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RESUMO 

 

 

Esta monografia, resultante de minhas experiências como bolsista de Iniciação Científica 

(CNPq) se insere nos Projetos de Pesquisa “Observatório Municipal de Educação 

Inclusiva: estudo em Rede Pedagógica nas Escolas Públicas de Niterói” e “Políticas 

Públicas de Educação Especial: experiências de formação docente e inclusão na escola 

pública”, sob coordenação e orientação da Profa. Dra. Valdelúcia Alves da Costa (UFF), 

bem como se vincula ao Projeto de Pesquisa (CNPq) “Violência Escolar: discriminação, 

bullying e Responsabilidade”, coordenado nacional e internacionalmente pelo Prof. Dr. 

José Leon Crochíck (USP) e regionalmente por minha orientadora Profa. Dra. Valdelúcia 

Alves da Costa (UFF). Neste estudo apresentamos as práticas pedagógicas e atitudes de 

professoras em relação aos alunos com deficiência considerados em situação de inclusão 

nas escolas municipais de Niterói; quais as experiências dos docentes nas salas de aula 

inclusivas e nas salas de recursos multifuncionais; e, também, apresentamos as 

metodologias inclusivas e democráticas que possibilitam a minimização e/ou superação 

da manifestação do preconceito em sala de aula. Estes estudos foram desenvolvidos entre 

os anos de 2016 a 2020 em escolas públicas da rede municipal de ensino, no município 

de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Os resultados obtidos revelaram a importância 

de uma formação docente para desenvolvimento das práticas pedagógicas inclusivas, bem 

como para que as salas de recursos multifuncionais sejam espaços de apoio à inclusão 

escolar nas classes comuns e, por fim, são apresentadas possibilidades de atuação docente 

e organização para a escola pública se constituir democrática e emancipadora para alunos 

considerados em situação de inclusão. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas de Educação; Educação Inclusiva; Formação 

Docente; Iniciação Científica; Práticas Pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nossa Sociedade é marcada por inúmeras barbáries que são lembradas até hoje. 

Uma delas, é a que pessoas com deficiência sofreram ao longo de séculos, sendo 

colocadas em manicômios, jogadas em precipícios, deixadas em orfanatos, dentre outras 

situações desumanas. Estas barbáries eram cometidas, pois acreditava-se que isto isolaria 

estas pessoas e não dariam continuidade a estas (então consideradas) doenças e/ou 

anomalias. Por muitas vezes crianças eram colocadas como pedintes e executavam 

trabalhos que não deveriam ser executadas, como bobos da corte, limpezas em igrejas, 

orfanatos e algumas atividades extremamente periculosas. 

Hoje sabemos que nenhuma ação de isolamento e/ou execução surtiu efeito e, 

somente após séculos de abandono e descaso, que ocorreram alguns (ainda que leves) 

avanços. A partir da década de 1980 e 1990 os primeiros dispositivos legais entram em 

vigor e passam a ofertar algum tipo de auxílio para estas pessoas com algum tipo de 

deficiência, seja ela física, sensorial e/ou cognitivas. 

No Brasil, a Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) foi 

um importante dispositivo para início de um movimento de (re)pensar a educação para 

pessoas com deficiência. Em 1994 a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) trouxe 

novas orientações importantes para que estes alunos sejam tratados de forma igualitária e 

com suas respectivas especificidades. Logo em seguida, em 1996, a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB) 9394/1996 fez referência à Educação Especial, mencionando que as escolas 

devem ofertar vagas para alunos com deficiência na rede regular de ensino juntamente 

com o auxílio do Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRMs). 

É importante reconhecer que todo esse apoio dos dispositivos legais representaram 

um grande avanço, mas ainda há muito para ser revisto. Apenas ofertar vagas e incluir 

alunos com deficiência nas classes regulares de ensino não garante que, de fato, ocorra a 

inclusão. Vários fatores precisam ser analisados como a estrutura da escola, formação 

docente, materiais de apoio, dentre outros. Infelizmente ainda há escolas em que, mesmo 

com aparato dos dispositivos legais, o aluno que se adapta à escola e não a escola ao 

aluno, o que é um grande erro. A escola tem que ser democrática e justa para todos. 

Nesta monografia apresento um compilado de relatórios de Iniciação Científica 

do segundo semestre de 2016 até setembro de 2020, período no qual participei das 

pesquisas em escolas da rede pública municipal de ensino de Niterói, sob supervisão da 

12



 

minha orientadora Profa. Dra. Valdelúcia Alves da Costa. Nosso projeto de pesquisa 

contou com uma bolsa de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

Tecnológico (CNPq) e também trabalhou em conjunto com o projeto de pesquisa 

“Violência Escolar: discriminação, bullying e Responsabilidade” (CNPq), coordenado 

nacional e internacionalmente pelo Prof. Dr. José Leon Crochíck (USP) e regionalmente 

por minha orientadora.  

Como divisão da monografia, foram elaborados quatro capítulos. No primeiro 

capítulo começo falando sobre a Escola Municipal Júlia Cortines, quais os procedimentos 

utilizados para a pesquisa, o lócus e participantes do estudo, e finalizo com algumas 

observações sobre as práticas pedagógicas e atitudes das professoras em relação aos 

alunos com deficiência em situação de inclusão. No segundo capítulo apresento a Escola 

Municipal Anísio Teixeira, seu lócus e participantes do estudo, uma avaliação das 

experiências docentes em salas de aula comuns e na Sala de Recursos Multifuncionais e, 

por fim, uma reflexão sobre as SRMs e se elas são inclusivas ou exclusivas. No penúltimo 

capítulo apresento a Escola Municipal Dr. Alberto Francisco Torres, seu lócus e 

participantes do estudo, seguido de metodologias democráticas e flexíveis que 

possibilitam e minimização e/ou eliminação do preconceito e estereótipos em sala de aula, 

finalizando com uma reflexão sobre o que é uma escola democrática e emancipadora, 

apresentando algumas possibilidades docentes. Por fim, no último capítulo, como 

estávamos no período de descoberta do COVID-19 e a pesquisa não pode ser 

presencialmente devido a paralisação das escolas, o relatório apresenta uma reflexão 

sobre o período de pandemia e alguns questionamentos sobre o ensino remoto, em 

especial para os alunos com deficiência e o agravamento das condições de ensino e 

aprendizagem. 

Finalizo com uma das propostas do Projeto de Pesquisa, que foi a criação do 

“Observatório de Educação: Violência, Inclusão e Direitos Humanos” na Universidade 

Federal Fluminense (UFF), sob a supervisão da Profa. Dra. Valdelúcia Alves da Costa, 

com a atuação do Grupo de Pesquisa CNPQ: Políticas em Educação: Formação, Cultura 

e Inclusão (GRUPEPE) e com o apoio de 15 (quinze) pesquisadores de diferentes espaços, 

como a Universidade Federal Fluminense (UFF), Instituto Nacional de Educação de 

Surdos (INES), Instituto Benjamin Constant (IBC), Universidade Estácio de Sá 

(UNESA), Secretaria de Educação de Cabo Frio e Secretaria Municipal de Educação de 

Petrópolis. 
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CAPÍTULO 1 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA CORTINES 

 

A escola municipal Júlia Cortines oferece apenas o Ensino Fundamental das séries 

iniciais – 1º ao 4º ano – no turno da manhã e tarde; e sua estrutura é composta por 16 salas 

de aula climatizadas e bem estruturadas fisicamente; sendo dez turmas do primeiro ano 

por turno (Manhã e tarde), duas por turno do segundo e terceiro (Manhã e tarde) e duas 

turmas do quarto ano (Tarde), com aproximadamente de vinte e cinco a trinta alunos por 

turma. Possui também um auditório com capacidade para aproximadamente oitenta 

alunos, laboratório de informática com quinze computadores, Sala de Recursos 

Multifuncionais (SRMs) para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), uma 

quadra de esportes coberta (Grande), uma quadra de esportes ao ar livre (Pequena), 

refeitório, cozinha, sala de leitura, oito banheiros, um pátio coberto e um descoberto, 

secretaria, sala da direção, almoxarifado, sala dos professores, e sala da diretora. 

A turma disponibilizada da Escola Municipal Júlia Cortines para pesquisa foi a de 

primeiro ano, na qual há um aluno com Síndrome de Pallister-Killian (PKS)1. 

 A PKS é uma rara síndrome de déficit de múltipla congênita anomalia/intelectual 

causada por tetrassomia mosaico de tecidos limitado para 12p cromossômicas. A 

incidência é incerta e é estimada em torno de 1/25,000.  Os casos são diagnosticados no 

pré-natal devido resultados anormais de ultrassons e aparência anormal ao nascer é de 

costume. Sinais mais comuns incluem dismorfismo facial, falta de membros rizomélica, 

mãos pequenas e pés com pregos hipoplasia. Manifestações craniofaciais incluem um 

rosto com perfil plano, testa alta com temporo-frontal escassez, calvo das sobrancelhas e 

cílios, rasas cumes supraorbital, upslanting fissuras palpebrais, hipertelorismo, achatado 

e largo ponte nasal, nariz curto com narinas voltadas para cima, boca grande, com cantos 

downturned e lábio superior proeminente. Macroglossia e queixo pontudo ocorrem com 

a idade. Hipotonia está presente ao nascimento com contraturas em desenvolvimento com 

a idade. Uma grande variedade de malformações congênitas pode estar presente, os mais 

específicos sendo defeitos diafragmáticos e anal. Defeitos cardíacos, defeitos do septo 

 
1 Disponível em: http://estudandoraras.blogspot.com.br/2012/10/pallister-killian-sindrome-pks.html Acesso em: 04/09/2016. 
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ventricular, principalmente, estão presentes em 25% dos casos. Déficit intelectual grave, 

anomalia pigmentar, surdez e convulsões são sinais frequentes.  

Pacientes com PKS tem mosaicismo por um 12p supranumerários 

isocromossomo, resultando em quatro cópias do braço curto do cromossoma 12, em vez 

dos dois normais. Todos os casos relatados desta doença têm sido esporádicos. O 

isocromossomo é principalmente de origem materna. Células de seleção contra i (12p) é 

observada in vitro e, provavelmente, também ocorrem in vivo. Cariótipo é 47, XX ou 

XY, i (12) (p10) / 46, XX ou XY. Reconhecimento clínico é muito importante como o 

cromossomo adicional é geralmente ausente da rotina de exame linfócitos de 

sangue. Diagnóstico citogenético requer uma biópsia de pele e exame cromossomo 

fibroblastos. O isocromossomo está geralmente presente em 30-100% de metáfases de 

fibroblastos. In situ de hibridação com sondas de cromossoma 12-específicas de DNA 

podem ser utilizados para confirmar a identidade do cromossoma. FISH interfásico em 

um esfregaço bucal pode permitir um diagnóstico rápido preliminar.  

Os diagnósticos diferenciais incluem trissomia 12p e Fryns síndrome (ver esses 

termos). Diagnóstico pré-natal pode ser possível através do exame de ultrassom revelando 

achados anormais, como a hérnia diafragmática, polidrâmnio, hidropsia fetal, 

malformações cardíacas, membros curtos, e outros, levando a amniocentese e diagnóstico 

cromossômico. O diagnóstico pré-natal é também possível, após choriocentesis para a 

idade materna. Não há tratamento específico. As crianças afetadas podem se beneficiar 

de programas de intervenção precoce e educação especial. O prognóstico é geralmente 

pobre. A morte pode ocorrer por via perinatal, principalmente devido à hérnia 

diafragmática, ou durante os primeiros anos de vida em cerca de metade dos 

pacientes. Déficit intelectual é mais profunda e quase sempre acompanhada de 

convulsões. As manifestações (dismorfismo facial e malformações) de progresso com a 

idade. Alguns pacientes com mosaicismo de baixo nível são menos severamente afetados. 

