar 

se deram em dois momentos. O primeiro, eu atuava, ainda, no acompanhamento da 

implantação da PNEEPI (MEC, 2008), na rede municipal de educação de Niterói, e o 

segundo, quando assumi a sala de recursos multifuncionais na Escola Municipal Professor 

Dario de Souza Castello, no turno da tarde, em 2017.  

Neste momento, a observação do cotidiano escolar esteve, efetivamente, dirigida à 

pesquisa. Essa observação, também, aconteceu em diversos espaços, em atividades escolares 

e em atividades externas, programadas ou ocasionais, pois tinha como foco as relações 

sociais, cognitivas e emocionais de todos os envolvidos no processo de inclusão do aluno 

com necessidades educacionais especiais, mas, principalmente, nas práticas docentes 

inclusivas. A observação espontânea teve como orientação, roteiro (Modelo em Anexo) com 

registro em um diário de campo. 

Na coleta de dados, foram consideradas a leitura e a análise da literatura, a qual tive 

acesso no decorrer da pós-graduação, também a leitura e a análise de material colhido 

através de pesquisa via internet, tanto no banco de teses e dissertações da Capes quanto em 

artigos e livros disponíveis em ambientes virtuais, e pesquisa em biblioteca pessoal. 

Foram, também, analisados documentos oficiais sobre a PNEEPI (MEC, 2008) e a 

leitura e a análise dos Decretos, Leis, Notas Técnicas e Portarias que abordam questões 

relativas à formação de Professores e à política de inclusão educacional em geral. 

Do Projeto Político Pedagógico da E. M. Professor Dario de Souza Castello foi 

levantado informações sob o quantitativo de alunos em geral, quantitativo de alunos com 

necessidades educacionais especiais e suas respectivas necessidades, quantitativo de 

professores das salas comuns de ensino, de profissionais de apoio especializado, e, 
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principalmente, o princípio teórico-metodológico que embasa ou deveria embasar as práticas 

docentes na rede municipal de educação de Niterói. 

As Entrevistas semiestruturadas com professores do grupo de referência, professores 

de apoio especializado e professor de sala de recursos multifuncionais tiveram base nas 

categorias de análise propostas na pesquisa. Essas, entre todos os instrumentos, foram as 

mais difíceis de serem colocadas em prática pela situação de insatisfação por parte dos 

professores em função da falta de professores de apoio, falta de profissionais para garantir o 

horário de planejamento externo, aumento do quantitativo de estudantes em cada sala de 

aula, ultrapassando o estabelecido pelo regimento escolar, situação vivida desde 2017 e que 

se agravou em 2018. Levando todos ao esgotamento físico e mental, pelo afunilamento de 

qualquer possibilidade de tempo. 

Situação elucidada pelas palavras de Adorno (2002, p.103) de que “(...) o tempo livre 

dependerá da situação geral da sociedade. (...) Numa época de integração social sem 

precedentes, fica difícil estabelecer, de forma geral, o que resta nas pessoas, além do 

determinado pelas funções” (Ibidem, p.142). 

Fazendo uma análise geral dos instrumentos utilizados na pesquisa, considerei que o 

fato de eu ser professora de sala de recursos na escola, Lócus do estudo, a observação em 

diversos momentos e situações se deu de forma espontânea, o que, neste sentido, foi 

significativo. No entanto, em alguns momentos me vi muito envolvida com as demandas da 

escola, não conseguindo me concentrar nas questões da pesquisa.  

Nas entrevistas semiestruturadas tive muita preocupação em lembrar aos 

entrevistados de que a fidedignidade das respostas seria definitiva na contribuição para a 

reflexão das práticas docentes inclusivas. Portanto, eles não poderiam considerar que sou 

professora de sala de recursos na escola. Essa minha fala teve por objetivo deixá-los à 

vontade ao se posicionarem. 

Quanto à escolha dos participantes, inicialmente, realizei um sorteio, mas essa 

estratégia não se efetivou por dois motivos. Primeiro porque a disponibilidade de tempo de 

todos os envolvidos ficou muito restrita, por ser um ano muito controverso, com muitas 

demandas e com muitas dificuldades, e, depois, porque não tive muitas pessoas dispostas a 

contribuir para a pesquisa. Sendo assim, ficou inviável entrevistar professores que não 

tinham contato direto comigo na articulação entre sala de recursos multifuncionais e as salas 

comuns de ensino. Outro fato que dificultou a escolha de participantes, com o mínimo de 
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relacionamento comigo, foi que a maioria dos professores atua nos dois turnos na mesma 

escola, Lócus do estudo. 

Para preservar a privacidade do posicionamento dos participantes da entrevista 

semiestruturada, foram considerados pseudônimos, escolhidos por eles, para que pudessem 

se reconhecer sem serem expostos.  

A entrevista se baseou em quatro categorias de análise: 

 Contribuições para a formação de professores a partir da Implantação da PNEEPI 

(MEC, 2008). 

 Atitudes frente à inclusão e sua relação com a formação de professores. 

 Prática docente e sua articulação com os princípios teórico-metodológicos da 

prática inclusiva. 

 O atendimento educacional especializado como apoio à inclusão nas salas 

comuns de ensino, a partir da articulação com a sala de recursos multifuncionais. 

 

No que se refere à análise das contribuições para a formação de professores a partir 

da Implantação da PNEEPI (MEC, 2008) foram formuladas as seguintes questões: 

 Como você conceitua educação inclusiva? 

 Como você compreende o conceito de estudante com necessidades educacionais 

especiais? 

 Já teve alguma experiência anterior com estudantes com deficiência? Se sim, 

faça um breve relato de sua experiência. 

 O que você considera necessário para a inclusão dos estudantes com deficiência 

na sala comum de ensino? 

 Como você percebe a inclusão dos estudantes com deficiência na Escola 

Municipal Professor Dario de Souza Castello/Niterói/RJ? 

 

Em relação às atitudes frente à inclusão e sua relação com a formação de professores 

foram destacadas as seguintes questões: 

 O que você pensa sobre a inclusão do estudante com deficiência? 

 Qual sua percepção em relação aos professores que não atuam diretamente com 

os estudantes com deficiência? 

 Como os funcionários da escola lidam com a inclusão dos estudantes com 

deficiência?  
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 Para você, a escola oportuniza interações entre estudantes com deficiência e 

estudantes sem deficiência? Como isso acontece?   

 Como os estudantes reagem quanto à inclusão dos estudantes com deficiência?  

 Como os estudantes com deficiência reagem ao convívio com os outros 

estudantes? 

 

A terceira categoria de análise se ateve em refletir sobre a prática docente e sua 

articulação com os princípios teórico-metodológicos da prática inclusiva a partir das 

seguintes questões: 

 1 – Qual a sua formação inicial? 

 2 – Possui curso de extensão ou pós-graduação (latu sensu e/ou stricto sensu)? 

Qual (is)? 

 3 – Alguma outra experiência formativa que gostaria de registrar, como, por 

exemplo, curso ou formações continuadas, que tenha contribuído para sua prática 

docente? 

 4 - Em sua opinião, que tipo de formação de professores a Fundação Municipal 

de Educação – FME trouxe ou deveria trazer para o aprimoramento da prática 

inclusiva? 

 5 - Há espaços sistematizados de discussão e de reflexão sobre inclusão escolar 

na E. M. Professor Dario de Souza Castello/Niterói/RJ? 

 

A quarta categoria esteve direcionada a discutir o atendimento educacional 

especializado como apoio à inclusão nas salas comuns de ensino, a partir da articulação com 

a sala de recursos multifuncionais. Para tal foram propostas as seguintes questões: 

 Descreva a sua percepção sobre a articulação entre as salas comuns de ensino e o 

atendimento educacional especializado na E.M. Professor Dario de Souza 

Castello/Niterói/RJ. 

 Os recursos utilizados nas adaptações de acesso ao currículo têm atendido às 

necessidades dos estudantes com deficiência, com transtorno global do 

desenvolvimento ou com altas-habilidades/superdotação?  

 Como os professores da sala comum de ensino e o professor de sala de recursos 

se comunicam para a elaboração do Plano Educativo Individualizado - PEI?  

 O Plano de AEE se articula com a prática na sala de aula comum de ensino?  
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 Os pais participam da elaboração do Plano Educativo Individualizado- PEI? 

 Os familiares dos estudantes são presentes no cotidiano escolar dos filhos? 

 

Para o estudo foram considerados 5 (cinco) professoras, das quais: 1 (uma) professora 

na sala comum de ensino nos dois turnos; 2 (duas) professoras de apoio especializado nos 

dois turnos de trabalho; 1(uma) professora de sala de aula comum de ensino no primeiro 

turno, e, no turno da tarde, professora de apoio especializado; 1(uma) professora da sala de 

aula comum de ensino nos dois turnos de trabalho e 1(uma)  professora de sala de recursos 

no turno da manhã e professora na sala comum de ensino, na Escola Municipal Professor 

Dario de Souza Castello/Niterói/RJ. 

Todas mulheres, a maioria, com graduação em pedagogia, e uma professora com 

formação de professor (a) em nível médio. Duas professoras possuem pós-graduação Latu 

Sensu. Todas com mais de dez anos de magistério e experiência na área de educação 

inclusiva. Uma atua há cinco anos na Rede Municipal de Niterói, duas há seis anos, uma há 

dois anos e meio e a professora de sala de recursos há mais de 20 anos. Entre as participantes 

da pesquisa apenas uma professora compõe o quadro efetivo de professores, sendo 4 (quatro) 

contratadas em regime temporário. Esses dados trazem grande preocupação em relação à 

Política de Formação de Professores, pois ao final do ano, a maioria, terá seus contratos 

interrompidos por questões administrativas. 

 

Quadro 3 - Características dos participantes que responderam à entrevista semiestruturada. 

 

 

 

PSEUDÔNIMO 

IDADE 

SEXO 

 

 

VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO 

 

 

 

 

FORMAÇÃO 

 

 

ÁREA DE 

ATUAÇÃO 

 

 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO NO 

MAGISTÉRIO 

 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO 

COM 

ESTUDANTES 

COM 

DEFICIÊNCIA 

NA ESCOLA 

COMUM 

INCLUSIVA 

 

CLARA 

35 ANOS 

FEMININO 

 

CONTRATO 

TEMPORÁRIO 

 

GRADUAÇÃO 

EM 

PEDAGOGIA 

 

PROFESSORA 

REGENTE E 

PROFESSORA 

DE APOIO 

TURNO 

 

18 ANOS 

 

 

2 ANOS E 6 

MESES 
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MANHÃ E 

TARDE 

 

VERA 

47 ANOS 

FEMININO 

 

CONTRATO 

TEMPORÁRIO 

 

PEDAGÓGICO 

– NÍVEL 

TÉCNICO 

 

PROFESSORA 

DE APOIO 

 

TURNO 

MANHÃ E 

TARDE 

 

30 ANOS 

 

5 ANOS 

 

CLAUDIA 

29 ANOS 

FEMININO 

 

CONTRATO 

TEMPORÁRIO 

 

PEDAGÓGICO 

NÍVEL MÉDIO 

GRADUAÇÃO 

PEDAGOGIA 

 

PROFESSORA 

DE APOIO 

 

TURNO 

MANHÃ E 

TARDE 

 

10 ANOS 

 

6 ANOS 

RITA 

42 ANOS 

FEMININO 

 

CONTRATO 

TEMPORÁRIO 

PEDAGOGIA 

PSICOPEDAGO

GIA 

ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONA

L E 

ESPECIALISTA 

EM 

EDUCAÇÃO 

MODALIDADE 

- EAD 

 

PROFESSORA 

REGENTE 

 

TURNO 

MANHÃ E 

TARDE 

 

 

15 ANOS 

 

 

6 ANOS 

 

JOANA 

49 ANOS 

FEMININO 

 

MATRÍCULA 

CONCURSO 

PÚBLICO 

 

NORMAL 

SUPERIOR/ 

ATENDIMENT

O 

EDUCACIONA

L 

ESPECIALIZA

DO 

 

PROFESSORA 

REGENTE E 

PROFESSORA 

DE SALA DE 

RECURSOS 

 

TURNO 

MANHÃ E 

TARDE 

 

 

33 ANOS 

 

 

14 ANOS 

 

Foram colhidas, também, informações diretamente com a Assessora de Educação 

Especial da Fundação Municipal de Educação de Niterói, Andréa Pierre dos Reis, com o 

seguinte roteiro: 

 Quantitativo de estudantes público-alvo da PNEEPI (2008), 
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 Quantitativo de professores de apoio,  

 Quantidade de professores de sala de recursos multifuncionais,  

 Quantos professores de sala de recursos têm formação em atendimento 

educacional especializado; 

 Quantas escolas oferecem o AEE em horário vertical ( informações essas via 

internet) .  

 

Tais informações tiveram por fim contribuir para análise das condições da PNEEPI 

(2008) implantada em Niterói, e, principalmente, para impulsionar a reflexão acerca da 

política de formação de professores especializados, que atuam nas salas de recursos 

multifuncionais e a política de formação do professor de apoio especializado e sua 

contribuição para as práticas docentes inclusivas. 

  O fato de eu ter participado da implantação da PNEEPI (2008), em Niterói, tanto 

contribuiu para a pesquisa quanto, em alguns momentos, dificultou a análise dos dados e me 

fez refletir, a todo o momento, sobre o lugar que ocupei ao fazer a análise. Estava analisando 

enquanto professora que participou da implantação da política de educação especial na 

perspectiva inclusiva, enquanto professora que atua na sala de recursos da escola estudada ou 

enquanto pesquisadora. 

