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RESUMO 

 Este estudo tem como eixo central a discussão sobre as políticas públicas brasileiras a 

respeito da educação inclusiva, e as práticas escolares e da formação dos professores atuantes 

nessa área. Em um primeiro momento, foram apresentadas as Políticas Nacionais Brasileiras 

da Educação Especial, através da análise de documentos importantes para os projetos de 

inclusão. O Projeto Político Pedagógico do ISEPAM-FAETEC, escola escolhida para esse 

estudo, demonstra a existência de projetos de inclusão da mesma, mas existem disparidades 

entre o documento e a realidade cotidiana da instituição, especialmente com a sala de recursos 

da mesma. A última parte do estudo mostra resultados de questionários aplicados aos 

professores que trabalham com alunos com necessidades especiais, com o intuito de mapear 

suas competências e representações a respeito da inclusão de alunos especiais na escola 

regular.Foi possível perceber que ainda existem professores que não tiveram acesso a 

conhecimentos sobre a educação especial ao longo de sua formação acadêmica.  

Palavras-chave: Educação Especial; Inclusão; Formação de Professores. 

  



ABSTRACT 

This study has as central axis the discussion about the Brazilian public policies regarding 

inclusive education and the school practices and the training of the teachers in this area. 

Initially, the Brazilian National Policies of Special Education were presented, through the 

analysis of important documents for inclusion projects. The ISEPAM-FAETEC Educational 

Political Project, the school chosen for this study, demonstrates the existence of inclusion 

projects, but there are disparities between the document and the daily reality of the institution, 

especially as its resourceroom. The last part of the study shows results of questionnaires 

applied to teachers working with students with special needs, in order to map their 

competencies and representations regarding the inclusion of special students in the regular 

school. It was possible to notice that there are still teachers who did not have access to 

knowledge about special education throughout their academic training. 

 

Key-words: Special Education; Inclusion; Teacher training. 
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Introdução 

O presente estudo refere-se a um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Ciências 

Sociais sobre Escola e a inclusão de alunos com necessidades especiais nesta instituição. 

 Algumas situações me fizeram sentir interesse sobre a educação regular de crianças 

com necessidades especiais. No início de 2016, minha família começou a notar alguns 

comportamentos diferenciados em minha sobrinha, com então dois anos. Amanda demorou a 

andar, tinha alguns ataques de nervosismo, não atendia prontamente quando alguém a 

chamava e colocava todo e qualquer objeto numa determinada ordem. Esses comportamentos 

nos pareceram estranhos para uma criança desta idade. Depois de algum tempo, Amanda 

começou a soltar a voz, só que de uma forma diferente, que parecia um dialeto que só ela 

entendia. Numa consulta ao pediatra, nos foi apresentada a hipótese de ela ser uma criança 

autista.  

 O autismo infantil é considerado um distúrbio invasivo do desenvolvimento, e se 

caracteriza por prejuízos severos na socialização, prejuízos qualitativos na comunicação e 

comportamentos repetitivos e estereotipados. Na literatura especializada, vem sendo usado o 

conceito de Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), que inclui o autismo, a síndrome de 

Asperger e os transtornos invasivos do desenvolvimento sem outra especificação. Os sinais 

desses transtornos podem ser notados em crianças, pois envolvem as habilidades que uma 

criança costuma desenvolver desde muito pequena. Um dos sinais mais aparentes é em 

relação ao atraso no desenvolvimento da linguagem, outro é a ausência de resposta da criança 

quando alguém a chama, o que muitas vezes é interpretado como problema de audição. Como 

aconteceu com minha sobrinha. 

 Hoje, Amanda tem três anos e ainda não fala e não nos atende quando a chamamos, 

mesmo já tendo passado por alguns testes de audição e tendo sido constatado que ela escuta 

normalmente. Aos três anos e quatro meses, Amanda teve laudo que realmente é autista.  