Quanto à acessibilidade, a escola estudada apresenta excelente estrutura física, 

com banheiros adaptados, amplos corredores, Sala de Recursos Multifuncionais (SRMs) 

com diversos materiais de apoio para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

para desenvolver atividades de apoio pedagógico com os alunos com deficiência e amplas 

salas de aula com mesas, cadeiras e quadros adaptados. 

15



 

A professora do AEE confeccionou diversos materiais didático-pedagógicos para 

que o aluno pudesse estar incluído nas atividades e a escola também conta com 

professores de Braille e Libras. 

 

1.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Ao longo da pesquisa, diversos procedimentos foram adotados para um melhor 

aproveitamento. Foram analisadas informações coletadas junto aos profissionais da 

escola pesquisada para identificar as atitudes dos professores quanto à inclusão de alunos 

com deficiência, considerando alguns critérios a seguir: 

1º) Questionários – Para a caracterização dos professores e a equipe da E. M. Júlia 

Cortines quanto à área de atuação; formação acadêmica (inicial e continuada); sexo; 

tempo de serviço na educação/magistério, dentre outros aspectos. 

2º) Entrevistas semiestruturadas – Com a participação de professores e equipe da 

escola pesquisada, sobre o que pensam da inclusão escolar e a aprendizagem dos alunos 

com deficiência com base nas seguintes perguntas: 

- O que você acha/pensa sobre alunos com deficiência estudarem junto com alunos sem 

deficiência na mesma sala de aula? Comente.  

- A escola disponibiliza apoios/recursos pedagógicos para as necessidades educacionais 

especiais dos alunos com deficiência incluídos em sua sala de aula? Quais?  

- Como você se sente atuando em classes inclusivas? Comente seus sentimentos e 

experiências docentes.  

Você flexibiliza/adapta/modifica os conteúdos curriculares e a metodologia de ensino 

para aprendizagem dos alunos com deficiência em sua sala de aula? Comente.  

- Quais os cursos de formação continuada de educação inclusiva que você participou?  

- Para você, quais são as contribuições da educação inclusiva para os alunos com 

deficiência? Comente.  

- Você acha que a educação inclusiva contribui para combater a violência, a segregação 

e o preconceito na escola? Comente.  
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- Você considera que a educação inclusiva tem contribuído para sua formação humana e 

atuação docente? Comente.  

- Para você a educação inclusiva pode ser também denominada de educação democrática 

e humana? Comente. 

3) Observações – sobre um conjunto de atitudes dos professores com os alunos com 

deficiência. 

 

1.2 LÓCUS E PARTICIPANTES DO ESTUDO 

A pesquisa tem a participação de 4 (quatro) professoras, sendo 2 (duas) atuantes como 

mediadoras de alunos com deficiência e 2 (duas) professoras titulares nas turmas de 1º 

ano, identificadas por pseudônimos.  

Por intermédio do questionário e da entrevista semiestruturada foi efetuado o 

levantamento da formação inicial das professoras atuantes com alunos com deficiência. 

Os resultados revelam que 100% das professoras têm o curso de Pedagogia, conforme o 

Quadro 1: 

Quadro 1 

Formação inicial das professoras participantes 

Pseudônimo Formação Inicial (Curso) 

Mônica Pedagogia 

Juliana Pedagogia 

Carla Pedagogia 

Mariana Pedagogia 

  Quanto ao tempo de atuação em Educação Inclusiva e no Magistério, este estudo 

obteve os seguintes resultados, apresentados no Quadro 2: 

Quadro 2 

Tempo de atuação no Magistério/Educação Inclusiva 

Pseudônimo Ano de início no Magistério em Educação 

Inclusiva 

Mônica 2012 

Juliana 2013 
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Carla 2004 

Mariana 2016 

 

Quanto à questão ‘‘De quais outros cursos sobre Educação Inclusiva e/ou outros você 

participou?’, os resultados revelaram que somente 2 (duas) professoras têm algum tipo de 

curso de pós-graduação e/ou de formação continuada, conforme dados apresentados no 

Quadro abaixo: 

Quadro 3 

Formação de pós-graduação e/ou de formação continuada das professoras 

Pseudônimo Curso 

Mônica Pós-graduação em Psicopedagogia 

Juliana Não tem outros cursos 

 

 

Carla 

 

 

Cursos de Formação Continuada em: 

Mediação Escolar; Atendimento em 

SRMs; Matemática para alunos com 

Síndrome de Down; Identificação Precoce 

de Quadros Psicológicos Disfuncionais; 

Síndrome do Espetro do Autismo; 

Tecnologia Assistiva e Comunicação 

Alternativa. 

Mariana Não tem outros cursos 

 

A análise dos dados, apresentados nos Quadros 1, 2 e 3, revelam que a formação 

continuada em Educação Inclusiva não atingiu a totalidade das professoras que que atuam 

com alunos com deficiência em suas salas de aula e na SRMs. Das quatro professoras 

participantes, apenas duas têm algum tipo de curso em Educação Inclusiva. Segundo 

dados obtidos junto às professoras participantes desta pesquisa, “Isso acontece porque 

normalmente uma professora é escolhida para ir ao curso, oferecido pela Fundação 

Municipal de Educação (FME) de Niterói, para depois multiplicar na escola. Mas, nem 

sempre isso é possível devido às questões administrativas e pedagógicas”, contribuindo 

na fragilidade da formação e na atuação das professoras na educação inclusiva de alunos 

com deficiência, tanto na SRMs quanto nas salas regulares inclusivas. 

 

 Quanto a isso, estudos de Costa (2012a, 2012b), identificaram as seguintes 

características da formação de professores: 
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• 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; 

• Alheia ao contexto sociocultural e histórico: obstando-se 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 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 denominados como 

desviantes do padrão ideológico de normalidade; 

• Heterônoma: atrelada aos programas de formação continuada, na maioria das 

vezes, alheios às suas demandas e de seus alunos;  

• Reducionista e fragmentada: dispensando o pensar reflexivo, crítico, criativo 

e original, em decorrência de que ‘‘Não se emprega mais tanta energia em 

formar e desenvolver a capacidade de pensar, independentemente de seu tipo 

de aplicação’’. (HORKHEIMER, 1989a, p.42) 

• Conteudista: ênfase nos conteúdos curriculares ‘‘[...] cuja característica de 

coisa morta já foi mais do que destacada’’. (ADORNO, 2000, p.141) 

• Cindida: entre pesquisa, teoria e prática pedagógica obstando o livre pensar e 

a iniciativa em considerar o cotidiano escolar como espaço de produção de 

conhecimento, de experiência intelectual e docente, reproduzindo:  

A separação entre indivíduo e sociedade, em virtude da qual os indivíduos 

aceitam como naturais as barreiras que são impostas à sua atividade, é 

eliminada na teoria crítica, na medida em que ela considera ser o contexto 

condicionado pela cega atuação conjunta das atividades isoladas, isto é, pela 

divisão dada do trabalho e pelas diferenças de classe, como uma função que 

advém da ação humana e que poderia estar possivelmente subordinada à 

decisão planificada e a objetivos racionais. (HORKHEIMER, 1989a, p.44) 

 

 

         Quanto à questão ‘‘Como você se sente atuando em classes inclusivas? Comente 

seus sentimentos e experiências docentes’’, foram obtidas as narrativas apresentadas no 

Quadro 4, a seguir: 
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Quadro 4 

Como as professoras se sentem atuando em classes inclusivas 

 

Pseudônimo Sentimentos/Experiências docentes 

 

Mônica 

‘‘Trabalhar com crianças com limitações e 

ver o crescimento delas é extremamente 

gratificante.’’ 

 

Juliana 

‘‘Desafiada o tempo todo. Se já me sinto 

responsável pelo desenvolvimento de cada 

aluno dentro da sala, quando me deparo com 

uma turma inclusiva me sinto responsável 

não só pelo desenvolvimento cognitivo 

daquela criança como também pelo social e 

psicológico.’’ 

 

 

 

Carla 

‘‘Creio que a tarefa mais difícil é a 

informação sobre as particularidades do 

aluno, até mesmo os responsáveis não têm 

muita informação correta sobre as 

possibilidades do aluno, e em sala de aula 

essa descoberta é diária. A questão social é 

muito importante no desenvolvimento do 

aluno com deficiência, muitos não têm 

família e estão em instituições ou os 

responsáveis não podem levar esse aluno à 

escola por estar trabalhando o dia todo. São 

muitas as dificuldades, mas com boa 

vontade se consegue sanar algumas sequelas 

pedagógicas em sala de aula e na escola.’’ 

 

Mariana 

‘‘Me sinto extremamente feliz. Ver a 

inclusão e o cuidado dos colegas com essas 

crianças é incrível. Cada passo de formiga 

dado para frente é comemorado como uma 

grande vitória.’’ 

 

Quando à atuação e às experiências docentes das professoras em salas de 

aula inclusiva, Costa (2009, p. 71) afirma que: 

À medida em que esses profissionais vão elaborando conhecimentos acerca da 

inclusão dos alunos, reconhecem a diferença como essência da humanidade, 

passando a perceber as possibilidades de crescimento, de compartilhamento de 

experiências e de aprendizagens inerentes à inclusão, desenvolvendo a 

consciência crítica a respeito das relações humanas.  

 

Ou seja, à medida em que os professores permitem-se viver novas experiências e 

reconhecem que as diferenças podem ser benéficas à totalidade dos professores e dos 

alunos, as relações humanas são aprofundadas e passam e se passa a ter uma visão capaz 

de combater a violência presente na segregação dos alunos com deficiência no âmbito 

escolar e, consequentemente, como afirmado por Crochík (2009, p.16) ‘‘[...] pensar a 

educação escolar como instituição necessária ao combate à violência, como formadora de 
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indivíduos autônomos, democráticos e emancipados, sem desconsiderar os limites da 

sociedade’’. 

Portanto, é possível afirmar que, mesmo sem acesso a cursos de formação 

continuada, os professores podem e devem atuar em classes inclusivas, pois essas 

experiências enriquecem e favorecem uma aprendizagem coletiva, além de contribuem à 

formação emancipadora e democrática. Quanto à aprendizagem por intermédio da 

experiência, Ainscow (2009, p.21), afirma que: 

[...] a aprendizagem através da experiência, reflexão crítica e a colaboração 

pode ajudar os professores na sua tentativa de tornar as suas práticas de sala de 

aula mais inclusivas. Essa concepção leva-nos a pensar que essas abordagens 

podem levar em consideração a influência de fatores escolares. Em particular, 

a nossa procura por meios capazes de fomentar a educação para todos deve 

incluir considerações sobre a forma como as escolas devem ser organizadas 

para apoiar tais esforços.  

 

         Quando perguntado às professoras ‘‘O que você pensa sobre alunos com deficiência 

estudarem junto com alunos sem deficiência na mesma sala de aula? Comente’’, 

obtivemos as narrativas apresentadas no Quadro 5: 

Quadro 5 

O que pensam as professoras sobre alunos com e sem deficiência estudarem juntos 

Pseudônimo O que penso 

 

 

Mônica 

‘‘Acredito que, quando trabalhado de 

forma correta, é bom para todos. Os alunos 

sem deficiência aprendem a respeitar e a 

conviver com as diferenças, enquanto os 

alunos deficientes se sentem inseridos na 

sociedade.’’ 

 

 

Juliana 

‘‘Acaba, muitas vezes, excluindo os 

alunos deficientes; apesar do intuito ser o 

contrário. É muito comum a professora 

titular deixar aquele aluno de lado, como 

se ele fosse apenas responsabilidade da 

professora de apoio. Entretanto, quando o 

trabalho é feito da forma correta o ganho 

para a turma em si pode ser maravilhoso.’’ 

 

Carla 

‘‘Creio como uma oportunidade de 

aprendizado para todos os alunos esse 

convívio com as diferenças. Mas, com 

acompanhamento de um mediador escolar 

auxiliando o aluno com deficiência, além 

da professora titular da turma.’’ 