  Sendo assim, a fim de melhor organizar meu pensamento, sigo fazendo um resgate da 

implantação da política de educação inclusiva na rede municipal de educação de Niterói, a 

caracterização da escola, Lócus do estudo, a descrição dos alunos público-alvo da PNEEPI 

(MEC, 2008) matriculados na Escola Municipal Professor Dario de Souza Castello e as 

condições de inclusão, seguido da análise a partir das categorias de análise. 
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5.1 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM NITERÓI: HISTÓRICO DA 

IMPLANTAÇÃO AOS DIAS ATUAIS 

 

5.1.1 TRAJETÓRIA DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM NITERÓI 

 

Pela proximidade da minha pesquisa com a implantação da política de educação 

especial na perspectiva inclusiva em Niterói, descreverei como a gestão, aliada às 

orientações e às leis, veio consolidando a política, principalmente, no que se refere à 

formação de professores, seus avanços e retrocessos. 

Como ingressei na rede municipal de educação de Niterói em 1990, tive a 

oportunidade de vivenciar a implantação da política de educação especial na perspectiva 

inclusiva, sob a coordenação de Nelma Alves Marques Pintor com quem trabalhei na 

coordenação de educação especial, experiência essa que teve grande contribuição para a 

minha mudança de posicionamento frente à inclusão. Assim, mesmo reconhecendo a 

existência de outros estudos sobre a implantação da política de educação especial na 

perspectiva inclusiva em Niterói, optei por referenciar seus escritos. 

Segundo Pintor (2013, p. 29) “(...) A educação especial tem início na Rede Municipal 

de Educação na década de 1980, com a matrícula dos alunos nas escolas comuns da rede (...) 

naquele momento, o trabalho era desenvolvido por uma pequena equipe composta por 

psicóloga, fonoaudióloga e pedagoga (...)” que tinham como função acompanhar os 

estudantes, os professores e os pais, neste processo. Ainda era uma inclusão pautada em 

princípios integracionistas em que cabia ao estudante se adaptar ao sistema, o que colocava a 

deficiência como algo a ser reparado. 

Em Niterói, é, “(...) ao final da década de 1990, que a Política de Educação Especial 

começa a se consolidar com base nos princípios político-filosóficos e científicos da inclusão 

educacional e guiada pelas diretrizes legais dos dispositivos nacionais e internacionais.” 

(Ibidem, p.3).  Processo esse que resistiu à mudança de governo durante quase 20 anos, 

tendo, portanto, investimento contínuo na política de educação inclusiva. 

Sob a coordenação de Nelma Alves Marques Pintor, vários procedimentos técnico-

administrativos e pedagógicos foram significativos nesse processo. Dentre eles, a 

implantação do Programa Permanente de Capacitação e Atualização dos Professores e 

Profissionais da Educação para atuação com os estudantes com necessidades educacionais 

especiais e a implantação da primeira sala de recursos na Escola Municipal Sebastiana 
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Gonçalves Pinho, em 1999. A partir daí, a Política de Educação Especial em consonância 

com a nova organização escolar em ciclos12, encontrou maior proximidade na compreensão 

do processo educacional com base na concepção inclusiva. 

De acordo com Reis (2013, p.17), a Fundação Municipal de Educação de Niterói 

(FME) lançou tal proposta “(...) sem prazos delimitados para a implantação, de reformulação 

de tempos e espaços educacionais de acordo com a faixa etária dos alunos: o ciclo de 

formação”.  

          Não foi uma tarefa fácil conseguir escolas aliadas ao novo projeto e mesmo as que 

aceitaram, enfrentariam o que Azevedo (2007, p 13), destaca como empecilho: 

(...) a organização e o funcionamento da escola tradicional em sua versão 

hegemônica típica, apresenta-se como um obstáculo para que as 

contribuições teóricas construídas pela ciência da educação possam 

converte-se em instrumentos de práticas pedagógicas transformadoras. 

 

No entanto, a nova proposta de organização da rede municipal de educação de Niterói 

abria uma longa discussão acerca da concepção de educação, criando, assim, um ambiente 

mais propício para a inclusão de todos, inclusive dos estudantes com deficiência.  

Na busca pela consolidação da nova proposta seria necessário conhecimento e muito 

estudo. Foram, então, programadas ações em que o envolvimento e a implicação dos 

professores e toda comunidade escolar era essencial para a concretização de uma nova forma 

de compreensão de currículo e de avaliação.   

Encontros, conferências e formações continuadas fizeram parte desse novo projeto, 

quando, em 2003, durante o processo de elaboração do Plano Municipal de Educação a partir 

do Decreto Municipal nº 9.030/2003, o empenho da comunidade escolar teria motivado o “I 

Encontro de Ensino Fundamental: uma reflexão coletiva” que apesar de não ter gerado um 

documento norteador específico da produção realizada no encontro, foi muito rico como 

processo formativo. Alcançou, pois, o objetivo na apropriação da concepção de educação 

que embasa a organização escolar em ciclos, na qual representantes de todas as escolas 

participaram ativamente das decisões.  

Como participei, também, ativamente do “I Encontro de Ensino Fundamental: uma 

reflexão coletiva”, ocorrido nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2014, em que se propunha a 

                                                   
12 Ciclos – forma de organização escolar que rompe com a lógica da reprovação por ano de escolaridade. Em 

Niterói optou-se pelo ciclo de formação onde os estudantes são organizados de acordo com a faixa etária. Essa 

nova política foi regulamentada pelas Portarias nº 125 e 132/2008 / Niterói/RJ. 
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consolidação da organização do ensino em Ciclos de Formação, sinto-me agente 

participativa no processo de mudança na nova concepção de educação adotada pela rede 

municipal de educação de Niterói, resultante de um processo de discussão – elaboração - 

ocorrido, anteriormente, entre os meses de maio e setembro de 2003 na SME/FME. 

Posteriormente, as escolas, que se propusessem a colocar em prática a nova 

organização, teriam acompanhamento dos representantes da FME, servindo como projeto 

piloto para a implantação em toda a rede municipal de educação de Niterói. Não foi uma 

tarefa fácil conseguir escolas aliadas ao novo projeto que almejava refletir sobre uma forma 

de organização que buscasse atender tempos diversos de aprendizagem. 

A iniciativa da Rede em repensar a sua forma de organização não se dava de forma 

isolada. Ela também atendia aos mesmos pressupostos da política de educação especial na 

perspectiva inclusiva: respeitar tempos diferenciados de aprendizagem ao abolir a prática da 

reprovação e ao instituir a avaliação da progressão ao final de cada ciclo. 

O fato é que mesmo diante de tanta complexidade na compreensão dos fatores que 

interferem na superação das atitudes frente às diferenças e sem a apropriação da nova forma 

de organização por parte da comunidade escolar, foi implementada a “Proposta Pedagógica 

Escola de Cidadania” respaldada pelas Portarias nº 125/2008 e 132/2008 (FUNDAÇÂO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO DE NITERÓI, 2008), instituindo respectivamente, a forma 

de organização em que o ensino fundamental foi dividido em 4 etapas, das quais a primeira 

ficou composta pelos 1º, 2º e 3º anos de escolaridade, a segunda pelos 4º e 5º anos de 

escolaridade, a terceira pelos 6º e 7º anos de escolaridade e, enfim, a última etapa do 

fundamental estaria representada pelos 8º e 9º anos de escolaridades e as diretrizes 

curriculares. 

Nesta perspectiva, a retenção só seria possível ao final de cada Ciclo, essa medida 

possibilitou tempos diversos de construção do conhecimento por parte de cada estudante e 

rompeu com a tentativa de homogeneizar os grupos alocados por ano de escolaridade. 

A portaria 132/2008, no art. 2º § 1,º previa que as diretrizes estariam fundamentadas a 

partir do “(...) processo de construção de valores, de conhecimentos e de práticas sociais 

mediada pela reflexão, pela intervenção na realidade e pela indissociabilidade entre teoria e 

prática”. 

Sendo assim, a nova concepção de educação viria a contribuir para a inclusão dos 

estudantes com necessidades educacionais especiais que se encontravam matriculados na 

rede municipal de educação de Niterói e os que viriam a ser matriculados. Na época da 
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implementação da organização em Ciclos de Formação em Niterói, já havia condição 

adiantada da política de educação especial na perspectiva inclusiva. 

Em 2001, foi publicada a portaria FME nº 239/2001 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE NITERÓI, 2001) que dispunha sobre a inclusão dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais nas escolas da rede municipal de ensino de Niterói e, em 

2003, a Portaria nº 407/2003 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI, 

2003) que regulamentou a instalação e a atuação nas salas de recursos na mesma Rede de 

ensino. 

De acordo com Pintor (2013, p. 31) “(...) as ações que dão corpo à Política de Educação 

Inclusiva surgiram com base nas demandas para responder a solicitações de pais, professores 

e alunos para solucionar problemas do cotidiano escolar em relação ao processo de inclusão 

dos alunos.” Dois projetos foram significativos neste sentido: a criação do núcleo PAI (Pais 

e Amigos da Inclusão) para atendimento e suporte às famílias dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais e o projeto Espaço Integrado de Desenvolvimento e 

Estimulação (EIDE), espaço de pesquisa e estimulação pedagógica para alunos com 

deficiência intelectual e múltipla, ambos de autoria e responsabilidade da coordenadora de 

educação especial da FME/SME, na época, professora Nelma Alves Marques Pintor. 

Em 2005, devido à grande demanda de estudantes com necessidades educacionais 

especiais e às dificuldades enfrentadas pelas escolas na adaptação e no atendimento às 

necessidades individuais, surgiu o programa de professor de apoio. 

O convênio com a Associação Fluminense de Reabilitação (AFR) e Instituto Nacional 

de Tecnologia (INT), transporte acessível, oficina de tecnologia assistiva e o programa de 

bilinguismo foram outros avanços alcançados sob a coordenação da professora Nelma Alves 

Marques Pintor. Mas mesmo com tantos projetos implantados novos desafios estavam por 

vir. 

Quando o Decreto nº 7611/2011(MEC, 2011) regulamentou que as instituições externas 

às escolas comuns de ensino que funcionavam como escolas especiais deveriam se adaptar à 

nova política de educação especial passando a ser atendimento complementar ou 

suplementar de acordo com as orientações para o AEE, a demanda de inclusão de estudantes 

com necessidades educacionais especiais na rede comum de ensino, inclusive a de adultos, 

aumentou significativamente, pois muitos desses estudantes com necessidades educacionais 

especiais permaneceram matriculados nas escolas especiais Ad Infinitum. 
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Mediante a mudança de coordenação, o EIDE viria a ser instinto sob o argumento de 

que de acordo com a política de educação especial na perspectiva inclusiva, os estudantes 

com deficiência deveriam estar matriculados na escola independente de sua condição. 

Essa nova forma de compreensão traria novos desafios à escola, na inclusão dos 

estudantes com deficiências múltiplas, pois, se antes estudantes com severos 

comprometimentos tinham a possibilidade de serem mais bem compreendidos em suas 

necessidades e habilidades ao serem submetidos à estimulação, estudo de caso e adaptação 

com o professor de apoio para, posteriormente, serem encaminhados para a escola, agora não 

tinham mais a oportunidade de passar por esse processo inicial no EIDE. Agora cabia à 

escola fazer este trabalho. 

Diante na nova concepção de inclusão dos estudantes com severos comprometimentos 

esperar-se-ia que a política pública de educação especial na perspectiva inclusiva 

considerasse os novos desafios, dando o suporte humano e material necessários para que a 

mesma se consolidasse de maneira efetiva. Seria de se esperar que as ações necessárias 

pudessem ser pensadas em prol da qualidade da educação. Mas, o fato é que as mudanças 

vivenciadas nos últimos 6 anos não têm significado avanço para a política de educação 

especial na perspectiva inclusiva. 

Além do término do EIDE e da otimização de profissionais de apoio que passaram a ser 

responsáveis por acompanhar mais de um estudante, nenhuma portaria foi atualizada ou 

publicada regimentando a função do professor de apoio, assim como o estudo e discussão 

acerca do plano educativo individualizado como suporte à inclusão do estudante com 

deficiências múltiplas não foi aprofundando. E isso ainda gera muitas dúvidas na sua 

elaboração, pois a estagnação da política produziu uma nova realidade, a qual descrevo a 

seguir. 

 

5.1.2 PANORAMA DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI 

 

O novo panorama da educação especial na perspectiva inclusiva em Niterói 

naturalmente descrito pelo aumento da demanda de matrícula de estudantes com deficiência 

resultante do incentivo à inclusão escolar na garantia dos direitos da pessoa com deficiência 

como previsto nas diversas legislações em vigor, passou a exigir, então, maior estrutura 

através de recursos materiais e pessoais.  
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Esses foram supridos, muitas vezes, utilizando-se de alternativas temporárias, como 

salas de recursos improvisadas sem o devido material necessário como é o caso da SRMs da 

E. M. Dario de Souza Castello e pelos contratos temporários de professores de apoio 

especializado que começaram a chegar às escolas sem formação específica, contradizendo 

todas as orientações do MEC a respeito do atendimento educacional especializado, das 

condições formativas e dos materiais para o seu desenvolvimento, o que tem gerado desafios 

ainda maiores ao processo de inclusão. 