Em pouco tempo, Amanda começará a frequentar uma escola. Nós, familiares, nos 

perguntamos se ela será incluída numa escola regular e se o ensino será adequado às suas 

necessidades especiais. Tenho dúvida se a inclusão de alunos com necessidades especiais nas 

escolas regulares brasileiras vem acontecendo de fato. Isso porque tive a experiência de dar 

aula para a educação infantil durante um ano, período em que passei por três escolas no 

município de São Fidélis, interior do estado do Rio de Janeiro, e em nenhuma dessas escolas 

havia um projeto efetivo de inclusão para alunos com necessidades especiais.  
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 Antes de estudar Ciências Sociais, fiz curso normal e apenas com essa formação 

ingressei no magistério, através da indicação de uma diretora, assumindo turmas de educação 

infantil. Tive alguns alunos diagnosticados com necessidades especiais. Eram alunos faltosos 

e, quando iam à escola, ficavam no fundo da sala, sem querer participar das aulas propostas 

por mim. Além das minhas aulas, esses alunos não eram inseridos em outros tipos de 

atividades escolares. Comecei a atuar como professora nessa escola sem nenhuma informação 

sobre a existência desses alunos na classe. Durante a minha formação inicial de normalista, 

pouco se falou sobre educação especial e inclusão de alunos com necessidades especiais. Isso 

dificultou o meu desempenho na sala de aula e sinto que não os ajudei, por falta de 

informação e de preparo.  

Durante o curto tempo em que atuei como professora nessas escolas, não vi nenhuma 

sala de recursos e, se havia de fato alguma, ela não era usada. Os funcionários dessas escolas 

no geral não falavam sobre esses alunos e eu sentia uma falta de interesse da gestão por esses 

assuntos. Lembro bem da Ana Beatriz, estudante do terceiro ano, sentada no canto da sala, 

com seu caderno de desenho aberto, onde ela rabiscava folha por folha. Ela sequer olhava pra 

mim. Quando batia o sinal, ela pegava suas coisas e saia da sala bem devagar e sempre 

sozinha. Todos os outros alunos corriam. 

Instigada por essa experiência da vida pessoal e tendo que escrever um Trabalho de 

Conclusão de Curso em Ciências Sociais, decidi investigar como vem acontecendo o processo 

de inclusão dos estudantes com necessidades especiais nas séries iniciais da escola regular. 

Será que as escolas têm seguido às políticas públicas de inclusão dos estudantes com 

necessidades especiais e incluído o assunto em seus Projetos Políticos Pedagógicos? Hás salas 

preparadas para lidar com essas crianças e jovens? E será que os professores da escola regular 

têm desenvolvidas as competências necessárias para perceber as necessidades educacionais 

especiais dos alunos? Eles são capazes de flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas 

de conhecimento, atuando em equipe e avaliando continuamente a eficácia do processo 

educativo? 

 Pressuponho que a presença da educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva nas escolas regulares é uma luta pela humanização não só dos que necessitam, mas 

também de todos nós. O convívio com as diferenças tem que ser um esforço coletivo, mas, 

para que isso aconteça, é necessário que haja uma quebra dos preconceitos e estereótipos. E o 

conhecimento é um fator fundamental nesse processo. Ainda, os portadores de necessidades 
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especiais necessitam do apoio e suporte da família, de especialistas e do Estado. Suas famílias 

reivindicam o direito à escola.  

O objetivo geral desse trabalho foi discutir a educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva, com a implantação de políticas inclusivas envolvendo alunos com 

necessidades especiais nas séries iniciais da escola regular e seus professores. Para dar conta 

desse objetivo, os objetivos específicos delimitados foram os seguintes: 1) compreender as 

políticas nacionais da educação especial; 2) verificar a existência do assunto no PPP (Projeto 

Político Pedagógico) da escola; e 3) conhecer as competências e representações dos 

professores da escola sobre a inclusão de estudantes com necessidades especiais. 