 

Mariana 

‘‘Importante para o desenvolvimento e 

inclusão da criança com deficiência; é 

essencial para ela conviver com as 

diferenças, estabelecendo o respeito.’’ 
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Os resultados obtidos, conforme expressos no Quadro 5, percebe-se que as 

professoras acham positivo o trabalho pedagógico com alunos que apresentam 

deficiência; mas, demonstram timidez no desenvolvimento das atividades docentes 

inclusivas. As professoras ainda não sabem como proceder na convivência cotidiana com 

esses alunos. Por isso, faz-se necessária uma formação para além da inicial, expressando 

a necessidade das professoras sejam também pesquisadoras e desenvolvam metodologias 

que atendam às necessidades educacionais dos alunos com deficiência incluídos nas salas 

regulares da escola pública. Quando isso não ocorre, a tendência é o aluno com 

deficiência ser matriculado, mas, acabe sendo ‘deixado de lado’ e, consequentemente, a 

sala de aula pode se tornar um espaço onde não ocorra a experiência da convivência entre 

os alunos com e sem deficiência. Quanto a isto, Crochík (1997, p.21) afirma que ‘‘(...) é 

justamente a ausência da experiência e reflexão que contribui para a manifestação do 

preconceito’’. 

Portanto, faz-se necessário que as professoras, atuantes em escolas públicas, onde 

há alunos com deficiência incluídos, não tenham somente ‘boa vontade’ em atuar em uma 

turma inclusiva; mas busquem também uma formação emancipadora que contribua à sua 

autonomia docente e à aprendizagem dos alunos com deficiência. Assim, superando os 

estereótipos em relação a esses alunos e combatendo a manifestação do preconceito na 

escola pública. 

 

1.3 OBSERVAÇÕES SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ATITUDES 

DAS PROFESSORAS EM RELAÇÃO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

Com análise dos dados ficou evidente que, mesmo considerando as falas positivas 

dos professores, há necessidade de formação continuada que supere a prática pedagógica 

reprodutiva, tradicional e autoritária que receberam; por causarem a segregação e/ou 

exclusão dos alunos com deficiência por acharem a priori que não são capazes de 

aprender. Conforme menciona Costa (2001, p.42), ‘’(...) é necessário discutir alternativas 

possíveis para tornar a educação democrática’’. Portanto, é preciso que os professores 

tenham acesso à formação continuada para que saibam desenvolver novas metodologias 

de ensino em seu trabalho docente em atendimento à diversidade existente na sala de aula. 

A Educação Inclusiva demanda professores democráticos e abertos a novas 

experiências e especificidades dos alunos, não permitindo que a sala de aula seja um 

espaço de segregação e/ou exclusão, no qual ocorra manifestação de preconceito. Os 
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professores devem estar atentos também para que as diferentes culturas não sejam alvo 

de preconceito, criando espaços de diálogos e reflexões sobre a temática da inclusão. 

Como informa Crochík (1997ª, p.21), devido ao fato que ‘‘(...) é justamente a ausência 

da experiência e reflexão o que contribui para a manifestação do preconceito’’. 

Mas o que leva um professor a não abrir espaço para uma sala de aula democrática 

sem a exclusão e/ou segregação de alunos com deficiência? A resposta surge com base 

na análise curricular da formação dos professores nas Universidades. Alguns professores 

não têm uma formação adequada e pensam que a prática é mais importante do que a 

teoria; e é aí que caem no erro. Pois, ‘‘A aversão à teoria constitui a fragilidade da 

práxis’’, como afirmado por Adorno (1995, p. 125). Ao pensar que a prática é mais 

importante que a teoria, o professor acaba sendo um mero reprodutor de conteúdos e 

métodos de ensino, e acabam ocultando a problematização e o enfrentamento da educação 

e da inclusão por não se sentirem preparados e simplesmente não terem respostas às 

diversas questões existentes em sala de aula, devido à fragilidade da formação teórica e 

resultante da pesquisa. Faz-se necessário refletir sobre a formação na perspectiva de 

Adorno (2000, p. 141-142), por não ser: 

Evidentemente a assim chamada modelagem de pessoas, porque não 

temos o direito de modelar pessoas a partir do seu exterior; mas também 

não a mera transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa 

morta já foi mais do que destacada, mas a produção de uma consciência 

verdadeira. Isto seria inclusive da maior importância política; sua idéia, 

se é permitido dizer assim, é uma exigência política. Isto é: uma 

democracia com o dever de não apenas funcionar, mas operar conforme 

seu conceito, demanda das pessoas emancipadas. Uma democracia 

efetiva só pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é 

emancipado. 

 

Com base no pensamento de Adorno, podemos destacar a importância da 

formação teórica consistente e investigativa voltada à emancipação dos professores. Para 

a afirmação da Educação Inclusiva, faz-se necessário que os professores tenham a teoria 

integrada à prática e não apartadas. Pois, assim correm o risco de adotarem uma ‘‘práxis 

ilusória’’, não conseguindo obter êxito na implementação de seu planejamento 

pedagógico frente às diferentes demandas de aprendizagem dos alunos com deficiência 

em suas salas de aula.  
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Assim, em assumindo os desafios da própria formação com ênfase na teoria e na 

pesquisa, Costa (2015, p.19) enfatiza: 

(...) os professores podem admitir, de maneira consciente e responsável, 

o comando de suas próprias vidas e seu planejamento pedagógico, em 

prol de uma educação que contribua sobremaneira à autonomia de seus 

alunos, independentemente de suas diferenças de aprendizagem. 

 

Ou seja, a partir do momento em que os professores assumem o compromisso de 

sua formação teórica consistente e alinhada à pesquisa, serão capazes de elaborar seu 

planejamento flexível de ensino em consonância com as necessidades educacionais e de 

aprendizagem dos alunos com deficiência, que resultarão na educação democrática e 

emancipadora, ou seja, inclusiva e humana.  
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CAPÍTULO 2 

ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO TEIXEIRA 

 

A Escola Municipal Anísio Teixeira fica localizada no bairro de São Domingos, 

no município de Niterói-RJ. A escola possui 235 alunos¹ no Ensino Fundamental I (1º ao 

5º ano) em turno integral (Manhã e tarde), possui uma estrutura composta por nove salas 

de aula climatizadas, um laboratório de informática, um laboratório de ciências, uma sala 

de leitura, um refeitório com cozinha industrial, uma quadra coberta, banheiros adaptados 

para alunos com necessidades especiais e três Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs). 

Cada turma possui aproximadamente 26 alunos com aproximadamente 8 horas de aula 

por dia. A escola recebe destaque dos Indicadores Educacionais INEP 2015 por possuir 

apenas 1,0% de reprovação, frente a 12,2% da média do município e 8,7% da média 

Nacional². 

Dos 235 alunos, há 16 alunos com necessidades especiais dentre cadeirantes, 

portadores de deficiência mental e outras deficiências física ou cognitiva. Todos inseridos 

em classes comuns e com o apoio do AEE nas SRMs, que possuem um rico acervo 

pedagógico à disposição dos alunos e professores. Dentre os materiais disponíveis 

encontramos atividades a serem desenvolvidas em Braille, Libras e diversos tipos de 

materiais adaptados, de acordo com as necessidades dos alunos. 

A pesquisa também propôs reuniões com as professoras em um espaço de 

compartilhamento de saberes e que possibilitasse a elaboração de novas metodologias 

democráticas e flexíveis, que induzissem a práxis, o que auxiliaria na minimização e/ou 

eliminação do preconceito e estereótipos existentes em sala de aula, além de desmistificar 

a figura de ‘‘superior’’ do professor. 

Mediante a este cenário, foram coletados e analisados aspectos pedagógicos e 

atitudes docentes com relação a alunos com deficiência incluídos em classes regulares e 

que contam com o apoio do AEE nas Salas de Recursos Multifuncionais da Escola 

Municipal Anísio Teixeira, localizada no bairro de São Domingos, em Niterói-RJ.  

 

¹Fonte: Censo Escolar 2016 

²Fonte: Indicadores Educacionais INEP 2015 
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1.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

           Ao longo da pesquisa colaborativa, diversos procedimentos foram adotados para 

dinamizar a pesquisa e obter um melhor aproveitamento do material obtido. Dentre os 

procedimentos foram analisadas as atitudes dos professores frente à inclusão de alunos 

com deficiência através dos seguintes materiais: 

1) Questionários – Este visa caracterizar dados dos professores que atuam na Escola 

Municipal Anísio Teixeira quanto à área de atuação; formação acadêmica (inicial 

e continuada); sexo; tempo de serviço na educação/magistério, dentre outros 

aspectos. 

2) Entrevistas semiestruturadas – Juntamente com o corpo docente foram 

analisadas respostas sobre o que pensam da inclusão escolar e a aprendizagem dos 

alunos com deficiência com base nas seguintes perguntas: 

 

- O que você acha/pensa sobre alunos com deficiência estudarem junto com alunos sem 

deficiência na mesma sala de aula? Comente.  

- A escola disponibiliza apoios/recursos pedagógicos para as necessidades educacionais 

especiais dos alunos com deficiência incluídos em sua sala de aula? Quais?  

- Como você se sente atuando em classes inclusivas? Comente seus sentimentos e 

experiências docentes.  

- Você flexibiliza/adapta/modifica os conteúdos curriculares e a metodologia de ensino 

para aprendizagem dos alunos com deficiência em sua sala de aula? Comente.  

- Quais os cursos de formação continuada de educação inclusiva que você participou?  

- Para você, quais são as contribuições da educação inclusiva para os alunos com 

deficiência? Comente.  

- Você acha que a educação inclusiva contribui para combater a violência, a segregação 

e o preconceito na escola? Comente.  

- Você considera que a educação inclusiva tem contribuído para sua formação humana e 

atuação docente? Comente.  

- Para você a educação inclusiva pode ser também denominada de educação democrática 

e humana? Comente. 

26



 

3) Observações – sobre um conjunto de atitudes dos professores frente aos alunos 

com deficiência. 

 

1.2 LÓCUS E PARTICIPANTES DO ESTUDO 

           Diante da análise das observações e questionários respondidos, a pesquisa 

apresenta dados de três professoras que atuam como mediadoras de alunos com 

deficiência. Todas estão identificadas com pseudônimos.  

Quadro 1 

FORMAÇÃO INICIAL DAS PROFESSORAS PARTICIPANTES 

Pseudônimo Formação inicial (curso) 

Elaine Pedagogia 

Márcia Pedagogia 

Júlia Formação de Professores, Graduação em História 

e Pós-graduação em Educação Inclusiva. 

Quanto ao tempo de atuação em Educação Inclusiva e no Magistério, esta pesquisa obteve 

os seguintes resultados, apresentados no quadro 2: 

 Quadro 2 

Tempo de atuação no Magistério/Educação inclusiva 

 

Pseudônimo Ano de início no Magistério/Educação 

Inclusiva 

Elaine 2014 

Márcia 2014 

Júlia 1983 

 

  Quanto à questão sobre alunos com deficiência estudarem junto com alunos sem 

deficiência na mesma sala de aula, os resultados revelam que todas as professoras acham 

a inclusão importante tanto para o aluno com deficiência quanto para os demais alunos, 
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pois possibilita um compartilhamento de saberes e/ou diferenças, levando os alunos a 

conviverem com as diferenças desde cedo e minimizando e/ou eliminando os 

estereótipos, conforme apresentado no quadro 3: 

Quadro 3 

 

Pseudônimo 

O que você acha/pensa sobre alunos com 

deficiência estudarem junto com alunos 

sem deficiência na mesma sala de aula? 

Comente. 

 

 

Elaine 

‘‘Acredito que a inclusão é importante para 

todos, tanto para os alunos com deficiência 

socializarem, como para todos aprenderem a 

lidar com as diferenças’’ 

 

Márcia 

‘‘Acho muito importante a inclusão, pois 

possibilita além da quebra de preconceitos, 

um melhor desenvolvimento tanto do dito 

normal quanto do especial.’’ 