A urgência de profissionais especializados com o aumento da demanda de inclusão 

nas escolas comuns de ensino teria sido, por exemplo, sanada por contrato de professores em 

caráter emergencial.  O primeiro, quando a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Niterói – SEMECT designou, em 14 de janeiro de 2014, banca examinadora para Processo 

Seletivo Simplificado que visava, de acordo com a Portaria FME nº 79/2014, a criação de 

cadastro para eventual Contratação Temporária de Professor de Apoio Especializado e 

Profissionais Bilíngues e que logo a seguir seriam contratados, com base na Lei Municipal nº 

956 de 12/07/1991, através do Edital nº 002/2014 para a Contratação Temporária de 

Professores de Apoio Especializado e pelo Edital nº 003/2014 para Profissionais Bilíngues, 

ambos com previsão de validade por 12 meses, e o Contrato deveria permanecer por 6 

meses. 

       A partir deste momento até os novos Editais nº 06/2016 e nº 07/2016 serem realizados, 

esses profissionais tiveram seus Contratos Temporários revalidados a cada interrupção aos 6 

meses previstos, geralmente, na época do recesso escolar em julho e nas férias em Janeiro. 

Os Editais nº 06/2016 para Contrato Temporário de Professores de Apoio 

Especializado e nº 07/2016 para Profissionais Bilíngues que tiveram sua homologação em 

15/02/2016, passaram a ser regidos pelo Regime de Contrato Trabalhista – CLT, podendo 

durar 24 meses prorrogável por mais 12 meses, quando ao final de 2016 foi realizado o 

Edital de Concurso para a Prefeitura de Niterói, nº 02/2016, tanto para suprir a demanda de 

Professor I, quanto para Professor de Apoio Especializado e Professor Bilíngue, realizado 

pela Universidade Federal Fluminense através da Coordenação de Seleção Acadêmica – 

COSEAC, com validade de 2 anos e prorrogável pelo mesmo tempo. 

Não se sabe se por falta de planejamento ou por questão orçamentária, apesar da 

grande demanda desses profissionais, que varia de acordo com o quantitativo de estudantes 

com severos comprometimentos, a chamada de professores de apoio especializado aprovados 

no Concurso Público, nº 02/2016, limitou-se a 100 professores.  
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Com o término dos contratos, o quantitativo de professores convocados pelo concurso 

não supriu a demanda e gerou um retrocesso da política de educação especial na perspectiva 

inclusiva, ao agrupar alunos com severos comprometimentos no mesmo grupo de 

referência13, impossibilitando, assim, que os estudantes tivessem o atendimento previsto de 

acordo com as orientações da PNEEPI (2008). 

O Sistema de Contrato Trabalhista em Regime CLT é entendido como medida 

extraordinária na rede pública, devendo-se suprir tal demanda por concurso público por se 

tratar de escolas públicas. O não cumprimento da lei foi motivo de reivindicações e greves ao 

longo do primeiro semestre de 2018. Os últimos fatos demonstram um retrocesso na política 

de inclusão na rede municipal de educação de Niterói, e preocupa toda comunidade escolar 

que se vê diante do desafio de incluir sem a estrutura devida.  

É urgente que os professores aprovados no concurso público, Nº 2/2016, sejam 

convocados para suprir as vagas ocupadas por contratos temporários, como condição 

necessária na consolidação do processo de inclusão, principalmente, no que se refere ao 

processo formativo dos professores de apoio especializado e professores regentes. A política 

do Contrato Temporário tem formado um grupo de profissionais que ao final do contrato 

migram para outras escolas ou redes de ensino. 

Trata-se de assunto muito controverso, pois apesar de existir um Edital vigente de 

Concurso Público capaz de suprir a demanda dos Contratos finalizados ou em fase de 

finalização, não tem sido essa a prática adotada pelo governo atual. Isso gera muitos 

conflitos com a queda da qualidade de atendimento aos estudantes com necessidades 

educacionais especiais, já que se encontram agrupados na mesma turma com demandas 

diversas e impossibilitam a um único professor desenvolver um projeto de atendimento 

individualizado que atenda as reais necessidades dos estudantes, mesmo tendo o apoio do 

professor de referência e do professor de sala de recursos multifuncionais. 

Outro fato importante, diz respeito ao aumento do quantitativo de estudantes por 

turma, uma vez que desfaz uma conquista anterior na busca da qualidade de ensino com a 

diminuição da modulação, em que o professor responsável por um grupo de referência tinha 

uma condição mais próxima ao atendimento das necessidades individuais de todos. Com o 

aumento da modulação, esse se viu obrigado a rever sua forma de intervenção pedagógica, 

privilegiando os que acompanham o que é proposto, em detrimento dos que necessitam de 

                                                   
13 Os anos de escolaridade da Rede Municipal de educação de Niterói estão organizados em grupos de 

referência. 



78 

 

 
 

apoio pedagógico individualizado. A justificativa da SME/ FME, na figura de seus gestores, 

é a de que o aumento de demanda de matricula na rede e a obrigatoriedade do município em 

suprir a demanda os obrigaram a tomar essa decisão. 

Mais uma vez nos deparamos com uma situação em que fica a interrogação se faltou 

planejamento ou se a questão é orçamentária. Em contrapartida, uma não pode ser entendida 

isolada da outra, pois a tendência de um município como Niterói, em pleno crescimento 

populacional, é que a demanda de matrícula nas escolas públicas aumente. 

Diante deste cenário, o professor de sala de recursos que é responsável pela 

articulação com as salas de aula comum de ensino, ao complementar, suplementar e adaptar 

o currículo individualizado dos estudantes com necessidades educacionais especiais se vê 

diante de uma demanda aumentada pela impossibilidade do professor da sala comum de 

ensino dar a atenção adequada aos estudantes.  

Sendo assim, podemos afirmar que o desmonte da educação, a precarização das 

condições de trabalho para suprir as necessidades de funcionamento das escolas têm se 

refletido no retrocesso de conquistas até então significativas na garantia do direito das 

minorias e na busca de uma escola pública de qualidade e para todos. 

A diminuição de profissionais na equipe de educação especial da rede municipal de 

educação de Niterói, também, comprometeu o acompanhamento nas escolas, deixando-as 

ainda mais desamparadas, em todos os sentidos. Por exemplo, a diminuição gradativa de 

profissionais com a aposentadoria de alguns e com o retorno à escola ou por opção ou por 

decisão da gestão. 

Quanto à formação de professores, em 2017, o programa de formação em serviço não 

aconteceu para os professores de sala de recursos e para os professores de apoio, como em 

anos anteriores, retornando agora em 2018. A formação para o AEE oferecida a partir de 

2012 teve novas edições em 2014, 2016 e, agora, em 2018, segundo informação da 

Assessora de Educação Especial, Andréa Pierre Reis. Foram mantidas as formações em 

Libras.  

Também os convênios com a Associação Fluminense de Reabilitação – AFR e com a 

Pestalozzi para atendimento clínico foram interrompidos em 2011 e o Núcleo PAI (Pais e 

Amigos da Inclusão) encerrou suas atividades em 2013. 

As questões apontadas conferem à gestão, papel fundamental na garantia de recursos 

materiais e humanos para que existam condições de fomentar a política de formação de 

professores. Política de importância fundamental na educação para todos, mas que os estudos 
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apontam ser um grande desafio na rede municipal de educação de Niterói, visto que os 

professores de apoio especializado, professores bilíngues e professores regentes têm chegado 

às salas de aula sem nenhuma formação específica pela ausência de uma política que se volte 

para tal. 

Outro ponto nevrálgico da política de formação de professores é que, mediante a 

política do Contrato Temporário, os professores partem para outras redes de ensino, após 

experiência e formação, que mesmo de forma pontual e superficial possibilitam aos 

professores construir práticas docentes no cotidiano escolar e que em contato com o 

professor de sala de recursos multifuncionais constroem um espaço de formação, quando 

minimamente conseguem estudar e planejar a partir das demandas individuais dos estudantes 

público-alvo da PNEEPI (MEC, 2008). É nesse contexto que trago a reflexão acerca das 

experiências formativas na E. M. Dario de Souza Castello. 
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5.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS NA E.M. 

PROFESSOR DARIO DE SOUZA CASTELLO/NITERÓI/RJ 

 

5.2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DARIO 

DE SOUZA CASTELLO 

 

Foto 1 – Lócus da pesquisa 

 

A E.M. Professor Dario de Souza Castello localizada na Rua Professora Alice 

Picanço, 21 – Itaipu, Niterói/RJ – Brasil, CEP 24.340-080, está situada na associação de 

Moradores e Amigos da Lagoa de Itaipu – AMOLI. Antes, no mesmo local, funcionava a 

“Escola Tia Tereza”, instituição privada de renome na região. O patrono da escola, Dario de 

Souza Castello, professor da Universidade Federal Fluminense, faleceu em 2008. 

Apesar de não ser um condomínio, existe uma portaria que controla as entradas e 

saídas, onde residem, na maioria, pessoas com poder aquisitivo elevado. Mas, no entorno, 

encontram-se comunidades com condições econômicas diversas, o que se reflete na realidade 

da escola. Seu funcionamento foi autorizado por meio do Decreto de criação nº 11.768/2014, 

publicado no Diário Oficial do Município, em 06 de novembro de 2014. 

Foi inaugurada em 23 de fevereiro de 2015, embora a inauguração oficial tenha 

acontecido em 25 de fevereiro de 2015 com presença do prefeito Rodrigo Neves. O ano 

letivo, porém, só teve início em março, devido a algumas adequações necessárias para sua 

abertura, pois a escola funcionaria em tempo integral. Mas o projeto não se realizou em 

função da grande demanda de vaga para o primeiro segmento do ensino fundamental na 

Região Oceânica de Niterói, onde está localizada. 

Segundo consta no Projeto Político Pedagógico, o Conselho Escola Comunidade da 

E. M. Professor Dario de Souza Castello é a pessoa jurídica responsável pelo recebimento de 

verbas federais, cadastrada sob o nº 22.828.152/0001-10, e é formado por representantes dos 
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professores, dos pais e pela direção escolar a fim de garantir que o uso das verbas sejam 

utilizado da melhor forma para o funcionamento da escola em sua função educacional. 

A escola está organizada em ciclos de formação, nos quais os estudantes são alocados 

em grupos de referência de acordo com a faixa etária.  No primeiro ciclo temos os grupos de 

referência 1,2 e 3 e no segundo temos os grupos de referência 4 e 5, tendo mais de um grupo 

para cada ano de escolaridade, seguindo orientação das legislações vigentes dirigidas à 

educação escolar, encontradas na Deliberação CME nº 031/2015 do Conselho Municipal de 

Educação de Niterói, aprovada na Sessão Plenária do dia 30 de novembro de 2015, que 

estabelece a Carta Regimento das Unidades Públicas Municipais de Educação e pelas 

Portarias FME nº 085/2011 e  nº 087/2011. 

No que se refere à acessibilidade, a escola possui piso tátil, elevador, rampas, uma 

sala de recursos ampla e espaços para atividades diversificadas, apesar de não ter rampa de 

acesso para o segundo e terceiro andar, o que cria dependência, exclusiva, do elevador para o 

acesso aos andares superiores.  

A escola possui um auditório, que recebeu o nome da poetisa Clarice Lispector, com 

capacidade para 104 pessoas onde acontecem encontros com pais, formações continuadas, 

apresentações dos alunos e atividades diversas. No térreo, encontram-se a secretaria, o 

auditório, o refeitório, a sala da direção, sala dos professores, o laboratório de ciências, a sala 

de arte, a sala de informática, pátio, cozinha, almoxarifado, dispensa para guardar alimentos 

não perecíveis e 8 banheiros, sendo 2 adaptados. 

 No segundo piso, encontram-se 10 salas de aula, a sala de recursos multifuncionais, a 

sala das pedagogas, a biblioteca “Manoel de Barros”, também poeta brasileiro, almoxarifado 

e 5 banheiros, sendo um adaptado. No terceiro piso, uma quadra poliesportiva que recebeu o 

nome de um morador da comunidade local, Sr. Dionísio Mendes Filho, morador da AMOLI 

(Associação de Moradores da Lagoa de Itaipu), que segundo o Projeto Político Pedagógico 

foi uma “(...) forma de demarcar a importância da relação entre as famílias, escola e 

comunidade local”. Existem no mesmo andar dois vestiários, um feminino e um masculino, 

ambos adaptados para o uso das pessoas com deficiência física e um parquinho com grama 

sintética. 

De acordo com o regimento da rede municipal de educação de Niterói, a gestão tem 

princípios democráticos em que as decisões dependem do aval da comunidade escolar 

através do CEC - Conselho Escola Comunidade, do qual participam pais, professores e 

funcionários. 
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Para atender 503 estudantes, a escola está organizada em dois turnos de 

funcionamento dos quais 263 estudam no turno da manhã em que é oferecido o ensino do 1º 

ao 5º ano do ensino fundamental, e 240 estudantes no turno da tarde em que é oferecido o 

ensino do 1º ao 3º ano. A cada ano, o turno da tarde abre novas vagas no 1º ano de 

escolaridade, na medida em que os alunos do ano anterior progridem para o 2º ano de 

escolaridade, processo esse que leva o turno da tarde a, também, oferecer do 1º ao 5º ano de 

escolaridade. O número de vagas oferecidas exige nova reorganização no 1º ano de 

escolaridade, que diminuiu a cada ano com a criação de mais um ano de escolaridade.  