O contexto dessa pesquisa é o Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert 

(ISEPAM-FAETEC), uma escola formadora de professores há 121 anos, na cidade de 

Campos dos Goytacazes, e que atende a mil e oitocentos (1800) alunos de todos os 

segmentos. A escolha se deu pelo fato de a instituição ter uma tradição na formação docente 

(Curso Normal e graduação em Pedagogia), além de ser o espaço de realização da pesquisa-

mãe, sob coordenação de minha orientadora, professora Eloiza Dias Neves. Uma pesquisa 

exploratória, realizada em agosto a dezembro de 2016, durante a qual a equipe de pesquisa 

buscou conhecer quais os sentidos a escola tem para seus membros, descobri que, na 

educação infantil, estudam 120 alunos, sendo que 22 deles precisam de assistência 

especializada. Soube, também, que existe uma sala de recursos, mas que somente uma 

professora é responsável por ela.  

 Ao iniciar esse estudo, descubro que há vários documentos, em diversos níveis 

(mundial, nacional, federal), que tratam do assunto. Por isso, como metodologia, optei pela 

pesquisa documental, mas também fiz uma profunda revisão bibliográfica para entender do 

assunto, além do estudo de campo. A pesquisa bibliográfica tem por base material já 

elaborado, que é constituído principalmente de livros e artigos científicos. Ela permite ao 

investigador ter acesso a uma gama de fenômenos muito mais ampla do que se fosse pesquisar 

diretamente, além de que ela traz alguma reflexão sobre o fenômeno social. (GIL, 2002). A 

pesquisa documental tem semelhança com a pesquisa bibliográfica, sendo que a diferença está 

nas fontes. A bibliografia utiliza autores que falam de determinados assuntos e é, sobretudo, 

constituída por material impresso. A pesquisa documental utiliza materiais que ainda não 

receberam um tratamento analítico (ou que podem ser reelaborados conforme os interesses da 

pesquisa) e suas fontes são mais diversificadas e dispersas. 
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No caso dessa pesquisa, os principais documentos que receberam tratamento analítico 

foram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica e o Plano Nacional de Educação.  

Um estudo das Políticas Nacionais Brasileiras da Educação Especial constará no 

primeiro capítulo, no qual estarão a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, a 

Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, o 

Plano Nacional de Educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Após a discussão 

teórica, que consistiu na pesquisa bibliográfica e documental, a existência do assunto no 

Projeto Político Pedagógico da escola em questão foi pesquisada, o que está apresentado no 

capítulo 2.  

A partir da verificação do PPP, foi possível estabelecer critérios para definição de uma 

política de inclusão efetiva na escola. Com isso, passei para o estudo de campo. Este tem seu 

foco em uma comunidade, que não precisa ser necessariamente geográfica. Pode ser uma 

comunidade de trabalho, de estudo, de lazer ou qualquer outra atividade humana. Esse tipo de 

pesquisa tem por base a observação direta das atividades do grupo e também entrevistas para 

entender suas interpretações sobre o que ocorre no grupo. O estudo de campo procura 

aprofundar as questões propostas. (GIL, 2002). O estudo de campo me deu possibilidades de 

identificação da política de inclusão no cotidiano escolar. Ao procurar conhecer a história da 

educação inclusiva dentro da escola, pude verificar a criação e a realização do projeto de 

inclusão. 

O presente estudo pode ser considerado um estudo de caso. Esse termo vem de uma 

tradição médica que se refere a uma análise detalhada de um caso individual, que explica a 

dinâmica e patologia de uma determinada doença. Adaptado, o estudo de caso se tornou uma 

das principais modalidades de análise das ciências sociais, com a diferença que o caso 

estudado é normalmente de uma comunidade ou organização, e não de um indivíduo 

(BECKER, 1999). No estudo de caso, busca-se conhecer complexa e completamente a 

instância escolhida, sendo que há um interesse maior pelo processo do que pelos resultados. 

Como adiantado, o meu caso é o ISEPAM-FAETEC. 