 

Júlia 

‘‘Penso ser muito bom para todos, pois 

possibilita a vivência e a convivência entre 

os alunos, tornando-os mais sensíveis e 

cooperadores.’’ 

 

           Quando perguntados sobre quais as contribuições da educação inclusiva para os 

alunos com deficiência, as falas levantam um questionamento sobre a contribuição estar 

voltada apenas para a socialização e não para uma formação integral. A priori a inserção 

do aluno com deficiência parece estar voltada apenas para a convivência com os demais 

alunos e não também a uma formação autônoma e emancipadora. Porém, é preciso que 

não ocorra apenas a socialização, mas também ocorra uma formação, como destaca Costa 

(In: DAMASCENO, 2006) “Educar alunos com deficiência é tarefa a serem 

desenvolvidos pelo professor no cotidiano escolar em parceria com esses mesmos 

alunos”.   
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Quadro 4 

 

Pseudônimo 

Para você, quais as contribuições da educação 

inclusiva para os alunos com deficiência? 

Comente. 

 

Elaine 

‘‘Sociabilização com certeza é o ponto mais 

importante, pois não há segregação e todos têm 

direito a educação e aprendizagem.’’ 

Márcia ‘‘É sempre uma oportunidade de melhoria no 

desenvolvimento deles.’’ 

Júlia ‘‘Principalmente a sociabilização, é bom vê-los 

interagindo com os outros alunos e professores’’ 

 

Ao analisar as respostas coletadas, podemos perceber que ainda há uma resistência 

nas falas das professoras sobre a forma do aluno estar inserido. Mesmo quando o aluno 

vai para a SRMs ele acaba, de certa forma, sendo segregado, pois sai do ambiente de sala 

de aula onde está inserido com os demais colegas e vai para uma sala específica e longe 

da turma. Outros pontos importantes analisados foram às falas das professoras com 

relação à ‘sociabilização’. Aparentemente os alunos estão no ambiente escolar apenas 

para estarem inseridos na convivência com os demais e sem que haja uma preocupação 

de ofertar conteúdo de ensino para os mesmos. É preciso ter consciência da importância 

desta formação integral e buscar um aperfeiçoamento que auxilie na visão crítica para 

uma educação emancipadora e que ultrapassem as limitações e estereótipos existentes, 

como destaca Ainscow (1997, p.18): Assim, é vista a necessidade de ajudar os professores 

a aperfeiçoarem-se como profissionais, tentando os tornar mais reflexivos e críticos, de 

modo que ultrapassem suas limitações e os perigos das concepções que criaram por causa 

da deficiência. 

As três professoras participantes participaram de programas de formação 

continuada na Fundação Municipal de Educação (FME)/Niterói, voltados à educação 

inclusiva, tendo afirmado terem experiência com alunos com deficiência. Também 

narraram conhecer os recursos pedagógicos que a escola disponibiliza, tais como os 

materiais da SRMs, os quais utilizam em sala de aula. Porém, nem sempre é possível dar 

conta da totalidade dos alunos ao mesmo tempo. Pois, o aluno com deficiência demanda 
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uma atenção diferenciada, que nem sempre é possível devido ao acompanhamento dos 

demais alunos e por não poderem atrasar o planejamento proposto pela Coordenação 

Pedagógica da escola. 

Quando indagadas sobre o sentimento de estarem atuando em classes inclusivas, 

obtivemos as seguintes respostas: 

Quadro 5 

 

Pseudônimo 

Como você se sente atuando em classes 

inclusivas? Comente seus sentimentos e 

experiências docentes. 

 

Elaine 

‘‘Me sinto feliz por poder fazer parte desse 

processo tão importante na evolução de 

todos os alunos.’’ 

 

Márcia 

‘‘É bastante construtivo à minha prática 

docente e à minha constituição enquanto 

humano.’’ 

Júlia Sem resposta 

 

Apesar de narrativas positivas, ainda podemos notar uma ausência real de 

consciência sobre a importância como docentes para a formação dos alunos com 

deficiência incluídos em suas salas de aula. Quanto a isso, Costa (2009, p. 71) afirma que: 

À medida que esses profissionais vão elaborando conhecimentos acerca da 

inclusão dos alunos, reconhecem a diferença como essência da humanidade, 

passando a perceber as possibilidades de crescimento, de compartilhamento de 

experiências e de aprendizagens inerentes à inclusão, desenvolvimento a 

consciência crítica a respeito das relações humanas. 

 

Um dos objetivos da pesquisa foi analisar as atitudes dos professores e mediadores 

com alunos com deficiência. Nesta linha, vivenciamos e obtivemos relatos de atitudes 

que não condizem com a formação do professor e com o discurso utilizado. Muitos 

professores tratam os alunos com deficiência com pena e nem sempre estimulam os 

mesmos a explorarem o potencial que possuem. Este fato se dá por não acreditarem no 
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potencial do aluno, mas conforme afirma Crochík (1997, p.21) ‘‘(...) é justamente a 

ausência de experiência é reflexão que contribui para a manifestação do preconceito’’. 

Ou seja, a superproteção que muitas vezes os professores utilizam com os alunos 

com deficiência nem sempre tangem para um lado positivo. Isto pode refletir em uma 

estereotipia que causa uma certa ‘cegueira’ e que levada para o preconceito em não 

confiar no potencial do indivíduo. É preciso cuidado para que não haja uma superproteção 

tendenciosa e que por muitas vezes o aluno com deficiência é compreendido como 

‘‘coitadinho’’ e distanciado da oportunidade de ser autônomo.  

O conteúdo aplicado em sala de aula também precisa estar adaptado sempre que 

necessário e sem que haja facilitações por parte dos professores. Estes devem buscar 

explorar o máximo possível de seus alunos e compreenderem que o compartilhamento de 

experiências com os demais docentes faz se essencial. A práxis nada mais é que a teoria 

e prática juntas e que são indissolúveis no processo de formação e/ou aprendizagem. Para 

Crochík, pensar em uma escola democrática e emancipadora é fundamental para os 

professores no combate à violência e na formação cidadãos autônomos, democráticos e 

emancipadores. 

 

1.3 AVALIAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DOCENTES EM SALAS DE AULA 

COMUNS E NA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

 

Ao analisar os resultados finais desta pesquisa sob a orientação da Profa. Dra. 

Valdelúcia Alves da Costa, juntamente com os debates do Grupo de Pesquisa CNPq: 

‘‘Políticas em Educação: Formação, Cultura e Inclusão’’, concluímos que por diversas 

vezes professores que atuam com alunos com deficiência acabam praticando o 

preconceito por desejarem uma superproteção e nem sempre confiarem no potencial do 

aluno. Estes por sua vez, também são vistos como importante no processo de socialização, 

mas sem uma preocupação dos docentes em compartilharem uma formação adequada. É 

preciso que haja uma colaboração entre os docentes e que permita o compartilhamento de 

experiências para o desenvolvimento de novas metodologias capazes de suprir o que 

ainda está em falta. Para isso, Costa afirma que: ‘‘Admitir a perspectiva formativa, por 

intermédio da experiência teórica e investigativa, contribuirá na humanização dos 
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professores e alunos ao se contrapor à dominação e a inconsistência social, marcas da 

sociedade de Classes’’, de acordo com Costa (2015, p. 22). 

Pensar em educação inclusiva é pensar em uma educação emancipadora, democrática 

e autônoma com oportunidades justas para todos. Não podemos aceitar que os alunos com 

deficiência sejam inseridos em salas de aula apenas para serem sociáveis. Estes precisam 

de uma formação ampla e que não sejam vistos como indivíduos totalmente limitados, 

mas que, dentro de suas possibilidades, consigam desenvolver atividades que também são 

desenvolvidas com a sua turma.  

As SRMs nem sempre são utilizadas como deveriam e, por muitas, vezes acabam 

sendo um espaço de segregação dos alunos com deficiência, pois nem sempre a lei é 

respeitada e algumas atividades são desenvolvidas paralelamente com as aulas das classes 

regulares, permitindo assim, uma segregação e/ou exclusão do aluno com deficiência. 

Cabe ao professor desenvolver metodologias que possam ser utilizadas em classes 

regulares através da adaptação dos materiais. Por muitas vezes as escolas possuem 

excelentes materiais nas SRMs, mas que não são utilizados como deveriam. Pois, podem 

‘dar trabalho’ ou necessitam de um esforço maior.  

É inaceitável ver alunos com deficiência inseridos em escolas apenas para estarem 

‘sociáveis’.  Seguindo essa linha, a educação democrática/inclusiva é fundamental para 

promover o enfrentamento e superação dos aspectos objetivos e subjetivos que ainda 

permitem a segregação na escola pública, como afirmado por Costa (2011). 
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CAPÍTULO 3 

ESCOLA MUNICIPAL DR. ALBERTO FRANCISCO TORRES 

 

A Escola Municipal Dr. Alberto Francisco Torres fica localizada no Centro do 

município de Niterói/RJ. Com relação a quantidade de alunos, a escola possui 186 

matriculados no Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) em turno integral (manhã e 

tarde), 175 no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), 72 na modalidade Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e 22 em Educação Especial, totalizando 455 alunos 

matriculados2.  

Sua estrutura é composta por: Salas de aula; Sala da diretoria; Sala dos 

professores; Laboratório de informática; Laboratório de ciências; Sala de Recursos 

Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE); Quadra de 

esportes coberta; Cozinha; Biblioteca; Sala de Leitura; Banheiro no interior do prédio; 

Banheiro adaptado para alunos com deficiência; Sala da Secretaria; Refeitório; 

Despensa; Pátio coberto; Pátio descoberto. 

Em quase todas as turmas há alunos com algum tipo de deficiência como 

cadeirantes, deficiência mental, física ou cognitiva; inseridos em classes regulares de 

ensino e com o apoio do AEE nas SRMs, que possuem um rico acervo pedagógico à 

disposição dos alunos e professores. Dentre os materiais disponíveis encontramos 

atividades a serem desenvolvidas em Braille, Libras e diversos tipos de materiais 

adaptados, de acordo com as necessidades dos alunos. 

 

1.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA, ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 

 

Os dados foram coletados através das observações realizadas nos intervalos 

(recreio) e da entrevista semiestruturada, que buscou conhecer um pouco mais do perfil 

das professoras atuantes com alunos com deficiência e o que pensavam sobre à inclusão 

dos mesmos. Estes materiais possuem a seguinte finalidade: 

1) Observações – Análise sobre o conjunto de atitudes das professoras em relação 

aos alunos com deficiência. 

 

 
2 Fonte: Censo Escolar de 2017. 
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2) Questionários – Este visa caracterizar dados dos professores que atuam na Escola 

Municipal Anísio Teixeira quanto à área de atuação; formação acadêmica (inicial 

e continuada); sexo; tempo de serviço na educação/magistério, dentre outros 

aspectos. 

3) Entrevistas semiestruturadas – Juntamente com o corpo docente foram 

analisadas respostas sobre o que pensam da inclusão escolar e a aprendizagem dos 

alunos com deficiência com base nas seguintes perguntas: 

 

- O que você acha/pensa sobre alunos com deficiência estudarem junto com alunos sem 

deficiência na mesma sala de aula? Comente.  

- A escola disponibiliza apoios/recursos pedagógicos para as necessidades educacionais 

especiais dos alunos com deficiência incluídos em sua sala de aula? Quais? 

- Como você se sente atuando em classes inclusivas? Comente sobre seus sentimentos e 

experiências docentes. 

- Você flexibiliza e/ou modifica os conteúdos curriculares e a metodologia de ensino na 

aprendizagem dos alunos com deficiência em sua sala de aula? Comente.  

- Quais os cursos de formação continuada de educação inclusiva que você participou? 

-  Para você, quais as contribuições da educação inclusiva para os alunos com deficiência? 