Para suprir a demanda de professores, a escola necessita de 31 professores (as), dos 

(as) quais 1 (um) é diretor (a) e outro (a) é diretor (a) adjunto (a). Diante da falta de 

profissionais concursados para o cargo de professor, a escola, hoje, conta com 17 

profissionais dos (as) quais 3 (três) professores (as) têm duas matrículas14e trabalham no 

turno da manhã e no turno da tarde. 3 (três) professoras de matrícula estão lotadas no turno 

da manhã e atuam em regime de DR15 no turno da tarde, 5(cinco) são contratadas16 no turno 

da manhã com aditivo17 no turno da tarde, 1(uma) está readaptada tendo redução de carga 

horária. 1 (uma) professora está contratada para o turno da tarde, 4 (quatro) professores(as) 

têm suas matrículas no turno da tarde e 3 (três) professores(as) são concursados(as) e 

trabalham em regime de 16 horas semanais. 

Desses profissionais, 4 (quatro) professores (as) atuam como professor (a) de apoio 

no turno da manhã com aditivo no turno da tarde, 2 (dois) como professores (as) de sala de 

recursos multifuncionais, 2 (dois) como diretor (a) geral e diretor (a) regente, 3 (três) são 

professores (as) de educação física, 1(um) professor (a) de arte, 1 (um) de sala de leitura 

estando readaptada. 2 (dois) atuam como coordenador (as) de turno, 1(um) professor (a) da 

turma de aceleração e 1(um) como secretária escolar. Além dos regentes, o corpo docente 

conta com 2 (dois) pedagogos (as) com carga horária de 16h, um no turno da manhã e outro 

no turno da tarde. 

No quadro de apoio, a escola conta com 5 (cinco) merendeiros (as), 1 (um) 

merendeiro (a) readaptado (a) que auxilia a coordenação do 1º turno. 4 (quatro) servidores 

(as) da CLIN, 1(um) agente de portaria, 1(um) agente de coordenação, 1(um) agente 

                                                   
14 Professores concursados em regime estatutário. 

15 Regime de dupla Regência –visa suprir as licenças médicas, licença especial, licença sem vencimento e 

outras demandas de professores. 

16 Contrato Temporário. 

17 Carga horária aditiva do contrato temporário. 
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administrativo, e (um) bibliotecário(a). No momento, faltam, no turno da tarde, 1 (um) 

professor (a) articulador, 1 (um) professor (a) de inglês, 2 (dois) professores (as) de apoio, 

sendo que 1(um) das vagas foi preenchida por uma estagiária de pedagogia e 1(um) 

professor (a) regente. 

A maioria dos professores (as) possui nível superior e, muitos (as) especialização em 

áreas afins ao campo educacional, dos quais 2 (dois) professores (as) com formação em 

Normal Superior e 2 (dois) professores(as) com formação de professores em Ensino Médio. 

Quanto à PNEEPI (MEC, 2008), a escola tem uma estrutura razoável quanto à 

acessibilidade arquitetônica, mas por não ter rampa de acesso entre os andares, torna a 

dependência do elevador é inevitável. No entanto, o elevador fica trancado para que os 

estudantes não o utilizem sem assessoria, o que faz com que o professor de apoio dependa 

sempre de alguém para destrancá-lo quando precisa ir para outro andar. 

A sala de recursos multifuncionais não recebeu material do MEC, como previsto pelo 

Programa de Implantação de Sala de Recursos nas Escolas Inclusivas, tendo sido montada 

com material produzido pela professora de sala de recursos do turno da manhã, por material 

doado pela comunidade escolar e alguns jogos comprados pela direção escolar. 

 De acordo com os parâmetros do Programa de Implantação das Salas de Recursos 

Multifuncionais, a sala de recursos da Escola Municipal Professor Dario de Souza Castello 

deveria ser do Tipo II, por ter uma estudante com deficiência visual matriculada desde 2017. 

Mas não há nenhum dos equipamentos previstos na PNEEPI (MEC, 2008), que através do 

Programa deveria: entregar, instalar e garantir recursos como mobiliários, materiais 

didático/pedagógico, software de Comunicação Alternativa, equipamentos de Informática, 

impressora Braille e, o mais importante, o apoio complementar do Programa Escola 

Acessível e do Programa de Formação Continuada de Professores na Educação Especial. 

Posso afirmar que ainda não é possível considerar ter, sequer, uma SRMs Tipo I.  

O tamanho da sala é adequado, a ventilação, a limpeza, a iluminação também, mas o 

limite de recursos dificulta o atendimento às deficiências múltiplas, tornando nossas práticas 

docentes visivelmente “numa linha tênue entre cuidar e educar”, (fala da diretora) ainda que 

o cuidar, em alguns momentos, envolva uma prática educativa. 

 Estou falando aqui, de um sentimento de impotência frente à necessidade de 

estímulos, os quais não há como realizar, visto que no que a formação, a tecnologia e os 

equipamentos poderiam ajudar, eles não estão ao alcance.  
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 Espelho, barras para se apoiar quando se está exercitando os primeiros passos e 

equipamentos com recursos visuais, táteis, musicais têm sido substituídos por materiais 

confeccionados com sucata, mas se esgotam rapidamente como prática pedagógica. 

 Em geral, esses materiais impressionam pela criatividade na elaboração e pelo 

reaproveitamento de sucatas, porém, no aspecto pedagógico, eles se limitam em trabalhar 

cores, quantidades, coordenação motora e no processo inicial de aquisição de leitura e de 

escrita. 

  

Foto 2 - Sala de Recursos Multifuncional da Escola Municipal Professor Dario de Souza 

Castello/Niterói/RJ 

 

 

Em Niterói, a sala de recursos multifuncionais está regulamentada pela Fundação 

Municipal de Educação, através da Portaria FME nº 407/2003 que dispõe sobre o público-

alvo do atendimento, a função do professor de sala de recursos e a forma de atuação. 

Quanto ao turno em que o AEE deve acontecer, a Portaria FME nº 407/2003 orienta 

que “(...) A escola poderá ainda decidir pelo atendimento no contra-turno de aula do aluno, 

desde que haja interesse e possibilidade em comum da escola e da família”. 

Na Escola Municipal Dario de Souza Castello seu funcionamento acontece no mesmo 

turno, o que transforma esse espaço como substitutivo da sala comum de ensino, 

principalmente, em relação à inclusão dos estudantes com deficiências múltiplas, 

contradizendo o que a PNEEPI (2008) propõe. 
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Por ser considerada uma escola acessível, estão matriculados estudantes com 

deficiências múltiplas, o que representa grande desafio. 

 

Quadro 4 -  Tipo de deficiência e turno em que estão matriculados: 

DEFICIÊNCIA (LAUDO) TURNO 

Síndrome de Down (SD) Manhã 

Microcefalia 

(Cadeirante) 

Tarde 

                        Síndrome de Down (SD) Tarde 

Deficiência motora, deficiência intelectual e 

deficiência visual 

 (Cadeirante) 

Tarde 

Microcefalia – deficiência intelectual 

(Cadeirante) 

Tarde 

Síndrome de Legg – Calvé – Perthes Tarde 

Altas Habilidades / superdotação (em avaliação) Tarde 

Síndrome de ativação mastocitária –deficiência 

intelectual, deficiência física e deficiência motora 

Tarde 

Síndrome de Down Tarde 

Deficiência intelectual e deficiência motora Tarde 

Esclerose Tuberosa e Dificuldade de aprendizagem.  Tarde 

Anemia Falciforme e leve deficiência intelectual Tarde 

Deficiência do Processamento Auditivo Central Tarde 

Distúrbio de fala, comportamental – Deficiência 

intelectual 

Tarde 

Convulsão febril e déficit motor Tarde 

Encefalopatia crônica da infância – deficiência 

intelectual, baixa visão, deficiência motora 

(cadeirante) 

Tarde 

Transtorno do espectro autista Manhã 

Hidrocefalia  

Não é cadeirante 

Manhã 

 Deficiência intelectual  Manhã 

TEA ou DPAC – em avaliação Manhã 

PC – cadeirante  Manhã 

TEA ou DPAC- em avaliação Manhã 

DI (Síndrome de abstinência alcóolica fetal) Manhã 

Síndrome de Down Manhã 

 

Em geral, são atendidos os estudantes público-alvo da PNEEPI (MEC, 2008) com 

diagnóstico clínico. Os casos, em que o estudante ainda não tem diagnóstico, ficam 

respaldados pela Nota Técnica nº 04/2014/MEC/SECADI/DPEE, que ao reconhecer o direito 

à educação julga que  
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Neste liame não se pode considerar imprescindível a apresentação de laudo 

médico (diagnóstico clínico) por parte do aluno com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, 

uma vez que o AEE caracteriza-se por atendimento pedagógico e não 

clínico. Durante o estudo de caso, primeira etapa da elaboração do Plano de 

AEE, se for necessário, o professor do AEE poderá articular-se com 

profissionais da área da saúde, tornando-se o laudo médico, neste caso, um 

documento anexo ao Plano de AEE. Por isso, não se trata de documento 

obrigatório, mas, complementar, quando a escola julgar necessário. O 

importante é que o direito das pessoas com deficiência à educação não 

poderá ser cerceado pela exigência de laudo médico. (MEC, 2016, p.93) 

 

 

Sendo assim, considera-se o estudante para o atendimento educacional especializado, 

todo aquele que de acordo com avaliação da Equipe de Articulação Pedagógica - EAP18 

junto ao professor (a) de SRMs e com aval da Assessoria de Educação Especial, tenha 

indicativos pedagógicos compatíveis com o público-alvo da PNEEPI (MEC, 2008), caso 

contrário 

A exigência de diagnóstico clínico dos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, 

para declará-los no Censo Escolar como público-alvo da educação especial 

e, por conseguinte, garantir-lhes o atendimento de suas especificidades 

educacionais denotaria imposição de barreiras ao seu acesso ao sistema de 

ensino, configurando-se em discriminação e cerceamento de direito. 

(Ibidem, p. 94) 

   

  Esses estudantes têm atendimento pedagógico específico de acordo com o Plano de 

AEE, sendo acompanhados individualmente ou em pequenos grupos, uma ou mais vezes por 

semana, de acordo com a necessidade e o quantitativo de estudantes. 

 

5.2.2 CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES A PARTIR 

DA IMPLANTAÇÃO DA PNEEPI (MEC, 2008). 

 

A formação profissional pode ser compreendida a partir de dois campos: o da 

formação acadêmica – inicial e continuada nas graduações e pós-graduações, seminários, 

congressos - e o da formação contínua, aquela em que a interação e a reflexão no campo de 

atuação, no caso a escola, são o elemento de formação, compreendendo a escola como lócus 

para construção do saber. 

                                                   
18 Na Rede Municipal de Educação de Niterói a Equipe de Articulação Pedagógica é composta pelo Diretor 

Geral, Diretor Adjunto, Pedagogo, Supervisor Escolar ou Orientador Educacional e Coordenador de turno, 

estando assim previsto na Portaria FME 087/2011 Art. 15. 
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A educação contínua alicerçada no tripé teoria, prática e reflexão constitui o que para 

a Teoria Crítica da Sociedade representa a formação para a emancipação. O professor 

constrói a sua prática se permitindo viver experiências, ousando, refletindo, criticando, 

duvidando.  

Quanto à formação acadêmica, o programa de formação continuada da rede 

municipal de educação de Niterói consiste em possibilitar o acesso ao ensino superior por 

meio de convênios com universidades particulares, divulgação de cursos à distância em 

universidades federais e na parceria com a Universidade Federal Fluminense- UFF - em 

seminários, formações continuadas e cursos. 

No âmbito da FME/SME são oferecidas formações continuadas nas diversas áreas de 

atuação como mídias, educação infantil, educação de jovens e adultos, ensino fundamental, 

educação especial, ainda que, na atual conjuntura, elas tenham diminuído na sua frequência e 

na possiblidade de liberação dos profissionais de sua função para estudo, por questões 

anteriormente explicitadas. 

As formações específicas da educação especial são dirigidas, em sua maioria, aos 

professores de sala de recursos e professores de apoio, o que tem sido motivo de 

questionamento por parte dos outros professores, que reclamam da impossibilidade em 

participar também.  

A Política Nacional de Educação Especial deveria enfatizar a formação dos 

profissionais de educação, pois assim como os professores de apoio estes 

também estão envolvidos diretamente no processo educacional e muitas das 

vezes não sabem como lidar com certas situações. (professora Clara) 

E mais: 

Tive um aluno autista em uma turma de educação infantil, de uma escola 

particular, o que foi bem difícil, pois na rede privada não tem nenhum 

profissional que olhe paras o aluno e ajude o professor regente, eu tinha 

uma estagiária do curso normal e tinha que me virar (professora Clara) 

 

 

A fala da professora Clara evidencia a necessidade de que todos os professores 

possam participar das formações voltadas para a concepção investigativa e reflexiva que os 

façam superar o medo em lidar com certas situações e a ideia de que alguém “sabe” como 

lidar com situações diversas. Dessa forma, mais do que “se virar”, eles se apoiariam na teoria 

para compreender as especificidades de cada estudante. 

Muito mais do que “se virar” se trata, segundo Becher (In Adorno, 2000, 145) de 

“(...) aptidão a experiência constitui propriamente um pressuposto para o aumento de 
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reflexão sem aptidão a experiência não existe propriamente um nível qualificado de 

reflexão”. 

Mas como ter aptidão em um sistema em que a educação é um desafio a ser superado 

desde os primeiros anos de escolaridade? Que além da falta de investimento e da falta de 

estrutura denunciam a falta de interesse em um povo emancipado. 