 Para entender como anda o processo de inclusão na escola, é necessário entender os 

professores, conhecer suas Representações Sociais e suas competências.  Num primeiro 

contato, a fim de conhecer como os professores da escola vivenciam no cotidiano escolar a 
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inclusão, realizei uma entrevista com a professora responsável pela sala de recursos e 

verifique o assunto no Projeto Político Pedagógico. Tudo isso será apresentado no capítulo 2. 

A continuação da pesquisa de campo, cuja coleta de dados foi feita através de 

questionário, estará no capítulo 3. Nele, estarão os resultados das análises das respostas dos 

questionários, quando algumas Representações Sociais dos professores e as suas noções sobre 

competência serão mapeadas.  

Finalizo esse trabalho no capítulo 4, quando apresento minhas conclusões. 
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1. As Políticas Nacionais Brasileiras da Educação Especial 

 

A educação especial é uma modalidade de ensino que, como o nome sugere, atende 

alunos portadores de determinadas necessidades especiais, sejam elas no campo da 

aprendizagem, seja por deficiência física, mental, sensorial ou múltipla, e, também, aqueles 

alunos com habilidades e superdotação. No Brasil, essa modalidade de ensino na atualidade 

tem seus contornos determinados principalmente por três documentos, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica e o Plano Nacional de Educação (PNE). Além desses documentos 

principais, é importante citar a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, a Lei 

Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência e também o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA)- neste caso, ainda que não seja um documento voltado especificamente 

para pessoas com deficiência, contribui para os direitos das crianças e adolescentes no geral. 

Todas essas determinações legais serão tratadas nesse seguimento. 

Em 2006, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu a Convenção sobre o 

Direito das Pessoas com Deficiência, ratificada no Brasil em 2008 e 2009, que afirma que “a 

fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver com autonomia e participar plenamente 

de todos os aspectos da vida, os Estados Partes deverão tomar as medidas apropriadas para 

assegurar-lhes o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio 

físico, ao transporte, à informação e comunicação”. (BRASIL, 2009).  

A Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência (também chamada de 

Estatuto da Pessoa com Deficiência), de 2015, tem como objetivo assegurar e promover o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais para pessoas com deficiência, dando 

condições de igualdade a essas pessoas, visando à inclusão social e à cidadania. Relevante 

destacar que o artigo 4° desta lei diz que “Toda pessoa com deficiência tem direito à 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação.” (BRASIL, 2015). Ainda, o seu artigo 42 aprofunda mais sobre o direito à 

inclusão social e à igualdade de condições, quando afirma que a pessoa com deficiência tem 

direito ao esporte, a cultura, ao turismo e ao lazer, tudo isso em igualdade de oportunidades 

com as outras pessoas. O Estado deve assegurar que as pessoas com necessidades especiais 

tenham igualdade de acesso à cidadania. Quando se fala em cultura e turismo nesse 

documento, também se fala da acessibilidade. Para que as pessoas com necessidades especiais 

possam frequentar cinema, bens culturais, teatro, atividades desportivas, monumentos e locais 

de importância cultural é preciso que tudo isso tenha um formato acessível.  
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Outro documento importante é o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que, em 

seu Capítulo IV, também assegura esse direito, ao falar sobre o direito à educação, à cultura, 

ao esporte e ao lazer. Ainda, considera em seu artigo 53, inciso I: “igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola.” (BRASIL, 1990), que é o foco, ainda que se entenda 

que todos esses aspectos estejam ligados. 

Diante de todas essas leis e documentos oficiais, verifica-se a importância de a 

educação formal dar condições para que a criança e o adolescente tenham acesso às mesmas 

possibilidades de educação. Isso quer dizer que é necessário facilitar o acesso e a permanência 

de um determinado grupo de alunos com necessidades especiais, para que a escola seja uma 

instituição capaz de igualar as condições de aprendizagem de todos. Uma escola inclusiva. 