Comente. 

-  Você acha que a educação inclusiva contribui para combater a violência, a segregação 

e o preconceito na escola? Comente. 

- Você considera que a educação inclusiva tem contribuído para sua formação humana e 

atuação docente? Comente.  

-  Para você a educação inclusiva pode ser também denominada de educação democrática 

e humana? Se sim, por quê? Comente. 

- Em seu entendimento, quais as causas (políticas, sociais, psíquicas e históricas) que 

permitiram (e ainda permitem) a manifestação do preconceito na escola, no trabalho e nas 

demais instâncias sociais? 

Este processo de coleta de dados contou com algumas etapas até que pudesse ser colocado 

em prática. 
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1ª Etapa – Escolha da escola a ser pesquisada.  

2ª Etapa – Montagem e assinatura da carta de apresentação do bolsista de Iniciação 

Científica, elaborada pela Coordenadora do Projeto, Profa. Dra. Valdelúcia Alves da 

Costa; 

3ª Etapa – Encaminhamento ao NEST (Núcleo de Estágio de Niterói) para solicitação de 

autorização do(a) Diretor(a)/Coordenador(a) para pesquisa na escola escolhida; 

4ª Etapa – Entrega da carta para o Diretor/Coordenador para autorização de pesquisa na 

escola (Ela pode ser aprovada ou recusada); 

5ª Etapa – Sendo aprovada, o bolsista inicia a pesquisa na escola. Neste caso deixamos 

uma cópia do Projeto de Pesquisa (Quando solicitado) e os questionários que vamos 

utilizar; 

6ª Etapa – Recolhimento dos questionários encaminhados para as professoras e a 

coordenação informa os dias e horários das observações; 

7ª Etapa – Observação de campo na escola; 

8ª Etapa – Análise do material (Entrevistas e observações); 

9ª Etapa – Elaboração do Relatório. 

 

 

1.2 LOCÚS E PARTICIPANTES DO ESTUDO 

        A pesquisa contou com duas professoras que aceitaram participar de uma rede de 

compartilhamento de informações, onde foram discutidas metodologias democráticas e 

flexíveis que possibilitassem a minimização e/ou eliminação do preconceito e 

estereótipos em sala de aula, além da quebra do estereótipo do professor como conhecedor 

absoluto dos conhecimentos. 

Todas as professoras são identificadas por pseudônimo. 

FORMAÇÃO INCIAL DAS PROFESSORAS PARTICIPANTES 

Pseudônimo Formação inicial cCurso) 

A Pedagogia (Graduação) 

B Normal (Ensino Médio) 
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 A professora ‘‘A’’ é graduada em Pedagogia e o professor ‘‘B’’ possui o Ensino 

Médio Normal (Formação de Professores). 

FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Pseudônimo Qual/quais curso(s) de formação 

continuada de educação inclusiva que 

você participou? 

A Pós-graduação em Educação Inclusiva 

 

B 

Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) e Tecnologia Assistiva 

 

No que diz a respeito da formação continuada, a professora ‘‘A’’ possui uma 

especialização em Educação Inclusiva e o professor ‘‘B’’ participou de formações 

ofertadas pela Fundação Municipal de Educação de Niterói (FME). Quanto à formação 

de professores, Costa (2018, p. 41) destaca:  

Portanto, cabe questionar quanto à formação de 

professores na perspectiva inclusiva: Como é possível 

pensar uma educação que se volte às diferenças físicas, 

cognitivas e sensoriais dos alunos, se seu enfoque é na 

homogeneização? Como pesar uma educação inclusiva 

sem reconhecer as diferenças dos alunos como sendo parte 

de sua subjetividade? E como pensar em uma sociedade 

democrática com a manutenção das escolas cindidas entre 

regulares e especiais? 

 

 Portanto, se faz necessário que os professores busquem uma formação 

complementar que auxilie na descoberta de novas práticas e no despertar de um olhar 

diferenciado para as especificidades que cada aluno tem. Essa formação pode auxiliar no 

enfrentamento da homogeneização que é transmitida através da herança cultural que 

ainda insiste em permanecer nos dias de hoje, conforme menciona Candau (2016, p.15): 

Hoje esta consciência do caráter homogeneizador e 

monocultural da escola é cada vez, mais forte, assim como 

a consciência da necessidade de romper com esta e 

construir práticas educativas em que a questão da 

diferença e do multiculturalismo se façam cada vez mais 

presentes. 
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Estas práticas educativas precisam ir de encontro as necessidades dos alunos e não 

seguir o modelo reprodutor, homogeneizador e capitalista. A escola é um lugar de 

diferenças e são estas que enriquecem os alunos, professores, e toda a escola. Uma escola 

monocultural não vai de encontro a uma educação inclusiva, pois a escola não seria para 

todos e, portando, voltada apenas para a adaptação. Quanto a isso, Adorno (2000) sugere 

que a formação do indivíduo deve ser voltada para a desbarbarização da escola e na busca 

da superação destes modelos sociais, educacionais e pedagógicos homogeneizadores.  

Assim, quando o professor assume um compromisso com uma educação inclusiva, 

ele muda todo o seu método de trabalho, buscando sempre uma sala de aula democrática 

e com a participação de todos os alunos. Com base nestes métodos, analisamos algumas 

respostas dos professores participantes da pesquisa quanto à adequação do conteúdo para 

os alunos com deficiência. 

ADEQUAÇÃO DO CONTEÚDO 

 

Pseudônimo 

Você flexibiliza/adequa/modifica os 

conteúdos curriculares e metodologia de 

ensino para aprendizagem dos alunos com 

deficiência em sua sala de aula? 

 

A 

‘‘Sim, é importante compreender que cada 

aluno tem uma necessidade diferente do 

outro’’ 

B ‘‘Sim. Acredito ser muito importante para que 

possam seguir.’’ 

 

A adequação de conteúdo é outro fator essencial para a quebra de barreiras que ainda 

resistem. Um professor inclusivo é aquele que compreende as diferenças e busca sempre 

novas metodologias para o compartilhamento de conteúdo com os alunos. Quanto a isso, 

Costa (2018, p. 40) afirma: 

Desenvolver práticas pedagógicas inclusivas é admitir que 

alunos com deficiência/sem deficiência podem aprender 

juntos por intermédio da experiência que contempla a 

colaboração entre diferentes indivíduos em sala de aula 

acolhedoras e solidárias; professores dispostos a viverem 

experiências com as diferenças dos alunos contribuem 

para o desenvolvimento de práticas docentes 

fundamentadas em princípios pedagógicos 

inclusivos/democráticos. 
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 Uma sala inclusiva tem a participação de todos os alunos de forma colaborativa. Por 

isso, é importante que o professor compreenda que a adaptação de conteúdo não deve ser 

feita apenas de forma que facilite o conteúdo para o aluno, mas permita que ele consiga 

fazer a atividade proposta juntamente com a colaboração dos demais e intermédio do 

professor. Cada aluno chega com uma bagagem que pode ser um instrumento utilizado 

por todos na hora da aprendizagem. Essa perspectiva intercultural nos remete a um novo 

pensar, conforme menciona Candau (2016, p.23): 

[...] uma educação para o reconhecimento do ‘‘outro’’, 

para1 o diálogo entre os diferentes grupos sociais e 

culturais. Uma educação para a negociação cultural, que 

enfrenta os conflitos provocados pela assimetria de poder 

entre os diferentes grupos socioculturais nas nossas 

sociedades e é capaz de favorecer a construção de um 

projeto em comum, pelo qual as diferenças sejam 

dialeticamente incluídas. 

 É preciso compreender que a proposta é construída em conjunto e para o bem em 

comum. Quando trabalhamos a diversidade em sala de aula, não estamos apenas expondo 

as diferenças, mas demonstrando como somos diferentes e como podemos caminhar 

juntos respeitando e cooperando uns com outros. 

COMO SE SENTEM ATUANDO EM UMA CLASSE INCLUSIVA 

 

Pseudônimo 

Como você se sente atuando em classes 

inclusivas? Comente sobre seus 

sentimentos e experiências docentes. 

 

A 

 

‘‘Sim. A educação inclusiva 

favorece/permite um olhar mais humano que 

percebe outras possibilidades’’. 

 

 

B 

 

‘‘Sim. A educação inclusiva muda a visão e 

concebe uma nova perspectiva de vida’’. 

 

 

                   Quanto a isso, Costa (2018, p.46) destaca: 
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[...] as atitudes docentes revelam que a maioria das(os) 

professores é receptiva à educação inclusiva. Embora, no 

entanto, sigam lamentando a ausência de preparação 

mantendo a heteronomia no pensar e nas práticas 

pedagógicas. 

 

1.3 METODOLOGIAS DEMOCRÁTICAS E FLEXÍVEIS QUE POSSIBILITAM 

A MINIMIZAÇÃO E/OU ELIMINAÇÃO DO PRECONCEITO E 

ESTEREÓTIPOS EM SALA DE AULA 

Considerando as respostas apresentadas e observações, há uma concordância com 

a fala de Costa ao analisar na prática. É quase unânime quando é perguntado a uma 

professora o que pensa sobre atuar em uma classe inclusiva, todos concordam que é uma 

experiência única, mas ainda existem fragilidades que permitem que essa reprodução da 

cultura de homogeneização, conforme reafirma Candau (2016, p.13-14): 

Parto da afirmação que não há educação que não esteja 

imersa nos processos culturais do contexto em que se situa. 

Neste sentido, não é possível conceber uma experiência 

pedagógica ‘‘desculturalizada’’, isto é, desvinculada 

totalmente das questões culturais da sociedade. Existe uma 

relação intrínseca entre educação e cultura(s). Estes 

universos estão profundamente entrelaçados e não podem 

ser analisados a não ser a partir de sua íntima articulação. 

No entanto, há momentos históricos em que se 

experimenta um descompasso, um estranhamento e 

mesmo um confronto intenso nestas relações. Acredito que 

estamos vivendo um desses momentos.  

 

Sendo assim, consideramos o momento em que os professores saem de suas zonas 

de conforto e se permitem uma experiência com o novo, com o que ainda não conhecem 

(a forma de trabalhar), mas desejam tentar. Esta tentativa é considerada positiva, pois o 

avanço é inegável comparando com uma década atrás, porém, é preciso cautela e não 

apensas desejar estar trabalhando com pessoas com deficiência, mas buscar uma 

formação adequada para tal. Ainda sim acredito que estamos tendo (em passos lentos) 

avanços na área de educação inclusiva e que os professores acertam quando se permitem 

viver esta experiência, mesmo com alguma lacuna.  
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA FORMAÇÃO HUMANA 

 

Pseudônimo 

Você considera que a educação inclusiva 

tem contribuído para sua formação 

humana e atuação docente? 

 

A 

 

‘‘Sim. A educação inclusiva 

favorece/permite um olhar mais humano que 

percebe outras possibilidades’’ 

 

 

B 

 

‘‘Sim. A educação inclusiva muda a visão e 

concebe uma nova perspectiva de vida’’ 

 

 

Desse modo: 

[...] a educação é compreendida como um direito em si 

mesmo em um meio indispensável para o acesso a outros 

direitos. A educação ganha, portanto, mais importância 

quando direcionada ao pleno desenvolvimento humano e 

às suas potencialidades, valorizando o respeito aos grupos 

socialmente excluídos. Essa concepção de educação busca 

efetivar a cidadania plena para a construção de 

conhecimentos, o desenvolvimento de valores, atitudes e 

comportamentos, além da defesa socioambiental e da 

justiça social. (UNESCO, 2009, p. 25) 

  

          Assim, a educação inclusiva não só permite uma formação acadêmica, mas também 

uma formação humana com um olhar diferenciado sobre o outro. Este olhar é direcionado 

para a solidariedade e cooperação entre todos, buscando efetivar um pleno 

desenvolvimento humano e cidadania plena. 
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CAPÍTULO 4 

EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS, CONCEPÇÕES E ATITUDES FRENTE À 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PRECONCEITO E BULLYING NA ESCOLA 

PÚBLICA 

 

Este projeto de pesquisa é parte da rede de pesquisa nacional e internacional formada 

para desenvolver o Projeto de Pesquisa ‘‘Violência Escolar: discriminação, bullying e 

responsabilidade’’, contemplado com recursos do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sob a coordenação geral do Prof. Dr. 