Na tentativa de tentar amenizar as consequências de uma formação frágil, a educação 

de Niterói instituiu que os professores teriam duas horas semanais para estudo e 

planejamento, previsto na Portaria FME nº 087/2011, Art. 17: 

Compete ao Pedagogo, ao Orientador Educacional e/ou ao supervisor 

educacional a articulação do trabalho pedagógico, favorecendo o estudo, a 

organização e o acompanhamento sistemático da prática educativa 

intencional que se realiza na unidade. No Art. 22: As reuniões semanais de 

avaliação e planejamento devem ser de caráter informativo, organizacional, 

reflexivo e avaliativo, com foco na elaboração, implantação e 

acompanhamento do Projeto Político-Pedagógico, do Plano de Ação Anual 

e do Plano de Trabalho do Ciclo, bem como na formação continuada dos 

profissionais da unidade de Educação. 

 

Trazendo o Art. 17 da Portaria FME nº 087/2011 para dialogar com o cotidiano 

escolar, surgem questões relevantes acerca dos encontros semanais às quartas-feiras, de 

caráter informativo, organizacional, reflexivo e avaliativo, algumas descritas a seguir. 

Quando os professores não estão envolvidos com o planejamento e com a elaboração 

de projetos para os sábados letivos, são absorvidos por longos Conselhos de Classe, que não 

se esgotam com tantas demandas ou estão ocupados com o planejamento de atividades para 

aplicação nas aulas. Questões burocráticas, também, são responsáveis por boa parte do 

tempo que deveria ser dedicado ao estudo. 

Diante dessa realidade, as formações continuadas ficam a cargo da SEMECT e já não 

são muito frequentes, rompendo com uma cultura de formação continuada que vinha se 

consolidando, ao longo dos últimos 15 anos, com formações no início do ano letivo e 

formações mensais para todos os profissionais da Rede. 

Os únicos profissionais que continuam tendo acesso à formação continuada oferecida 

mensalmente pela FME/SME são os professores de apoio e os professores de sala de 

recursos que atuam diretamente com os estudantes público-alvo da PNEEPI (MEC, 2008). 

A respeito da formação para o AEE, em entrevista com a Assessora de Educação 

Especial de Niterói, Andréa Pierre dos Reis, as formações de professores para o AEE, em 

Niterói, são oferecidas em universidades federais cadastradas no MEC ou em instituições 

públicas que baseiam o currículo do curso ao modelo do MEC, como, por exemplo, as 
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formações oferecidas pela Fundação Municipal de Educação de Niterói – FME. Em Niterói. 

Segundo a assessora, dentre os 89 professores que atuam em SRMs, 83 possuem formação 

em AEE e os 6 professores que ainda não teriam tido acesso à formação específica para a 

atuação nas SRMs, estão em processo de formação em AEE, agora em 2018, oferecido pela 

FME 

Mais uma vez, são esses profissionais que surgem como multiplicadores da cultura da 

inclusão. E é no dia a dia, diante das situações, a cada comentário e conversa na forma de 

construção do plano educativo individualizado, que os outros profissionais têm a 

oportunidade de refletir sobre seus posicionamentos. 

No discurso ante a avaliação do plano educativo individualizado, nas ações mediantes 

os desafios impostos pela inclusão do deficiente, nos estudos de caso, os profissionais que 

atuam diretamente com os estudantes com deficiência aparecem como multiplicadores de 

conhecimento e agentes da inclusão, dando à PNEEPI (2008) potencial de elevação da 

consciência. 

Uma experiência formativa muito importante neste sentido, realizada em 2017, 

aconteceu a partir do reagrupamento na sala de recursos multifuncionais com estudantes com 

deficiência e com outras necessidades educacionais especiais, prática essa que contribui para 

descaracterizar a sala de recursos como espaço apenas para os estudantes público-alvo da 

PNEEPI (MEC, 2008). 

Este projeto fez parte do Programa de extensão da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ - Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde - NUTES, Programa de 

Pós-Graduação Educação em Ciências e Saúde, Laboratório de linguagens e mediações - 

LEME que tem por objetivo a formação a partir da escola básica – pesquisas colaborativas, 

acreditando na escola como coprodutora de conhecimentos relevantes para a formação. 

Coordenado pela professora da UFRJ, Florence de Faria Brasil Vianna, também, pedagoga 

da Escola Municipal Dario de Souza Castello, no período da pesquisa, mantendo um grupo 

de estudantes-pesquisadores atuando na escola, nos diversos espaços, a fim de aprimorar a 

sua formação enquanto pesquisador e de contribuir no atendimento às demandas, no 

cotidiano escolar.  

Esta experiência colaborou para a prática docente inclusiva, no atendimento às 

necessidades educacionais especiais, ao ter o objetivo da formação de cidadãos capazes de, 

futuramente, gerir suas próprias vidas, tanto do pesquisador quanto do estudante assistido. 
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Figura 3 – reagrupamento na sala de recursos multifuncional   

 

 

Meireles (2010) em sua dissertação de mestrado coloca o exercício da cidadania 

como prática vivida, se assim podemos dizer e não como resultante de processo pedagógico, 

afinal já nascemos cidadãos. Seria esse um desafio a ser superado pelos educadores, na 

compreensão de que 

(...) tipo de oferta educativa deva ser baseado na compreensão do respeito à 

cidadania, do efetivo exercício da pluralidade cultural, da constituição de 

conhecimentos e a formação do sujeito crítico e participativo. Alcançar esta 

meta significa compor uma discussão através da concepção de homem que 

o compreende como sujeito histórico que transforma e é transformado pelo 

seu próprio contexto, faz e refaz a sua história e a história do outro. O 

processo pedagógico, longe de ser um capítulo à parte ou mesmo o 

passaporte para a cidadania, é o seu próprio exercício. 

 

A inclusão do estudante público-alvo da PNEEPI (MEC, 2008) tem mobilizado, 

portanto, a escola a refletir acerca da prática cindida “(...) à medida que o conceito da teoria é 

pensado como independente, como algo que sai da essência da capacidade cognitiva, ou 

como algo que possui uma fundamentação a-histórica, ele se transforma em uma categoria 

coisificada e, por isso, ideológica”. (HORKHEIMER, 1975, p. 2). 
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 Assim, a teoria ganha sentido quando ao escutar os estudantes nas suas necessidades 

individuais observamos suas potencialidades e reconhecemos neles o potencial, a partir do 

que podem construir em relação aos seus desafios e à sua história. Dessa maneira, a teoria e 

prática se encontram de forma única e ganham sentido na práxis pedagógica. 

E, neste sentido, nossos estudantes têm nos desafiado e nos surpreendido, 

diariamente, por meio de suas atitudes, porque isentos de qualquer atributo, podem ser 

compreendidos como sujeitos de direito e, mais ainda, como humanos, pois suas limitações 

representam a capacidade de resiliência mediante as dificuldades impostas por um sistema 

que mais integra do que inclui. E essa situação não exclui os pais, ao contrário se apresenta 

em todos os espaços e nas relações sociais. 

Podemos, assim, considerar “o potencial democrático da educação inclusiva”, como 

conceituado por Costa (2015, p.31), à formação de professores,  

(...) para que não se submetam aos limites das ‘condições materiais’, quanto 

para a organização da escola pública, agora disponível para educar alunos, 

com ou sem deficiência, juntos e compartilhando experiências que 

contribuirão para sua humanização. 

 

Não se submeter aos limites das “condições matérias” não é simples. Significa 

resistir, segundo Crochík (2006, p. 15), 

(...) à igualdade na dominação quando o que se tem obtido não é a 

pacificação entre os homens e sim a “(...) igualdade de direito na luta pela 

sobrevivência, na qual nem todos podem sobreviver, não devido às 

conquistas sociais, mas, sim, à desigualdade que continua na base do 

sistema social”.  

 

Mesmo diante de tais constatações, a riqueza da PNEEPI (MEC, 2008) está em não 

permitir o que Adorno (1995, p. 202) descreve como a “utilidade prática” que não se aplica 

às demandas dos estudantes com deficiência, servindo nos fazer refletir sobre a prática 

docente que tem se comprometido com a situação existente. 

A fala da professora Joana é bastante significativa na constatação do potencial 

instituinte da PNEEPI (MEC, 2008) como podemos ler a seguir: 

A necessidade de me aperfeiçoar em relação a educação inclusiva 

aconteceu por conta do grande número de alunos especiais sendo 

incluídos nas salas regulares(...)com toda a teoria adquirida na 

Universidade, ainda me faltava o principal: a prática. (professora 

Joana) 

 

  Ainda que a ideia de “teoria adquirida” represente a cisão entre teoria e prática, 

observa-se, na fala da professora Joana, a disponibilidade em viver a experiência mediante a 
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inclusão dos estudantes com necessidades educacionais especiais. Ela foi capaz de percebê-

los. 

Enquanto os estudantes com deficiência eram segregados, a oportunidade em viver a 

experiência era negada a todos. Tanto para o professor quanto para os estudantes e para toda 

comunidade escolar.  

Permitir-se viver a experiência do novo, do diferente e isso requer a superação do 

preconceito ao qual ninguém está imune. A inclusão modifica e se modifica a partir da 

convivência e é através dela que temos a possibilidade de desenvolver uma maneira única de 

lidar com a diferença. Ainda que nenhuma experiência seja genuína, visto “(...) que é 

mediada por conteúdos pré-formulados, mas ela serve para reformular o conceito 

previamente formado”. (CROCHÍK, 2011, p.12) 

Podemos, então, considerar que é da possibilidade de se viver a experiência que a 

PNEEPI (2008) contribuiu para a formação de professores. 

 

5.2.3 ATITUDES FACE À INCLUSÃO E SUA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO 

DOCENTE 

 

Consta no Projeto Político Pedagógico da Escola a seguinte situação em 2017, a 

respeito da formação acadêmica de todos os profissionais da escola: 

 

Gráfico 1 
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Gráfico 4 
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  De acordo com os dados colhidos no PPP e descritos nos gráficos acima e em 

comparação com as metas de formação de professores previstas na Lei em vigência Nº 

13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE), 

estabeleceu – se como meta para a formação de professores da educação básica com curso 

superior de 74,8%, em 2013, para 100%%, a partir de 2015, e professores da educação 

básica com pós-graduação de 30%, em 2013, para 50%%, em 2024. A Escola Municipal 

Professor Dario de Souza Castello está próxima de atingir a meta de professores com 

graduação, mas ainda está distante da meta de 50% de professores com pós-graduação visto 

que, em 2018, ainda apresenta número inferior à média nacional de 30%, em 2013. 

Quanto ao envolvimento com a qualidade da escola pública, os professores mostram-

se comprometidos e se pode dizer que a escola caminha para a consolidação de um processo 

contínuo de avaliação que respeita a diferença entre os ritmos de aprendizagem.  

Em relação à inclusão dos estudantes com deficiência, a maioria dos profissionais lida 

com naturalidade a sua presença, mas ainda encontram dificuldade em compreender como 

atender as demandas de tempo de aprendizagem diferenciado dos estudantes com 
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deficiência, deixando a cargo do professor de sala de recursos e professores de apoio 

especializado. 

Vale ressaltar que existe uma queixa por parte dos professores que atuam nas salas 

comuns de ensino de não participarem das formações direcionadas à educação especial. 

Mesmo sendo uma rede inclusiva, a educação de Niterói não tem uma política de formação 

voltada para os professores regentes. O que coloca o projeto de inclusão em risco, se 

considerarmos que fica a cargo, apenas dos professores de sala de recursos ser multiplicador 

das formações, isso quando lhes é dada essa oportunidade. 

Por outro lado, quando frente a situações desafiadoras as quais os professores são 

submetidos em relação a estudantes sem deficiência, a insegurança, o sentimento de 

despreparo é o mesmo por se constatar que os métodos canônicos de ensino não têm sido 

suficientes para lidar com a nova realidade e com a superação das dificuldades. 

Nas entrevistas Semiestruturadas os participantes se posicionaram a esse respeito da 

seguinte maneira: 

A Rede oferece para os especiais recursos, mas não para todas escolas. Na 

outra escola em que eu trabalhei só a professora de matemática se 

preocupava com os alunos especiais. Aqui a escola é acolhedora 

(Professora Vera) 

            E, ainda: 

 

Primeiramente o professor precisa gostar, estar aberto as mudanças e 

dificuldades que no decorrer do caminho aparecem e aqui os professores 

gostam do que fazem.  (Professora Claudia) 

 

  A professora Vera menciona sua experiência anterior em uma escola de ensino 

fundamental – segundo segmento -  quando comenta que os professores de áreas específicas 

de atuação não se importam com o processo educacional dos estudantes com dificuldades ou 

com deficiência. Reconhece que a professora de matemática da escola em que trabalhou se 

mostrava aberta a acolher as demandas dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais e a considera uma exceção diante da falta de recursos. Também compreende a 

elevação da consciência como algo externo à formação do professor, o que perpetua a ideia 

de que a inclusão depende de métodos, técnicas e recursos, quando sob a égide da Teoria 

Crítica trata-se de um processo de construção contínuo, único e singular. A professora de 

matemática se diferencia dos outros professores. 

  A professora Claudia dá ênfase à necessidade de “gostar do que faz” o que reduz a 

formação do professor à ideia de vocação, um posicionamento acrítico mediante os desafios 

impostos pela educação inclusiva. A escolha profissional perpassa por aquilo que 
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acreditamos enquanto concepção de mundo e a sua função social. Um ato político que 

ultrapassa o sentimento de benevolência. Gostar é muito superficial em relação à 

necessidade urgente de elevação da consciência. 

Durante o período de observação, pude constatar que a maioria dos profissionais tem 

consciência da importância da inclusão de todos os estudantes e interagem com naturalidade 

com os mesmos, sem distinção. Uma etapa vencida no processo de democratização da 

educação, mas apenas uma etapa.  