1.1 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) tem como propósito regular os 

direitos e deveres da política brasileira da educação. Sua versão de 1996 sofreu alguns ajustes 

em 2013. O seu capítulo V é especialmente dedicado à educação especial, que inclui alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

Esse capítulo possui três artigos, a saber: o artigo 58, que explica o que é por lei a educação 

especial; o artigo 59, que fala sobre o que é assegurado pelos sistemas de ensino aos alunos 

com deficiência; e o artigo 60, que trata das instituições privadas sem fins lucrativos. Esses 

artigos serão apresentados a seguir. 

1.1.1 O que é a educação especial 

O artigo 58 diz que “Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação.” (BRASIL, 1996). Em três parágrafos, o artigo 58 vai explicar como a 

educação especial funciona do ponto de vista legislativo. Quando houver alunos que 

necessitam de apoio especializado, pela lei, é obrigatório que a escola regular disponha a 

modalidade de educação especial para os mesmos. Conforme o primeiro parágrafo: “§ 1º 

Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular para atender as 

peculiaridades da clientela de educação especial.” (BRASIL,1996). 

Quando um aluno com deficiência não consegue ser incluído numa sala de aula 

regular, por lei, a escola é responsável por dar condições de estudo para aquele aluno. Nesse 



15 
 

caso, o atendimento a esse aluno será feito de outras formas, em classes, escolas ou serviços 

especializados no assunto. Conforme o seguinte parágrafo: “§ 2 O atendimento educacional 

será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das 

condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de 

ensino regular.” (BRASIL,1996) 

Ainda segundo o artigo 58 da LDBEN, os anos iniciais da criança na escola são 

prioridades para essa modalidade. Conforme o terceiro parágrafo: “A Oferta de educação 

especial, dever constitucional do estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante 

a educação infantil.” (BRASIL,1996). 

1.1.2 O que é assegurado pelos sistemas de ensino aos alunos com necessidades especiais 

Agora passemos para o artigo 59, que fala sobre o que os sistemas de ensino 

asseguram aos educandos com deficiência. Segundo o inciso I, os métodos, técnicas, recursos 

que auxiliam no processo educativo, a organização e também os currículos terão que atender 

às determinadas necessidades especiais dos alunos. 

Deste modo, para os alunos que não atingem o nível exigido por sua série, 

exclusivamente por suas deficiências ou necessidades educacionais especiais, a escola deve 

promover a terminalidade, para que o aluno conclua o ensino fundamental. Para os alunos 

superdotados, a escola deve promover a aceleração para que ele possa concluir mais 

rapidamente o ensino fundamental. Conforme o inciso II: “terminalidade específica para 

aqueles que não poderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em 

virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menos tempo o programa escolar 

para os superdotados.” (BRASIL,1996) 

Sobre o inciso III desse mesmo artigo, podemos questionar a colocação feita sobre a 

exigência de professores especializados para o atendimento desses alunos. Deve haver 

profissionais da educação capacitados para que haja uma verdadeira inclusão dos alunos com 

deficiência nas classes regulares. Nesse inciso, professores em nível médio são considerados 

como adequados para atuarem como professores especializados no atendimento de alunos 

com deficiência. Exatamente por ter feito o curso normal e por ter atuado como professora em 

classes em que haviam alunos com deficiência, pude perceber que a formação em nível médio 

não é o suficiente para lidar com a inclusão desses alunos e muito menos ser considerada 

adequada para lidar com a educação especial na perspectiva inclusiva. Considera-se em seu 
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inciso III: “Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns;” (BRASIL,1996) 

A educação especial na perspectiva inclusiva visa à integração dos indivíduos na 

escola e com isso, posteriormente, na vida em sociedade. Ela permite que o aluno com 

deficiência tenha contato com os demais. Além disso, a educação especial se estende até a 

vida adulta e inclui condições propícias para as pessoas que não possuem capacidade para 

atuar em trabalhos que muito exigem muito e são competitivos. Conforme o inciso IV: 

“educação especial para o trabalho, visando a sua afetiva integração na vida em sociedade, 

incluindo condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 

competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 

apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectuais ou psicomotoras;” 

(BRASIL,1996) 

Ainda sobre o artigo 59, seu inciso V considera que todos os alunos têm os mesmos 

direitos. Incluindo o acesso aos benefícios dos programas sociais.  