José Leon Crochík (USP), em parceria acadêmica com a Universidade Federal 

Fluminense (UFF), sob a supervisão da Profa. Dra. Valdelúcia Alves da Costa (UFF), e 

com uma rede de universidades espalhadas pelo Brasil, Portugal, México e Espanha. 

Como a pesquisa faz parte de uma rede nacional e internacional, e por ser mais 

próximo da Universidade Federal Fluminense (UFF), o presente projeto ficou responsável 

pelo município de Niterói-RJ. Sendo assim, participam do projeto de pesquisa 5 (cinco) 

escolas públicas localizadas no município de Niterói: 

1) Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI/UFF3) 

Endereço: Rua Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói – RJ 

Participantes: Alunos do 9º ano 

 

2) Escola Técnica Estadual Henrique Laje (FAETEC4) 

Endereço: Rua Guimarães Júnior, 182 - Barreto, Niterói – RJ 

Participantes: Professores e alunos do 9º ano 

 

3) Escola Municipal Maestro Heitor Villa Lobos (FME-Niterói5) 

Endereço: Rua Salo Brand - Ilha da Conceição, Niterói – RJ 

Participantes: Professores e alunos do 9º ano 

 

 

 

 
3 COLUNI – Colégio Universitário Geraldo Reis da Universidade Federal Fluminense (UFF) 
 
4 FAETEC – Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro 
 
5 FME-Niterói – Fundação Municipal de Educação de Niterói 
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4) Escola Municipal Paulo Freire (FME-Niterói) 

Endereço: Rua Soares de Miranda, 77 - Fonseca, Niterói – RJ 

Participantes: Alunos do 9º ano 

 

5) Escola Municipal Santos Dumont (FME-Niterói) 

Endereço: Rua Manoel Corrêa - Fátima, Niterói – RJ 

Participantes: Duas turmas de 9º ano, uma turma de Aceleração 4 e Professores 

 

1.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados nos intervalos (recreio) por intermédio de observações, 

questionários e de entrevista semiestruturada, para conhecer o perfil das professoras 

atuantes com alunos com deficiência em situação de inclusão e conhecer o que pensam 

sobre a educação inclusiva. Esses procedimentos foram utilizados da seguinte maneira: 

 

1) Observações – sobre o conjunto de atitudes das professoras em relação aos alunos 

com deficiência em situação de inclusão, atuação pedagógica, manifestações de 

bullying e  preconceito contra alunos com deficiência em situação de inclusão. 

 

2) Questionários – para obtenção de dados dos professores que atuam nas escolas 

municipais estudadas quanto à área de atuação; formação acadêmica (inicial e 

continuada); sexo; tempo de serviço na educação/magistério, dentre outros 

aspectos. 

 

3) Entrevistas semiestruturadas – questões que consideram os dispositivos legais 

e o que pensam professoras(es) sobre a educação inclusiva e a aprendizagem 

das(os) alunos com deficiência considerados em situação de inclusão: 

 

- O que você acha/pensa sobre alunos com deficiência estudarem junto com alunos sem 

deficiência na mesma sala de aula? Comente.  

 Quanto a isso, a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994) orienta 

o processo de “integração instrucional” que condiciona o acesso às classes comuns do 
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ensino regular àqueles que “(...) possuem condições de acompanhar e desenvolver as 

atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos 

ditos normais”. (p.19)  

- A escola disponibiliza apoios/recursos pedagógicos para as necessidades educacionais 

especiais dos alunos com deficiência incluídos em sua sala de aula? Quais? 

O Decreto nº 7.611/2011 (BRASIL, 2011ᵇ), também norteia sobre apoio técnico e 

financeiro na formação dos profissionais, conforme seu Art. 5º: 

Art. 5º  A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de 

ensino dos Estados, Municípios e Distrito Federal, e a instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com a 

finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular. 

§ 1º  As instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos de que trata o caput devem ter atuação na educação especial e serem 

conveniadas com o Poder Executivo do ente federativo competente. 

§ 2º  O apoio técnico e financeiro de que trata o caput contemplará as seguintes 

ações: 

I - aprimoramento do atendimento educacional especializado já ofertado; 

II - implantação de salas de recursos multifuncionais; 

III - formação continuada de professores, inclusive para o desenvolvimento da 

educação bilíngue para estudantes surdos ou com deficiência auditiva e do 

ensino do Braile para estudantes cegos ou com baixa visão; 

IV - formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola para a 

educação na perspectiva da educação inclusiva, particularmente na 

aprendizagem, na participação e na criação de vínculos interpessoais; 

V - adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade; 

VI - elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para a 

acessibilidade; e 

VII - estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de 

educação superior. 

§ 3º  As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de 

equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do 

atendimento educacional especializado. 

§ 4º  A produção e a distribuição de recursos educacionais para a 

acessibilidade e aprendizagem incluem materiais didáticos e paradidáticos em 

Braille, áudio e Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, laptops com 

sintetizador de voz, softwares para comunicação alternativa e outras ajudas 

técnicas que possibilitam o acesso ao currículo. 

§ 5º  Os núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação 

superior visam eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação que 

restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de 

estudantes com deficiência. 
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Ao analisarmos o Decreto podemos ver que o Governo Federal dispõe de auxílios 

na formação continuada do professor atuante com o AEE e também oferece auxílio na 

adequação arquitetônica da escola, de forma a minimizar e/ou eliminar quaisquer tipos de 

barreiras que possam existir. 

- Como você se sente atuando em classes inclusivas? Comente sobre seus sentimentos e 

experiências docentes. 

Sobre a atuação docente em classes inclusivas, Costa (2018, p.46) destaca: 

[...] as atitudes docentes revelam que a maioria dos professores 

é receptiva à educação inclusiva. Embora, no entanto, sigam 

lamentando a ausência de preparação mantendo a heteronomia 

no pensar e nas práticas pedagógicas; Projeto Pedagógico das 

escolas deslocado dos direitos humanos e das concepções 

filosóficas e políticas da educação inclusiva na perspectiva 

emancipadora. 

 

- Você flexibiliza e/ou modifica os conteúdos curriculares e a metodologia de ensino na 

aprendizagem dos alunos com deficiência em sua sala de aula? Comente.  

Quanto a isso, Costa (2018, p. 40) menciona que: 

Desenvolver práticas pedagógicas inclusivas é admitir que 

alunos com deficiência/sem deficiência podem aprender juntos 

por intermédio da experiência que contempla a colaboração 

entre diferentes indivíduos em sala de aula acolhedoras e 

solidárias; professores dispostos a viverem experiências com as 

diferenças dos alunos contribuem para o desenvolvimento de 

práticas docentes fundamentadas em princípios pedagógicos 

inclusivos/democráticos.            

           A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008) orienta: 

A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera 

tanto o conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento 

do aluno quanto às possibilidades de aprendizagem futura, 

configurando uma ação pedagógica processual e formativa que 

analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso 

individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos 

que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. No 

processo de avaliação, o professor deve criar estratégias 

considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do 

tempo para a realização dos trabalhos e o uso da língua de sinais, 

de textos em Braille, de informática ou de tecnologia assistiva 

como uma prática cotidiana. 
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- Quais os cursos de formação continuada de educação inclusiva que você participou? 

 

Quanto a isso, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008) tem como objetivo: 

[...] o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os 

sistemas de ensino para promover respostas às necessidades 

educacionais, garantindo:  

 

Transversalidade da educação especial desde a educação infantil 

até a educação superior;  

- Atendimento educacional especializado;  

- Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do 

ensino;  

- Formação de professores para o atendimento educacional 

especializado e demais profissionais da educação para a inclusão 

escolar;  

- Participação da família e da comunidade;  

- Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e 

equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e  

- Articulação intersetorial na implementação das políticas 

públicas.  

-  Para você, quais as contribuições da educação inclusiva para os alunos com deficiência? 

Comente. 

- Você acha que a educação inclusiva contribui para combater a violência, a segregação 

e o preconceito na escola? Comente. 

- Você considera que a educação inclusiva tem contribuído para sua formação humana e 

atuação docente? Comente.  

- Para você a educação inclusiva pode ser também denominada de educação democrática 

e humana? Se sim, por quê? Comente. 

- Em seu entendimento, quais as causas (políticas, sociais, psíquicas e históricas) que 

permitiram (e ainda permitem) a manifestação do preconceito na escola, no trabalho e nas 

demais instâncias sociais? 
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A coleta de dados ocorreu em 9 (nove) etapas até sua conclusão: 

 

1ª Etapa – Escolha da escola a ser pesquisada dentre as que participaram da pesquisa 

sobre ‘‘Violência Escolar: discriminação, bullying e responsabilidade” (CNPq);  

2ª Etapa – Montagem e assinatura da carta de apresentação do bolsista de Iniciação 

Científica, elaborada pela Coordenadora do Projeto, Profa. Dra. Valdelúcia Alves da 

Costa; 

3ª Etapa – Encaminhamento ao NEST (Núcleo de Estágio de Niterói) para solicitação de 

autorização do Diretor/Coordenador para pesquisa na escola escolhida; 

4ª Etapa – Entrega da carta para o Diretor/Coordenador para autorização de pesquisa na 

escola (Ela pode ser aprovada ou recusada); 

5ª Etapa – Sendo aprovada, o bolsista inicia a pesquisa na escola. Neste caso deixamos 

uma cópia do Projeto de Pesquisa (quando solicitado) e os questionários utilizados; 

6ª Etapa – Recolhimento dos questionários encaminhados às professoras e à coordenação 

informando os dias e horários da realização das observações; 

7ª Etapa – Observação de campo na escola; 

8ª Etapa – Análise dos dados coletados (entrevistas semiestruturadas e observações); 

9ª Etapa – Elaboração do relatório. 

 

1.2 LÓCUS E PARTICIPANTES DO ESTUDO 

Conforme o previsto no cronograma das atividades, atualmente a pesquisa segue em 

andamento na fase de coleta de dados. Sendo assim, os possíveis dados serão apresentados 

posteriormente no relatório final. Ademais, algumas ações foram desenvolvidas ao longo 

dos meses que possibilitou difundir ainda mais dados sobre a educação inclusiva e o 

Projeto de Pesquisa ‘‘Violência Escolar: discriminação, bullying e responsabilidade’’ em 

âmbito nacional. 

 Uma das propostas do Projeto de Pesquisa previa a criação do ‘‘Observatório de 

Educação: Violência, Inclusão e Direitos Humanos’’ na Universidade Federal 

Fluminense, sob a supervisão da Profa. Dra. Valdelúcia Alves da Costa, com a atuação 

do Grupo de Pesquisa CNPQ: Políticas em Educação: Formação, Cultura e Inclusão 

(GRUPEPE) e com o apoio de 15 (quinze) pesquisadores de diferentes espaços, como a 

Universidade Federal Fluminense (UFF), Instituto Nacional de Educação de Surdos 

(INES), Instituto Benjamin Constant (IBC), Universidade Estácio de Sá (UNESA), 

Secretaria de Educação de Cabo Frio e Secretaria Municipal de Educação de Petrópolis. 
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1.3 OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO: VIOLÊNCIA, INCLUSÃO E DIREITOS 

HUMANOS (OEDU) 

Como todos os dados levantados são compartilhados em uma rede de pesquisadores 

do Brasil, México, Portugal e Espanha. Para facilitar esse compartilhamento de 

informações foi proposta a criação de um Blogger com conteúdos na Web de todos os 

membros do Observatório de Educação: Violência, Inclusão e Direitos Humanos (OEDU-

UFF) da pesquisa. O endereço escolhido foi: https://oeduuff.blogspot.com/ . 