 Os estudantes, em geral, também, interagem e acolhem os estudantes com 

deficiência, mas ainda, em algumas situações não sabem como agir olhando para nós como 

se estivessem aguardando algum tipo de orientação. Nessas situações, procura-se demonstrar 

que é preciso observar o limite do outro e também reconhecer que ele é capaz de responder 

sozinho. Beijam, abraçam as crianças, querem empurrar a cadeira de roda como forma de 

acolhimento. 

 Sobre isso, Crochík, (2006, p.12) comenta que a naturalidade demonstra que 

sentimentos como estranhamento e rejeição não foram ainda introjetados, mas “(...) o agir 

sem reflexão, de forma aparentemente imediata perante alguém, marca o preconceito, que 

sendo, a priori, uma reação congelada, assemelha-se à reação de paralisia momentânea que 

temos frente a um perigo real ou imaginário”. 

 A esse respeito o autor lembra que 

Se o preconceito não é inato, a criança pode, de fato, perceber que o outro é 

diferente dela, sem que isso impeça o seu relacionamento com ele (...) 

incorporamos as representações dos objetos, aos quais devemos reagir 

preconceituosamente, por meio de nossas relações com pessoas das quais 

dependemos (...) (Idem) 

 

  Sendo assim, na escola a forma como os adultos se relacionam com os estudantes, as 

atitudes frente ao diferente podem ser definitivas na forma como eles interagem. Alguns 

minutos de observação no pátio enquanto as crianças brincam servem de retrato para o que é 

dito e muito tem a ver com o que os estudantes observam no cotidiano escolar. 

  Certo dia, as crianças brincavam de pique quando uma delas perguntou como uma 

criança com síndrome de Down que corria atrás deles poderia participar da brincadeira. De 

repente, um deles, sem parar de correr, disse que ele era “café com leite”. Essa teria sido a 

forma de deixá-lo participar sem exigir, naquele momento, que ele tivesse que corresponder 

às regras da brincadeira. Assim se faz quando uma criança mais nova quer participar. A 

reação espontânea do estudante retrata sua experiência que, por sua vez, reflete a forma 

como aprendeu com alguém. 



97 

 

 
 

Mas, para os estudantes sem deficiência “(...) o estereótipo do homem adulto, forte, 

empreendedor, independente, funciona como padrão social”. E isso nos faz refletir se a 

atitude para com o estudante com deficiência, de fato independe das circunstâncias sociais ou 

se vem de uma forma velada, disfarçada por um “verniz civilizatório”. (CROCHÍK, 2006, 

p.12) 

Em relação a essa questão, Adorno (2000, p.141) se posiciona em relação ao conceito 

de modelo ideal, como o momento autoritário, da heteronomia. Para o autor, a emancipação, 

situação contrária a heteronomia, é “(...) demasiada abstrata, além de encontrar-se 

relacionada a uma dialética. Esta precisa ser inserida no pensamento e na prática 

pedagógica”. (Ibidem, 143) 

Mas ao negar a relação com o outro, deixamos de viver a experiência na manutenção 

do estereótipo, que se “(...) fortalece por meio de categorias que permitem classificar os 

indivíduos, o que impede que a experiência individual possa se contrapor ao estereótipo. 

(CROCHÍK, 2011, p.12)  

 A convivência, condição inicial para a experiência é, portanto, fator preponderante na 

superação do preconceito e na elevação da consciência, corroborando para a defesa da 

inclusão de todos, contra qualquer forma de segregação na luta por uma sociedade justa e 

igualitária. 

Sob essa perspectiva Costa (2015, p. 411) atribui ao professor, em seu processo de 

formação: 

– Elaborar seus próprios conceitos, abrindo mão da supremacia dos meios 

hegemônicos e canônicos sobre os fins e objetivos da educação e da 

formação;  

– Admitir para si uma formação teórico-filosófica que não tenha em vista 

sua aplicação imediata e, por isso, se torne a que terá maior probabilidade 

de ser profícua como práxis;  

– Enfrentar e/ou superar o pensar estereotipado produzido pela práxis 

utilitarista, reducionista e cindida no trabalho docente; 

 – Admitir a experiência teórica como antídoto contra a manutenção e 

reprodução de modelos educacionais heterônomos;  

– Permitir visibilidade social à sua condição de indivíduo livre pensante e 

produtor de conhecimento por intermédio de uma práxis docente que 

produza teoria e vice-versa. 

 

  Considerando que a formação é um processo contínuo, assim como a implantação da 

política de educação inclusiva, o mais importante é que o professor esteja apto a rever sua 

prática e admitir a necessidade do estudo e da pesquisa que possibilite o exercício constante 

de construção das próprias experiências. Sob este viés, é imprescindível que os espaços de 
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formação propostos pela FME/SME continuem a servir para a troca de experiência assim 

como para o estudo na busca de uma educação transformadora. 

 

5.2.4 PRÁTICA DOCENTE E SUA ARTICULAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS 

TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PRÁTICA INCLUSIVA 

 

A prática docente na escola pública precisa estar em consonância com os princípios 

teórico-metodológicos da prática inclusiva, caso se pretenda alcançar a tarefa de atender a 

todos, sem distinção. 

A educação no Brasil traz um histórico de diferença na oferta de educação para grupos 

diferenciados e, até hoje, esse é um dos empecilhos a ser superado se esperamos garantir a 

condição de igualdade de direitos como previsto em nossa Carta Magna. A escola pública ao 

receber todos assumiu o compromisso de educar as diferenças tendo que romper, 

definitivamente, com a tendência liberal tecnicista. Isso implica em refletir sobre nossa 

concepção de educação. 

De acordo com a Portaria FME nº 087/2011, Art. 22:  

As reuniões semanais de avaliação e planejamento devem ser de 

caráter informativo, organizacional, reflexivo e avaliativo, com foco 

na elaboração, implantação e acompanhamento do Projeto Político-

Pedagógico, do Plano de Ação Anual e do Plano de Trabalho do 

Ciclo, bem como na formação continuada dos profissionais da 

unidade de Educação. 

 

  Infelizmente, esses encontros, muitas vezes, servem à publicidade dos ofícios 

enviados pela FME/SME, quando não se transformou em espaço de organização de 

atividades e, raramente, à discussão do PPP ou dos referenciais curriculares ou à troca de 

experiências. 

  Diante dessa realidade, as formações continuadas ficam a cargo da SEMECT e não 

acontecem com frequência, rompendo com uma cultura de formação continuada, que vinha 

sendo consolidada, ao longo dos últimos 15 anos, com formações no início do ano letivo e 

formações mensais para todos os profissionais da Rede. 

  Os únicos profissionais que continuam tendo acesso a algum tipo de formação 

continuada, são os professores que atuam diretamente com os estudantes público-alvo da 

PNEEPI (MEC, 2008). 

  Mais uma vez, são esses profissionais que surgem como multiplicadores da cultura da 

inclusão. E é no dia a dia, diante das situações, a cada comentário, conversa e 
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posicionamento que os outros profissionais têm a oportunidade de refletir sobre seus pontos 

de vista. 

  Os estudos de caso mostram que, eventualmente, essa pratica se realiza na sala de 

recursos com a participação do professor de sala de recursos e professores de apoio 

especializados. Também nos CAPci19 e CAPue20 quando os professores discutem o processo 

escolar dos estudantes, o que possibilita a troca de posicionamentos. 

Em relação aos professores da sala comum de ensino, são poucos os que se envolvem 

com o planejamento, com a atuação direta com os estudantes com necessidades educacionais 

especiais. 

Os que se comprometeram em participar da pesquisa são aqueles que se envolvem 

com o processo educacional de todos os estudantes e são os mesmos que têm alguma 

experiência na prática inclusiva.  

Nas comemorações e em atividades lúdicas, a inclusão dos estudantes com 

deficiências múltiplas tem encontrado caminhos para serem incluídos no grupo de referência. 

No entanto, no dia a dia, a dificuldade em incluir se evidencia mediante uma prática pautada 

em mera transmissão de conhecimento.  

Apenas os estudantes, que apresentam algum tipo de deficiência e não necessitam de 

adaptação de grande porte, ou seja, conseguem realizar as atividades propostas para todos, 

têm seguido junto ao grupo sem necessidade de acompanhamento do professor de apoio 

especializado. O que significa que o princípio de equidade ainda está, de forma equivocada, 

pautado no princípio da integração. 

 A dificuldade em incluir todos os estudantes em todas as atividades propostas 

demonstra que o referencial teórico-metodológico que embasa a prática docente inclusiva, 

ainda, não se consolidou exigindo adaptações quanto aos objetivos e conteúdos. 

 Libâneo (1992, p.1) lembra que uma boa parte dos professores, provavelmente a 

maioria, baseia sua prática em prescrições pedagógicas que viraram senso comum “(...), 

entretanto, essa prática contém pressupostos teóricos implícitos” e, a maioria não tem 

consciência disso. 

 Ainda de acordo com Libâneo (Idem)  

(...) os conteúdos dos cursos de licenciatura, ou não incluem o estudo das 

correntes pedagógicas, ou giram em torno de teorias de aprendizagem e 

ensino que quase nunca têm correspondência com as situações concretas de 

                                                   
19 CAPci – Conselho de Avaliação e Planejamento do Ciclo. 

20 CAPue – Conselho de Avaliação e Planejamento da Unidade de Educação. 
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sala de aula, não ajudando os professores a formar um quadro de referência 

para orientar sua prática. 

 

  Sobre a formação continuada de professores, os participantes da pesquisa consideram 

que os professores das salas comum de ensino, também, deveriam participar das formações, 

as quais apenas os professores de SRMs e os professores de apoio têm tido acesso. Falam da 

dificuldade encontrada ao chegar à escola sem nenhuma formação específica para atuar 

como professor inclusivo: 

 A Política Nacional de Educação Especial deveria enfatizar a formação dos 

profissionais de educação, pois assim como os professores de apoio estes 

também estão envolvidos diretamente no processo educacional e muitas das 

vezes não sabem como lidar com certas situações. (Professora Clara)  

 

Deveria atender a todos os professores que no dia a dia passam por vários 

fatores em sala de aula(...) (Professora Rita) 

 

Deveria melhorar a formação destes profissionais que irão atuar com alunos 

especiais. (Professora Claudia) 

 

A formação de professores teve grandes avanços na perspectiva inclusiva, 

mas ainda existe uma dissociação entre teoria e prática. (professora Joana) 

   

De acordo com os participantes, os espaços sistematizados de discussão e reflexão 

sobre inclusão escolar não são para todos os professores: 

Infelizmente não, as reflexões sobre a inclusão se limitam aos professores 

de apoio especializado e a professora de sala de recursos. (Professora Clara) 

 

Não envolve todos os profissionais. (Professora Claudia) 

 

Os espaços de discussão ocorrem, mas não de forma sistematizada e falta 

incluir todos os profissionais da escola, inclusive o pessoal de apoio e os 

pais de outras crianças. (Professora Joana) 

 

  As dificuldades apresentadas se justificam pela reprodução de modelos heterônomos,  

que seria a causa do baixo nível de consciência frente à própria formação e à prática docente, 

fazendo com que o professor fique a aguardar que o outro lhe diga o que fazer. 

Isso seria consequência de uma formação de professores voltada para a adaptação, 

para a reprodução social e para o mundo do trabalho que de acordo com Costa (2015, p 412) 

são do tipo: 

    Padronizada: com base em modelos pedagógicos hegemônicos, 

aprisionadores dos alunos em ações previamente estabelecidas, tendo por 

objetivo a adaptação e reprodução social;  

    Homogeneizadora: não considerando a diversidade e demanda por 

autonomia nem dos alunos, nem dos próprios professores;  
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    Alheia ao contexto sociocultural e histórico: obstando a elevação do nível 

da consciência, apta a identificar e problematizar os limites sociais que 

obstam a formação para o livre pensar; 

    Conservadora: contribuindo à reprodução de uma práxis sem autoria; ao 

ensino tradicional e meramente conteudista, sem contextualização e 

problematização do contexto social; sem diferenciação autoral; repleta de 

estereótipos resultantes da adoção de ‘modelos ideais’; com condições que 

favorecem a manifestação do preconceito em relação aos alunos com 

deficiência, considerados como desviantes do padrão ideológico de 

normalidade.  

 

 Sendo a relação professor-aluno subjetiva, é necessário que o professor tenha 

capacidade analítica e de planejamento, além de habilidade sócio emocional para lidar com a 

diferença. As formações precisam estar atentas a isso. Enquanto os professores não 

conseguirem se libertar da lógica da equiparação e pensar em práticas transformadoras que 

permitam o avanço da educação inclusiva, o respeito às diferenças continuará sendo, apenas, 

um belo discurso de efeito. 

  

5.2.5 O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COMO APOIO Á 

INCLUSÃO NAS SALAS COMUM DE ENSINO E NA ARTICULAÇÃO 

COM A SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS. 

 

O AEE consiste em analisar as necessidades e as habilidades do estudante com 

deficiência, assim como providenciar as adaptações necessárias para que a inclusão se 

efetive nas salas comuns de ensino.  

Essa é a base da articulação entre sala de recursos multifuncionais e sala comum de 

ensino e, incialmente, o professor de sala de recursos se responsabiliza para que ela se 

concretize, mas esse tem sido um dos maiores desafios na inclusão do estudante com 

deficiência, visto que os outros professores ainda não veem esse estudante como seu aluno 

também. 

Se não houver uma inciativa por parte do professor de sala de recursos ou do professor 

de apoio especializado na busca do planejamento do professor da sala comum de ensino para 

possíveis adaptações, não há resultado nesse sentido. 

Para agravar ainda mais a situação, não existe um momento de encontro sistematizado 

entre todos os professores que permita a realização do Planejamento Educativo 

Individualizado, inclusive, com a participação dos pais ou dos responsáveis dos estudantes 

com deficiência. 
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Em contrapartida, o professor de sala de recursos na E. M. Dario de Souza Castello 

tem sido solicitado, constantemente, a apoiar inclusão de estudantes com demandas que 

ultrapassam o previsto na PNEEPI (2008), como, por exemplo, no que se referem a questões 

comportamentais, dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem que não 

caracterizam condição de deficiência, e sim, questões pedagógicas profundas no lidar com 

todo aquele que não se enquadra no modelo homogeneizador, utilitarista e classificatório. 

As questões comportamentais, por exemplo, vêm permeadas de dúvidas sobre suas 

causas, mas é observável a influência da inadaptação à metodologia proposta, como forma de 

questionar o sistema.  

Sobre isso Becker (In ADORNO, 2000, p. 140) refere-se ao fato de que  

(...) a educação já não pode mais ser uma educação voltada a determinados 

modelos ideais. Aqui anunciar-se- ia uma inflexão decisiva na pedagogia 

moderna. Eu diria que a educação a declarar acerca do comportamento no 

mundo do que intermediar para nós alguns modelos preestabelecidos.  

 

O professor de sala de recursos pode contribuir sim nessas situações, desde que o 

professor da sala comum de ensino também se implique em tentar entendê-lo. Mas, observa-

se que a solicitação de atendimento é uma tentativa de se livrar do problema. 

Fato que nos faz refletir sobre a urgência em se pensar a formação do professor na sua 

valorização como profissional, nas condições de trabalho e na sua remuneração, pois é 

compreensível que a escola inclusiva exija uma dedicação individualizada. Mas, esse 

compromisso não pode recair apenas sobre o professor da sala comum de ensino. O modelo 

ideal de estudante tão almejado pelo professor seria reflexo, segundo Adorno (2000, p141) 

“(...) da heteronomia, o momento autoritário, o que é imposto a partir do exterior. Nele existe 

algo de usurpatório. É de se perguntar de onde alguém se considera no direito de decidir a 

respeito da orientação da educação dos outros”. 

A figura do professor tem sido, portanto, desqualificada, em parte, pela forma 

autoritária com que se apresenta frente ao problema e, em parte, pela falta de interesse do 

Estado em investir na formação de professores para elevação da consciência. 

Rapoli (2010, p. 19) destaca como eixos privilegiados de articulação: 

 A elaboração conjunta de planos de trabalho durante a construção do 

Projeto Pedagógico (...), 

 O estudo e a identificação do problema pelo qual o aluno é 

encaminhado à Educação Especial, 

 A discussão dos planos de AEE com todos os membros da equipe 

escolar; 
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 O desenvolvimento em parceria de recursos e materiais didáticos 

para o atendimento do aluno em sala de aula e o acompanhamento conjunto 

(...) 

 A formação continuada dos professores de demais membros da 

equipe escolar (...)por meio do questionamento das diferenças e do que 

pode promover a exclusão escolar.  

 

Como haver articulação entre a sala de recursos e a sala comum de ensino no 

atendimento educacional especializado na Escola Municipal Professor Dario de Souza 

Castello sem o envolvimento de todos? Sem formação para todos os professores? Sem a 

participação de todos os membros da equipe escolar na elaboração do plano educativo 

individualizado? Esses são pontos a serem avaliados na busca de uma política de formação 

de professores para a educação inclusiva que contemple a todos. 

A realidade é que a articulação entre a sala de recursos multifuncionais e as salas de 

aula comum de ensino tem sido um dos principais desafios a ser vencido na prática 

inclusiva. 

O discurso dos professores denuncia a ausência de articulação: 

(...) é necessário estreitar mais esta prática e incluir o aluno com NEE. 

(Professora Clara) 

 

Gosto da interação e compromisso com os alunos do Dario que são 

atendidos diariamente. (Professora Rita) 

 

 A articulação entre as salas comuns de ensino e a SRMs vem sendo 

construída com grande dificuldade em compreender que o estudante é 

reponsabilidade de todos os professores, delegando aos professores da 

educação especial tudo que se à inclusão. Esta atitude difere de professor 

para professor. (professora Joana) 

 

A fala da professora Rita refere-se ao compromisso por parte dos professores de sala 

de recursos e professor de apoio especializado. Ela desvela também a dificuldade em incluir 

estudantes com severos comprometimentos que ainda passam um tempo significativo nas 

salas de recursos. 

Não há impeditivo nesse sentido. Inclusive de acordo com o previsto pela Portaria 

FME nº407/2003: 

Artigo 5° - O tempo de permanência do aluno PNEE em Sala de Recursos e 

o período de atendimento dependerá da natureza de suas necessidades 

especiais, o que indicará suas condições de inclusão na sala inclusiva. 

 

I – Alguns necessitarão permanecer quase cem por cento do período escolar 

na Sala de Recursos, participando apenas de atividades sócio-culturais com 

a turma. 
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II – Outros alunos permanecerão apenas cinquenta por cento do período na 

Sala de Recursos, numa integração combinada com a sala inclusiva. 

 

III – Outros ainda, permanecerão por períodos correspondentes ao tempo 

estipulado pela Equipe de Educação Especial conjuntamente com a Equipe 

técnica pedagógica para o atendimento especializado, de forma individual 

ou em pequenos grupos e ainda conforme os Planos Educacionais 

Individualizados (PEI). 

 

§ 1° - O Processo de integração pedagógica e inclusão escolar, portanto, se 

dará de forma planejada e gradativa para aluno PNEE. 

 

§ 2° - O Plano Educacional Individualizado prevê a busca gradativa da 

autonomia e independência do aluno, de acordo com a necessidade 

especial, de forma que ele possa ser liberado da Sala de Recursos. 

 

  No entanto, há de se ter o cuidado nessa avaliação da necessidade do tempo em que o 

estudante pode ou precisa permanecer na SRMs, que se justifica pela dificuldade em incluir 

os estudantes com deficiências múltiplas na sala comum de ensino. A fala da professora 

Clara desvela a ausência de interação entre todos os professores. Joana lembra que a atitude 

frente à inclusão difere de professor para professor. 

Ainda que o AEE, como está disposto no Parecer CNE/CEB nº 4 de 2 de outubro de 

2009, que institui as Diretrizes Operacionais do Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, modalidade Educação Especial, seja de responsabilidade do professor de 

SRMs na identificação, elaboração de material e acompanhamento dos estudantes, isso se 

estende ao professor de apoio, ao professor regente e a todos que interagem ou atuam para 

que o estudante tenha acesso à sala comum de ensino e ao currículo, ainda que adaptado.  

No entanto, o que se observa no cotidiano escolar é que poucos professores da sala 

comum de ensino se preocupam com as especificidades dos estudantes, muitas vezes, 

envolvidos com as demandas diversas dos outros estudantes. 

Mediante as realidades diversas, advindas de conflitos familiares, de falta de 

condição mínima de sobrevivência, de ausência de apoio familiar no acompanhamento 

escolar, de violência doméstica, dentre outras situações que tornam cada estudante, único, o 

professor se sente impotente e pede ajuda ao professor de sala de recursos. 

No entanto, tal equívoco tem dificultado não só o atendimento dos estudantes com 

múltiplas deficiências como, também, o atendimento aos estudantes com deficiências que 

necessitam de pequenas adaptações de acesso ao currículo. 

Tal evidência desvela a necessidade de uma política pública voltada para as questões 

de vulnerabilidade e/ou de dificuldade de aprendizagem que estão para além de questões 

orgânicas. 
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Nesse sentido, observado os avanços da PNEEPI (MEC, 2008) e o desenvolvimento 

dos estudantes incluídos, podemos supor que a política em questão deveria ser motivadora de 

novas políticas, mesmo com todas as dificuldades ainda a serem vencidas. 

Há sem dúvida um reconhecimento por parte do grupo de profissionais da escola de 

que o AEE tem muito a contribuir para o desenvolvimento dos estudantes, que se consolida a 

cada demanda, até mesmo de estudantes que não fazem parte do público-alvo da PNEEPI 

(MEC, 2008). 

Mas as SRMs, em Niterói, orientadas Portaria FME nº 407/2003 esclarece para o seu 

atendimento os seguintes critérios: 

Art. 4°    

I – Que o aluno seja portador de necessidade educacional especial, 

conforme incisos I, II e III do Artigo 3°. 

 

II – Após observação do desempenho escolar e avaliação diagnóstica da 

equipe da Coordenação de Educação Especial da SME / FME, em conjunto 

com a professora da Sala de Recursos, resultando em confirmação da 

indicação para a Sala de Recursos. 

 

III – A indicação para Sala de Recursos poderá ser feita pela professora da 

sala regular e/ou pela equipe técnico-pedagógica da escola e será efetivada 

após avaliação confirmatória indicada no Inciso II deste artigo. 

 

§ 1º Os casos diagnosticados como portadores de necessidades 

educacionais especiais que não forem indicados para freqüentarem(Sic) as 

Salas de Recursos deverão ter seus processos de inclusão na escola 

orientados pela professora de Sala de Recursos. 

 

§ 2º- Os casos não considerados portadores de necessidades educacionais 

especiais deverão ser devidamente devolvidos à equipe técnica-pedagógica 

da unidade escolar. 

 

  Logo, muitos casos encaminhados para o AEE precisam ser repensados nas práticas 

docentes quando não se encontra caminhos para lidar com a diferença, condição primordial 

humana. 

O que se observa é que o fato de no atendimento educacional individualizado as 

condições de observação e de criatividade serem possibilitadas pela atenção mais dirigida 

aos estudantes, causa a impressão de que ali se resolve o que na sala de aula comum de 

ensino não tem sido possível, o que na sala de aula comum se inviabiliza mediante tantas 

demandas, em grupos com mais de 25 (vinte e cinco) estudantes. 

É fato que a atenção destinada, exclusivamente, aos estudantes representa um avanço 

significativo para o desenvolvimento pedagógico, mas esse só tem se viabilizado na sala de 

recursos multifuncionais. 
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A foto abaixo demonstra o que é possível fazer na sala de recursos diante de um caso 

em que o estudante que não fala, não anda, não engatinha e tem sérios comprometimentos 

motores. A fim de estimular o desenvolvimento do estudante, trabalhamos com ele em um 

colchonete e, através de movimentos naturais, esperamos que ela venha a ser capaz de 

ampliar as suas possibilidades de independência, gradativamente e sempre. Um trabalho 

cuidadoso por se tratar de estimulação pedagógica e não clínica. Outra via pedagógica é a 

convivência com os outros estudantes ouvindo histórias, músicas, percebendo a presença do 

outro quando a aluna demonstra muita satisfação.  

 

Foto 4 – Acompanhamento integrado entre professor (a) de apoio especializado e 

professor(a) de SRMs – Estimulando naturalmente. 

 

 

O outro extremo da PNEEPI (2008) está no atendimento aos estudantes com altas-

habilidades/superdotação que representam, também, um grande desafio. Eles nos fazem 

refletir acerca de nossa tendência educacional, quando, mesmo, em se tratando de um 

sistema pautado em competências, não conseguimos dar a atenção devida a esses estudantes. 

É compreensível que a PNEEPI (2008), ao pensar no atendimento aos extremos não 

se preocupou em categorizar e sim em amenizar as consequências da tendência 

homogeneizadora, cindida, excludente em que nossas escolas públicas estão imersas. Assim,  

demonstram a sua ineficiência no atendimento a todos e isso reflete nos resultados 
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apresentados quanto à aprovação, à alfabetização, à evasão, dentre outros fenômenos que 

muito preocupam os envolvidos com a educação no Brasil. 

Mesmo assim, em Niterói não temos uma política de levantamento do quantitativo e 

acompanhamento de estudantes com Altas habilidades/superdotação, o que faz esses 

permanecerem invisíveis nas suas habilidades. 

Na escola, mesmo reconhecendo estudantes com altas-habilidades, o seu direito ao 

acompanhamento previsto pela PNEEPI (2008) tem sido renegado sob o discurso de que não 

precisam de ajuda, estão bem na sala de aula. Enquanto isso, esses estudantes têm suas 

habilidades, sua capacidade reflexiva e criativa abortadas e ao se tornar adulto farão parte do 

grupo dos adaptados. Como esperar que os estudantes tenham uma postura investigativa e 

crítica quando o professor não a tem. É urgente que os professores desenvolvam 

(...) postura investigativa e crítica (...)na superação da ideia reducionista de 

‘formação’ que ‘prepara’ e/ou ‘instrumentaliza’, desvinculada da 

autonomia teórica, crítica e reflexiva, da autoria docente e do potencial da 

educação solidária no processo de emancipação e humanização de alunos e 

professores na escola. Escola na qual a alienação da formação teórica seja 

enfrentada e problematizada pela educação em suas dimensões política, 

social, histórica e humana. (COSTA, 2015, p.414) 

 

  É preciso, portanto, que o professor aprenda a ousar e que se permita viver a 

experiência. Esse é o caminho para a superação da fragilidade da práxis.  Não conseguiremos 

superar a aversão à teoria, se permanecermos acomodados à espera de respostas às nossas 

dificuldades. 