A página conta com um menu com dez abas distribuídos da seguinte forma: 

- Página inicial 

Onde ficam as postagens mais recentes do Blogger. 

- Sobre o OEDU 

Esta aba apresenta informações como: Coordenação do Observatório, Vínculo com o 

Projeto de Pesquisa/CNPq, Coordenação Nacional e Internacional do Projeto de Pesquisa, 

Coordenação do Projeto em Niterói, Linha de Pesquisa, Apresentação do Observatório, 

Justificativa, Objetivos (geral e específicos), programas e atividades, atuação do projeto 

em âmbito local e nacional. 

- Universidade Federal Fluminense 

Dados sobre a Universidade Federal Fluminense – UFF. 

- Membros do OEDU 

Nome, filiação, vínculo com a coordenadora/projeto e link do Currículo Lattes. 

- Indicação de filmes 

Indicações de filmes relacionados às temáticas tratadas no projeto de pesquisa. 

- Indicação de livros 

Indicações de livros relacionados às temáticas tratadas no projeto de pesquisa e 

 publicações dos professores envolvidos. 

- Parcerias 
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Imagem da página inicial do Blogger. 

Nesta aba apresentamos todas as universidades e parcerias que contribuem para o projeto. 

- Entrevistas 

Neste item compartilhamos entrevistas dos membros do projeto e temáticas da pesquisa. 

- Eventos 

Aqui publicamos todos os eventos relacionados ao projeto de pesquisa e demais 

universidades envolvidas. 

 

 

- Produção bibliográfica do GRUPEPE 

Esta aba ainda está em fase de construção. Futuramente compartilharemos toda a 

produção bibliográfica dos membros do Grupo de Pesquisa CNPQ: Políticas em 

Educação: Formação, Cultura e Inclusão (GRUPEPE). 

Além do Blogger, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2019 foi realizado, na 

Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense (FEUFF), sob a 

coordenação da Profa. Dra. Valdelúcia Alves da Costa e equipe de orientandas(os), o 

Seminário sobre "Educação, Inclusão, Violência Escolar e Direitos Humanos" reunindo 

pesquisadores/as da Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM). Este intercâmbio possibilitou um compartilhamento de experiências 
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e pesquisas entre o Grupo de Pesquisas CNPq: Políticas em Educação: Formação, Cultura 

e Inclusão (GRUPEPE), e o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicopedagogia 

Diferencial (NEPPD). Fazendo memória a frase de Adorno: ‘‘Quando sugeri que 

conversássemos sobre "Formação - para quê?" ou "Educação - para quê?", a intenção não 

era discutir para que fins a educação ainda seria necessária, mas sim: Para onde a 

educação deve conduzir?’’ (ADORNO, 2000, p.139) 

 

1.4 A PESQUISA NO PERÍODO DA PANDEMIA PROVOCADO PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 Após o envio do relatório parcial em março do corrente ano, o mundo foi 

surpreendido pelo Coronavírus (COVID-19). Sendo assim, seguindo a recomendação da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil e os demais países do mundo iniciaram 

um período de quarentena. No Brasil, cada governador tem autonomia para decidir a 

forma de implementar a quarentena (de acordo com suas respectivas realidades) e, aqui 

no Estado do Rio de Janeiro, o governador Wilson José Witzel publicou o Decreto 

nº46.973 de 16 de março de 2020, informando que o estado havia entrado em estado de 

calamidade pública. Um mês e um dia depois, foi publicado no Diário Oficial a Lei 

nº8794 de 17 de abril de 2020, reconhecendo o estado de calamidade pública, em virtude 

da situação de emergência decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19). Sendo assim 

“O prazo do estado de calamidade pública reconhecido pela presente Lei será válido até 

1º de setembro de 2020 e, caso seja necessário, poderá ser renovado por Decreto e 

ratificado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro nos mesmos termos 

do Decreto nº46.973/2020”. 

 Com base nos dispositivos legais mencionados, imediatamente todas as atividades 

de ensino, sejam cursos, escolas, universidades ou quaisquer outras atividades 

semelhantes, foram suspensas até que novas orientações fossem norteadas. No dia 19 de 

março de 2020, foi publicado o Decreto nº46.980 atualizando as medidas de 

enfrentamento da propagação decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19) em 

decorrência da situação de emergência. Neste mesmo Decreto, no Art. 4, inciso VI, de 

forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na 

prevenção do contágio e no combate da propagação do Coronavírus (COVID-19), diante 

das mortes confirmadas e o aumento de pessoas contaminadas, determina a suspensão 
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pelo prazo de 15 (quinze) dias das aulas, sem prejuízo da manutenção do calendário 

recomendado pelo Ministério da Educação (MEC), da rede pública e privada de ensino, 

inclusive das unidades de ensino superior, sendo certo, que o Secretário de Estado de 

Educação e o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação deverão expedir 

em 48 (quarenta e oito horas) ato infralegal para regulamentar as medidas de que tratam 

o presente Decreto, bem como, adotar medidas para possibilitar o ensino a distância.  

 Diante disto, foi intensificada uma corrida das Secretarias para a implantação de 

novos sistemas de ensino remoto para todas as escolas da rede pública de ensino. Porém, 

a grande questão que preocupou (e ainda preocupa) as(os) professores foi se este novo 

método de trabalho remoto seria realmente inclusivo (de forma a atender a todos) ou 

afirmaria ainda mais a exclusão por intermédio do ensino remoto. A partir deste momento 

começa uma corrida não exclusivamente por parte das Secretarias de Educação e Ciência 

e Tecnologia, mas também de diretores de escolas, coordenadores e, principalmente, de 

professoras(es), protagonistas do processo de ensino e aprendizagem das(os) alunos.  

 Mas como oferecer uma educação pública e de qualidade quando inúmeros 

alunos/as não possuem sequer um computador? Como ofertar aulas online em tempo real 

se muitas famílias não conseguem sequer pagar as contas básicas mensais, quem dirá uma 

conta de internet “com qualidade” para suportar as aulas ao vivo? Como transmitir de 

forma remota algo que antes era tangível aos alunos presencialmente e agora somente 

pode ser visto pela tela do computador? Estes são apenas alguns dos questionamentos 

diante de uma enxurrada de incertezas que ainda persistem no dia-a-dia de pais, alunos, 

professores, diretores de escola e demais pessoas que enfrentam barreiras diante das 

demandas da educação considerada como um direito básico, universal e humano. Quanto 

a isso, vale recorrer a Costa (2018, p.36) ao problematizar as atuais políticas públicas de 

educação: 

No Brasil, as políticas públicas e os movimentos sociais, em prol da inclusão 

dos grupos sob situação histórica de vulnerabilidade, têm contribuído para 

expor as “chagas que sangram” devido à violência do preconceito contra esses 

grupos, dando visibilidade a essa questão. 

 Ou seja, por mais que algumas providências tentem possibilitar uma adesão para 

suprir a ausência das aulas presenciais e minimizar os impactos na educação, na verdade 

estas atitudes trazem à tona ainda mais questionamentos de especialistas em educação 
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sobre quais as reais consequências estes efeitos causariam. Ainda mais, não é claro o 

quanto pode ser prejudicial, mas alguns especialistas afirmam que isto pode afetar até 

uma década dessa nova geração de crianças, adolescentes e jovens adultos em fase de 

escolarização fundamental. De fato, crianças entram em contato com a tecnologia cada 

dia mais cedo, mas vale ressaltar nem todas têm as mesmas oportunidades de acesso a um 

tablet, notebook, ou qualquer outro dispositivo tecnológico com acesso à internet. Para 

ser mais preciso, estamos falando de uma população que reside em locais que, sequer, há 

saneamento básico, como água potável e esgoto, quem dirá internet com wi-fi com 

capacidade para suportar horas de aulas on-line. Estes e outros pontos também impõem 

questionamentos sobre quais são as demandas, necessidades e ofertas básicas compatíveis 

no mundo contemporâneo cada vez mais conectado e desigual social e economicamente. 

 Outro ponto a ser discutido é sobre a didática e formação dos professores que 

ministram as aulas em formato EaD (Educação a Distância).  Muitos professores e 

professoras não tiveram a oportunidade de obter uma formação que possibilitasse esse 

formato de aula online, o que acaba comprometendo os resultados e, consequentemente, 

agravando ainda mais a situação. Até aqui apresentamos alguns dos desafios que, de certa 

forma, existiam anteriormente, e que agora deixam ‘as feridas ainda mais expostas’, 

conforme destacado anteriormente por Costa.  

 Uma possibilidade que essa pandemia trouxe, foi a de percebermos uma nova 

metodologia de ensino que nem todos os professores conheciam. Historicamente, a escola 

sempre serviu para mostrar que a figura do professor era quem detinha todo o 

conhecimento a ser transmitido para os alunos, o que ao longo dos anos vem sendo 

modificado e, nos últimos tempos, reafirmou ainda mais o caminho de via de mão-dupla. 

Muitos professores precisaram do apoio de seus alunos para que pudessem compartilhar 

suas aulas na web. Isso deixa ainda mais evidente o que nosso Patrono da Educação 

Brasileira, Paulo Freire (1987, p.68), afirmava: ''Não há saber mais, nem saber menos, há 

saberes diferentes''. Outra pesquisadora que confirma os aspectos positivos de uma 

educação de via de mão-dupla é Costa (2018, p.40): 

Desenvolver práticas pedagógicas inclusivas é admitir que alunas(os) com 

deficiência / sem deficiência podem aprender juntos por intermédio da 

experiência que contempla a colaboração entre diferentes indivíduos em sala 

de aula acolhedoras e solidárias; professoras(es) dispostos a viverem 

experiências com as diferenças das(os) alunos contribuem para o 

desenvolvimento de práticas docentes fundamentadas em princípios 

pedagógicos inclusivos/democráticos. 
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Ou seja, essas novas experiências também possibilitam que os professores façam 

uma análise crítica do seu trabalho e compreendam que hoje a escola não é mais focada 

apenas no conhecimento transmitido pelos professores. Mas, também, no conhecimento 

que é construído junto com seus alunos.  

 Outro ponto que podemos abordar até aqui, é a forma cruel e tirânica como o atual 

governo trata uma pandemia mundial que já deixou mais de 120.000 mortos em todo o 

Brasil. Um governo que trata uma pandemia como se fosse uma “gripezinha” não é 

fidedigno de uma Nação democrática como a brasileira. Quanto a isso, é preciso combater 

incessantemente esta barbárie para que a história não se repita e tenhamos anos sombrios 

com inúmeras barbáries como o Brasil já teve antes. Não adianta achar que tirando 

recursos da educação e transferindo para a segurança iremos resolver o problema. Mas, 

como professores, temos a certeza que a educação é a base para que não seja preciso 

investir em mais segurança. Uma nação bem desenvolvida é aquela que investe em 

primeiro lugar na educação de seus cidadãos. Pois, são eles que podem e devem mudar 

todas as outras instâncias. Quando a educação é emancipadora, ou seja, libertadora, ela 

promove o desenvolvimento do senso crítico de seus cidadãos, sobretudo o que está ao 

seu redor e isso é tudo o que o atual (des)governo não quer.  

 No dia 19 de agosto de 2020 foi publicado no Diário Oficial o Decreto nº47.219, 

que em seu Art. 6º, inciso 1º e 2º, preconiza: 

§1º - A previsão de retomada das aulas presenciais, sem prejuízo da 

manutenção do calendário recomendado pelo Ministério da Educação, para as 

unidades da rede privada será no dia 14 de setembro de 2020 e na rede pública 

de ensino no dia 05 de outubro de 2020, inclusive nas unidades de ensino 

superior, nas regiões que permaneçam em baixo risco (bandeira amarela) por 

um período não inferior a 02 (duas) semanas da data prevista para a respectiva 

retomada das atividades. 