  A dificuldade na articulação dos saberes e das práticas entre o professor de sala de 

recursos e da sala comum de ensino resulta, portanto, do eu frágil, à medida que de acordo 

com Crochík (2015, p. 29)  

(...) o convívio com os outros que permite a diferenciação individual e essa 

convivência pressupõe a abertura para a experiência, a formação burguesa 

faz o oposto: dificulta a identificação e provoca a regressão individual 

necessária para o desenvolvimento do preconceito, que tem base em 

movimentos sociais, tais como o nacionalismo, o racismo, o 

antissemitismo.  

 

  A dificuldade na articulação em prol do estudante com deficiência estaria, portanto, 

na necessidade de elevação da consciência na superação da heteronomia, condição resultante 

de uma formação que se restringe à transmissão de conhecimento. Desta forma, o que 

estamos perpetuando é a segregação, agora “simbolicamente” (Ibidem, p.47) 

  Sendo assim, vencida a etapa da segregação física, é urgente a superação da 

segregação simbólica. O antídoto: o diálogo constante entre teoria e prática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa esteve direcionada à reflexão sobre a formação de professores e educação 

inclusiva, ressaltando a interlocução entre o professor(a) de sala de recursos multifuncionais 

e os professores(as) das salas comum de ensino com ênfase nas práticas docentes inclusivas, 

no que se refere aos estudantes público-alvo da PMEEPI (MEC, 2008) e suas possíveis 

contribuições para a consolidação da cultura da inclusão. 

  Em se tratando de pesquisa direcionada à formação de professores, após apresentação 

dos resultados à banca examinadora e de acordo com o resultado, marcarei nova 

apresentação, direcionada aos profissionais da escola, como forma de contribuir para a 

experiência formativa. 

  Por se tratar de pesquisa qualitativa, delinear o problema, as questões e os objetivos, 

assim, como pensar as categorias de análise que dessem organicidade ao trabalho, foi para 

mim uma experiência formativa desafiadora.   

Após análise dos resultados, mediante as experiências, ao longo da pesquisa, e de 

acordo com as questões e objetivos propostos, observei que a Escola Municipal Professor 

Dario de Souza Castello tem professores comprometidos com a cultura da inclusão, mas, que 

ainda, apresentam muitas dúvidas quanto ao conceito de educação inclusiva e de 

necessidades educacionais especiais. 

Os professores relacionam tais conceitos à PNEEPI (MEC, 2008) e solicitam o 

atendimento educacional especializado para diversas demandas, inclusive disciplinares, 

demonstrando inabilidade diante de qualquer situação que fuja ao controle, o que podemos 

considerar como significativo indício de tendência educacional contrária aos pressupostos 

para a educação inclusiva, ao esperar que todos respondam de forma padronizada à rotina 

escolar. 

Ao mesmo tempo, mostram-se sensíveis à inclusão dos estudantes com deficiência, 

porque entendem que esses necessitam de estratégias diferenciadas para o alcance dos 

objetivos que lhes são propostos, mas encontram muita dificuldade em colocar em prática tal 

discurso. 

Associam suas dificuldades à falta de oportunidade em participar das formações 

específicas para a Educação Especial, buscando sempre respostas imediatas às demandas dos 

estudantes com necessidades educacionais diversas. 
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  Mesmo diante de todos os limites apresentados, os professores da E. M. Prof. Dario 

de Souza Castello reconhecem os avanços na implantação da PNEEPI (MEC, 2008), em 

Niterói. No entanto, consideram o ano de 2018 como marco no retrocesso em relação às 

questões estruturais necessárias à inclusão, o que tem dificultado muito a dinâmica de 

preparação de material adaptado, organização do plano educativo individualizado e do plano 

de AEE, impossibilitando a articulação e a participação de todos os professores na 

elaboração e comprometimento com as necessidades educacionais especiais dos estudantes. 

As dificuldades se agigantam à medida em que o governo federal também não cumpre o que 

está previsto pela PNEEPI(MEC, 2008). 

A Nota Técnica MEC/SEESP/DPEE nº055/2013 dispõe que ao ser informado sobre o 

Censo Escolar, a matrícula de estudante com deficiência visual, o MEC deverá enviar 

material complementar para sala de recursos Tipo II. A escola inaugurada em 2015, não 

recebeu sequer materiais, mobiliários e equipamentos para a sala de recursos Tipo I, apesar 

da frequência de uma estudante com deficiência visual desde 2016. 

O estudo revelou que a política de formação continuada voltada para a prática 

docente inclusiva permanece dirigida apenas aos professores de apoio especializado e aos 

professores de sala de recursos multifuncionais, ratificando a afirmação dos direitos, apenas, 

dos estudantes público-alvo da PNEEPI (MEC, 2008). 

Portanto, é urgente pensar políticas de formação continuada que estejam dirigidas a 

todos os professores e que contemplem a discussão dos princípios teórico-metodológicos 

para a prática docente inclusiva, se almejamos alcançar a condição de uma rede efetivamente 

inclusiva. 

Outra questão a ser analisada e discutida é a forma como vem sendo conduzida a 

identificação e o acompanhamento dos estudantes com indicativos de altas-

habilidades/superdotação e dos estudantes com deficiências múltiplas, que permanecem sem 

inclusão efetiva nas salas comuns de ensino por estarem inseridos em um contexto 

educacional pautado em padrões, os quais permanecem muito distantes dos diferentes 

tempos desses estudantes.   

Um aspecto significativo refere-se ao fato de que regulamentar não é suficiente para 

garantir o que se é proposto pela PNEEPI (MEC, 2008), mas são as Leis, Decretos, Portarias 

e Notas Técnicas que têm norteado a discussão e a reflexão em busca de espaços de mudança 

de atitude e na determinação de caminhos a serem percorridos por políticas públicas, na 

consolidação da escola para todos. 
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  Para finalizar, trago o poema de Carlos Drummond de Andrade, “No Meio do 

Caminho”, que em certo momento da minha vida profissional, em uma reunião de quarta-

feira - aquela que é destinada à reflexão - apresentaram esse poema seguido da seguinte 

pergunta: 

 - O que você faria ao encontrar pedras no caminho? 

  O poeta nos mostra que não existe caminho sem pedras. A questão é o que fazer 

diante delas. 

 

No Meio do Caminho 

 

No meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

 

  Que o sistema não consiga acabar com o nosso desejo de transformar, de lutar e de 

superar as pedras no caminho! 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

ESTUDANTE DE MESTRADO: LUCIANE MARIA DE CASTRO NARDINO 

ORIENTADORA: VALDELÚCIA ALVES DA COSTA 

            UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – NITERÓI/RJ 

 

 

ANEXO 1- ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Entrevista com professores/as das salas comuns de ensino, professores de apoio e sala de 

recursos multifuncionais que atuam na E. M. Dario de Souza Castello/Niterói/RJ e lidam 

diretamente com estudantes com necessidades educacionais especiais. 

 

Pseudônimo:_________________________________Idade:______________________ 

Tempo de atuação no magistério:___________________________________________. 

Tempo de atuação na Rede Municipal de Educação de Niterói: ____________________ 

Tempo de atuação na escola: ______________________________________________. 

Tempo de atuação na modalidade educação especial na perspectiva inclusiva:  

Função que ocupa na escola: ______________________________________________. 

Carga horária: _________________________________________________________ . 

1. Qual a sua formação inicial? ____________________________________________. 

2. Possui curso de extensão ou pós-graduação (lato sensu e/ou stricto sensu)? Qual (ais)?  

3. Alguma outra experiência formativa que gostaria de registrar como, por exemplo, cursos 

ou formações continuadas, que tenha contribuído para a sua prática docente?  

4. Como você conceitua educação inclusiva? 

5. Como você compreende o conceito de aluno com necessidades educacionais especiais? 

6. Já teve alguma experiência anterior com estudantes com deficiência? Se sim, faça um 

breve relato de sua experiência. 

7. O que você acha necessário para a inclusão dos estudantes com deficiência na sala comum 

de ensino? 

8. Como você percebe a inclusão dos estudantes com deficiência na Escola Municipal 

Professor Dario de Souza Castello/Niterói/RJ? 

9. O que você pensa sobre a inclusão do estudante com deficiência? 

10. Qual sua percepção em relação aos professores que não atuam diretamente com os 

estudantes com deficiência? 
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11. Como os funcionários da escola lidam com a inclusão dos estudantes com deficiência?  

12. Para você, a escola oportuniza interações entre estudantes com deficiência e estudantes 

sem deficiência? Como isso acontece?   

13. Como os estudantes reagem quanto à inclusão dos estudantes com deficiência?  

14. Como os alunos com deficiência reagem ao convívio com os outros estudantes? 

15. Descreva a sua percepção sobre a articulação entre as salas comuns de ensino e o 

atendimento educacional especializado na E.M. Professor Dario de Souza 

Castello/Niterói/RJ?  

16. Os familiares dos estudantes são presentes no cotidiano escolar dos filhos?   

17. Em sua opinião, que tipo de formação de professores a Política de Formação de 

Professores da Rede Municipal de Educação de Niterói trouxe ou deveria trazer para o 

aprimoramento da prática inclusiva? 

18. Há espaços sistematizados de discussão e reflexão sobre inclusão escolar na E. M. 

Professor Dario de Souza Castello/Niterói/RJ? 

19. Já teve alguma experiência anterior com aluno com necessidades educacionais especiais 

na sala comum de ensino? Se sim, faça um relato breve de sua experiência: 

20. Fale sobre os principais avanços e possíveis entraves vivenciados por você na 

dinamização da inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais nas salas 

comuns de ensino.  
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

ESTUDANTE DE MESTRADO: LUCIANE MARIA DE CASTRO NARDINO 

ORIENTADORA: VALDELÚCIA ALVES DA COSTA 

            UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – NITERÓI/RJ 

 

 

 

ANEXO 2 - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observação espontânea do cotidiano escolar na inclusão do aluno com necessidades 

educacionais especiais nas salas comuns de ensino e sua articulação com a sala de recursos 

multifuncionais através do atendimento educacional especializado  

 

 

 

1 – Práticas docentes inclusivas no que se refere ao público-alvo da PNEEPI (MEC, 2008). 

2- Articulação entre o professor da sala de ensino comum e a sala de recursos 

multifuncionais através do atendimento educacional especializado. 

3- Contribuições da PNPEEI (MEC, 2008) para a prática docente inclusiva. 

4 – Experiências formativas na escola e oferecidas pela FME. 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

ESTUDANTE DE MESTRADO: LUCIANE MARIA DE CASTRO NARDINO 

ORIENTADORA: VALDELÚCIA ALVES DA COSTA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – NITERÓI/RJ 

 

 

ANEXO 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto:  

Educação Inclusiva e Formação de Professores: Experiências da Escola Municipal Dario de 

Souza Castello /Niterói/RJ 

Pesquisador Responsável: Luciane Maria de Castro Nardino 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

(UFF) 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 994872583 

Outras formas de contato com o pesquisador: lunardino64@gmail.com 

 

Nome do voluntário: _________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                  R.G. ______________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): __________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Educação 

Inclusiva e Formação de Professores: Experiências da Escola Municipal Dario de Souza 

Castello /Niterói/RJ de responsabilidade da pesquisadora Luciane Maria de Castro Nardino. 

 

Pesquisa intitulada “Educação Inclusiva e Formação de Professores: Experiências da Escola 

Municipal Dario de Souza Castello /Niterói/RJ tem como pesquisadora responsável, a 

Mestranda Luciane Maria de Castro Nardino, que integra a linha de pesquisa Políticas, 

Educação, Formação e Sociedade (PEFS) do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal Fluminense. Este estudo baseia-se na Teoria Crítica de Theodor 
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Adorno, que levará à coleta de informações necessárias para dar um diagnóstico preliminar 

da formação de professores para e na educação inclusiva na Escola Municipal Professor 

Dario de Souza Castello sob a linha de uma interpretação crítica e reflexiva. A presente 

pesquisa tem como objetivo analisar as possíveis contribuições da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva Inclusiva – PNEEPI (MEC, 2008) – para a prática docente 

inclusiva como experiência formativa. Para a coleta dos dados, tomaremos algumas 

informações por meio de entrevista semiestruturada, observação do cotidiano escolar e 

análise de documentos como o Projeto Político Pedagógico da escola e a Proposta 

Pedagógica da educação em Niterói, na análise das condições de formação continuada para 

todos os professores e na observação de experiências formativas na escola. Após as 

entrevistas, você poderá verificar o que foi gravado e permitir ou não o uso das informações 

fornecidas, os áudios gravados serão arquivados com segurança em arquivo pessoal da 

pesquisadora responsável.  

Os dados coletados serão usados na construção de uma tese de mestrado e, esses serão 

analisados apenas pela pesquisadora, bem como, os resultados utilizados, somente, para fins 

acadêmicos. Ressaltamos que seu anonimato será preservado e será respeitada a sua 

integridade física, psíquica, intelectual, social, moral, cultural e espiritual. Desta forma, caso 

você sinta qualquer desconforto durante a coleta dos dados ou qualquer informação cedida 

lhe traga algum constrangimento ou prejuízo, você poderá suspender e desistir de participar 

quando quiser. No momento em que houver necessidade de esclarecimento de dúvidas ou 

desistência em particular da pesquisa, a pesquisadora pode ser encontrada no telefone (21) 9 

94872583. Neste sentido, caso esteja de acordo, solicitamos que preencha os dados abaixo e 

assine este termo. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as 

normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, 

incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, 

entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
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Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 

horas: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

 

Eu, ________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

____________________________________   

(Nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

 

 ____________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

 

_____________________________________ 

(Nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso) 

 

_____________________________________ 

(Nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