§2º - As deliberações específicas sobre o retorno das aulas presenciais, ficarão 

a cargo da Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC e da Secretaria de 

Estado de Ciência Tecnologia e Inovação - SECTI que regulamentarão o 

assunto através de ato normativo próprio (Resolução). 

 Sendo assim, novamente levantamos a discussão se é o momento certo ou não 

para retorno das atividades escolares. Especialistas em educação indicam que não, assim 

como as estatísticas mostram que o Estado do Rio de Janeiro, sobretudo, na cidade do Rio 

de Janeiro, teve uma pausa no crescimento dos casos de COVID-19, mas não significa 

que é o momento adequado para o retorno definitivo das atividades. Até a conclusão desta 

monografia tanto as escolas públicas quanto particulares permanecem fechadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            O presente projeto de pesquisa tem significativa relevância para a comunidade 

acadêmica e certamente após a conclusão da coleta de dados e tratamento das 

informações, a equipe do OEDU-UFF6
 produzirá um relatório que contribuirá muito para 

o projeto a nível nacional e toda a sociedade. Levando em consideração o momento em 

que vivemos, com transformações políticas, sociais e econômicas, é muito importante 

destacar o papel da educação como uma poderosa ferramenta para o combate a quaisquer 

tipos de discriminação através de um pensamento emancipador, e, cabe ao professor, 

possibilitar uma classe democrática com sujeitos autônomos. A escola nem sempre foi 

um espaço democrático, mas cabe a todos os educadores perceberem este como um local 

de transformação social, principalmente no que se refere ao coletivo. Aliás, é preciso 

compreender que a diversidade existente no coletivo é algo que enriquece e não deve ser 

motivo para segregar e/ou excluir ninguém, conforme é destacado Costa (2018, p.39): 

É importante ressaltar que a escola, ao reforçar o caráter maniqueísta da 

sociedade, apresenta-se como um espaço de negação humana. Levando, assim, 

àquele que se encontra aquém do padrão imposto socialmente e se padronizar, 

como se quem foge à regra fosse uma ameaça aos outros indivíduos. Na 

tentativa de combater as diversas formas que a violência se configura no 

âmbito escolar, faz-se necessário possibilitar a experiência com alunas(os) que 

apresentam deficiência. Sendo assim, a(o) professor se permitirá na escola 

conhecer as diferenças das(os) alunos ao compartilhar experiências nas salas 

de aula e, consequentemente, desenvolver a consciência crítica acerca das 

contradições sociais, presentes nas relações humanas na escola e demais 

instâncias sociais. 

 

 Ou seja, é necessário que o professor esteja atento à diversidade cultural, 

cognitiva, física e sensorial de seus alunos, estando receptivo ao diálogo e ao 

compartilhamento de experiências para que, sobretudo, os alunos com deficiência se 

beneficiem da educação na perspectiva inclusiva, com oportunidades de terem sua 

deficiência respeitada e suas necessidades educacionais atendidas junto com seus colegas, 

sem deficiência, sobretudo nas salas de aula regular nas escolas públicas do município de 

Niterói. Ademais, é de extrema importância que o professor trabalhe questões 

relacionadas a temática do bullying e como este contribui negativamente para uma 

educação inclusiva. 

 
6 Observatório de Educação da Universidade Federal Fluminense (OEDU-UFF) 
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 Por fim, considerando o que foi exposto neste período de pandemia, é preciso 

refletir sobre três pilares. O primeiro diz respeito à prática pedagógica dos professores, 

algo que é destacado de forma clara e essencial por Costa (2010ª, p.64): 

A formação de professoras(es) deve abranger também o desenvolvimento de 

sua sensibilidade para que possam planejar de maneira flexível, adaptando sua 

prática pedagógica à demanda de aprendizagem de suas(seus) alunos, 

considerando novas possibilidades de atuação pedagógica. 

 

           Fica evidente que a prática pedagógica das(os) docentes demanda ser revista para 

que acompanhem esse momento de transformação, onde todos precisam (re)inventar 

metodologias capazes de serem sensíveis às dificuldades de seus alunos sem abrir mão de 

uma educação com qualidade e emancipadora. 

          O segundo pilar é direcionado para a chamada ‘nova realidade’ que, na verdade, 

não é tão nova assim, apenas vinha sendo adiada por muitos professores. Quanto a isso, 

remeto-me a Candau (2012, p. 110) ao afirmar: 

Esta realidade obriga que, se quisermos potencializar os processos de 

aprendizagem escolar na perspectiva da garantia do direito à educação, teremos 

de afirmar a urgência de se trabalhar questões relativas ao conhecimento e 

valorização das diferenças culturais nos contextos escolares. 

 

         Sendo assim, é preciso que tenhamos senso de urgência em compreender que as 

diferentes realidades existem e que suas especificidades são diferentes. Conforme 

mencionado anteriormente, nem todas famílias possuem as mesmas características. O 

ensino remoto pode até ter surgido como uma alternativa, mas não pode ser a única, pois 

inúmeras são as deficiências que este tipo de ensino possui e com consequências 

gravíssimas. No que tange à educação infantil, ela é ainda mais agravante e precisa ser 

pensada urgentemente. Como afirmado por Freire, “A educação não pode ser bancária e 

só servir como um depósito”; mas deve funcionar com um propósito que é o oposto do 

que inúmeras instituições de ensino estão fazendo neste período de pandemia. 

         Por fim, o terceiro pilar é referente à educação; e neste sentido é preciso que, não 

somente a escola, mas a sociedade como um todo reflita criticamente sobre os rumos da 

educação. Para tal, Adorno (2000, p.155) questiona: 

A tese que gostaria de discutir é a de que barbarizar tornou-se a questão mais 

urgente da educação hoje em dia. O problema que se impõe nesta medida é 

saber se por meio da educação pode-se transformar algo de decisivo em relação 

à barbárie. Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que estando na 
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civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem 

atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação a sua própria 

civilização e não apenas por não terem, em sua arrasadora maioria, 

experimentado a formação nos termos correspondentes ao conceito de 

civilização, mas também, por se encontrarem tomadas por uma agressividade 

primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia culta, um impulso de 

destruição, que se contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda esta 

civilização venha a explodir, aliás, uma tendência imanente que a caracteriza. 

Considero tão urgente impedir isto que eu reordenaria todos os outros objetivos 

educacionais por esta prioridade. 

 

        Concluo, por fim, assim como Adorno, Costa, Candau e outros pesquisadores, que 

a educação deve ser voltada à inclusão e à emancipação dos indivíduos, JAMAIS voltada 

para a forma excludente que se encontra. A educação é considerada essencial, garantida 

por lei, e, quando utilizada como ferramenta de diferenciação não é democrática, mas 

sim, perversa. O que me faz voltar à pergunta de Adorno (2000, p.139): “Quando sugeri 

que conversássemos sobre ‘‘Formação – para quê?’’ ou ‘‘Educação – para quê?’’, a 

intenção não era discutir para que fins a educação ainda seria necessária, mas, sim: Para 

onde a educação deve conduzir?”, uma educação inclusiva ou exclusiva? É preciso 

repensar o presente para não repetir os mesmos erros do passado no futuro. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS 

 

1 - Nome da Escola: _________________________________________________  

2 - Endereço: ______________________________________________________  

Município: ___________________ Bairro: _____________________  

3 - Horário de Funcionamento/Atendimento:  

Direção: ________________________________ - _________ às _________  

Coordenação: ____________________________ - _________ às _________  

Turno das aulas: ( ) Manhã ____ às _____ ( ) Tarde ____ às _____  

( ) Integral ____ às _____ ( ) Noite ____ às _____  

4 - Níveis de Ensino atendidos pela escola: ( ) Educação Infantil  

( ) Ensino Fundamental I  

( ) Ensino Fundamental II  

( ) Ensino Médio  

5 – Número total de alunos matriculados: ______________________________  

6 – Alunos considerados em situação de inclusão: ________________________  

7 – Número de salas de aula: _________________________________________  

8 – Número total de professores: ______________________________________  

9 – Número de professores no AEE: ___________________________________  

10 – Número de professores de: Braille _________ Libras: _________  
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3 – Com relação à estrutura da escola que representa barreira no uso 

do espaço e na locomoção: 

A ESCOLA TEM SIM NÃO OBS 

Mais de um andar    

Elevadores    

Rampas    

Corrimões    

Degraus    

Portas    

Corredores    

Piso nivelado    

Outros    

4 – Sobre as adaptações arquitetônicas da escola: 

A ESCOLA TEM SIM NÃO OBS 

Bebedouros    

Parque    

Cadeiras    

Quadros    

Banheiros    

Piso Tátil    

Refeitório    

Auditório    

Sala de Informática    

Biblioteca    

Brinquedoteca    

Outros    
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5 – Quanto à Sala de Recursos Multifuncionais (SRMs): 

TEM DISPONÍVEL SIM NÃO OBS 

Material em Braille    

Recursos em Libras    

Comunicação Alternativa 

e/ou Tecnologia Assistiva 

   

Outro tipo de material. Qual?    

 

6 – Quanto aos alunos considerados em situação de inclusão: 

Deficiência/NEEs Sim Não Quantos Obs. 

Deficiência sensorial 

(cegos/baixa 

visão/surdos) 

    

Deficiência física 

(inclusive  paralisia 

cerebral) 

    

Deficiência intelectual     

Múltipla deficiência     

Síndrome do Espectro Autista     

Outra deficiência e/ou 

necessidades 

educacionais    especiais 
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ANEXO B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DAS(OS) 

PROFESSORES 

 

Prezada(o) Professor, 

Por gentileza, solicitamos que responda às seguintes questões relativas aos objetivos do 

nosso Projeto de Pesquisa, abrangendo informações sobre sua formação e seu pensar 

sobre a educação inclusiva de alunos com deficiência e/ou outras necessidades 

educacionais especiais na escola pública:  

Pseudônimo: ____________________________________________________________ 

Ano de nascimento: ______________________________________________________ 

Ano que iniciou a atuar nesta escola e no ensino fundamental: ______________________ 

Formação inicial (curso de licenciatura e/ou outro): ______________________________ 

Responda às questões abaixo:  

1. O que você acha/pensa sobre alunos com deficiência estudarem junto com alunos sem 

deficiência na mesma sala de aula? Comente. 

______________________________________________________________________ 

2. A escola disponibiliza apoios/recursos pedagógicos para as necessidades 

educacionais especiais dos alunos com deficiência incluídos em sua sala de aula? 

Quais?  

______________________________________________________________________ 

3. Como você se sente atuando em classes inclusivas? Comente sobre seus sentimentos 

e experiências docentes.  

_____________________________________________________________________ 

4. Você flexibiliza e/ou modifica os conteúdos curriculares e a metodologia de ensino 

na aprendizagem dos alunos com deficiência em sua sala de aula? Comente. 

______________________________________________________________________  

5. Quais os cursos de formação continuada de educação inclusiva que você participou?  

______________________________________________________________________ 

6. Para você, quais as contribuições da educação inclusiva para os alunos com 

deficiência? Comente.  

______________________________________________________________________  

7. Você acha que a educação inclusiva contribui para combater a violência, a 

segregação e o preconceito na escola? Comente.  

______________________________________________________________________  
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8. Você considera que a educação inclusiva tem contribuído para sua formação humana 

e atuação docente? Comente. 

______________________________________________________________________  

9. Para você a educação inclusiva pode ser também denominada de educação 

democrática e humana? Se sim, por quê? Comente.  

______________________________________________________________________  

10. Em seu entendimento, quais as causas (políticas, sociais, psíquicas e históricas) que 

permitiram (e ainda permitem) a manifestação do preconceito na escola, no trabalho e 

nas demais instâncias sociais?  

______________________________________________________________________  

 

Obrigado por sua participação em nossa pesquisa! 
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