1.1.3 As instituições privadas sem fins lucrativos que se dedicam aos especiais 

O artigo 60 é o último da LDBEN relacionado à educação especial. Ele fala sobre as 

instituições privadas sem fins lucrativos. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino devem 

estabelecer alguns critérios para que as instituições privadas sem fins lucrativos, 

especializadas e que tem como base promover a inclusão, funcionem de acordo e com 

características adequadas. Essas instituições terão o apoio financeiro e técnico do Poder 

Público. 

Independente do apoio que o poder público der as instituições privadas, a preferência sempre 

deve ser dada ao atendimento dos alunos com deficiência na escola regular da rede pública. 

Conforme o parágrafo único do artigo 60:  

O poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento 

aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, 

independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. (BRASIL,1996). 
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1.2 As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001) 

Depois de promulgada a LDBEN, em 1996, cinco anos depois foram instituídas as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Em termos gerais, o 

documento repete o conteúdo dos artigos da LDBEN (apresentados acima), mas também traz 

pontos importantes sobre a formação necessária para que o professor seja capacitado para 

atuar em classes comuns com alunos com necessidades especiais.  

Segundo o documento, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica é especialmente para alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, 

sejam elas na Educação Básica ou em todas as suas etapas e modalidades. 

O artigo 2º fala que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos. Cabe à 

escola se organizar para que haja o atendimento de todos os educandos com necessidades 

educacionais especiais, de modo que se assegurem as condições necessárias para uma 

educação de qualidade para todos. 

Segundo o artigo 3°, a educação especial tem a seguinte definição:  

Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um processo 

educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços 

educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, 
suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de 

modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 

potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, 

em todas as etapas e modalidades da educação básica. (BRASIL, 2001, p.1) 

 O Parágrafo único do artigo 3° diz que os responsáveis por constituir e fazer 

funcionar um setor responsável pela educação especial é o próprio sistema de ensino. O setor 

de educação especial deve ser dotado de recursos humanos, materiais e financeiros que 

possibilitem sustentação aos processos de construção da educação especial na perspectiva 

inclusiva. 

Também nas Diretrizes, são considerados educandos com necessidades educacionais 

especiais os alunos que, no processo educacional, apresentarem muita dificuldade de 

aprendizagem, limitações que prejudiquem o desenvolvimento do aluno perante as atividades 

escolares, dificuldade de comunicação ou altas habilidades/superdotação.  

Essas dificuldades e limitações estão explicitadas nos incisos I, II e III do artigo 5°: 
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I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, 

compreendidas em dois grupos:  
a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica;  
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; 
II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, 

demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; 
III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a 

dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. (BRASIL, 2001,p.2) 

As Diretrizes prevêem que o Estado forneça atendimento educacional especializado a 

alunos que não possam frequentar as aulas por motivos de internação hospitalar, atendimento 

ambulatório ou permanecia prolongada em domicílio, sendo que as classes hospitalares e o 

atendimento em domicílio devem promover a continuidade do processo de desenvolvimento e 

ao processo de aprendizagem de alunos matriculados na escola da Educação Básica, para que 

o aluno retorne ao grupo escolar. No parágrafo 2 do artigo 13, é relatado que a certificação de 

frequência deve ser realizada com base no relatório feito pelo próprio professor especializado 

que atende o aluno. 

A fim de que haja possibilidade de se identificar a necessidade especial de cada aluno, é 

necessário que a escola tenha assessoramento técnico no sentido de realizar avaliações do 

processo de educativo desses alunos. Por isso, a escola deve contar com um corpo docente, 

diretores, orientados e todos os demais profissionais adultos preparados e com experiência. 

Também é preciso contar com o setor responsável pela educação especial na determinada 

escola e a colaboração da família, serviços de Saúde, Assistência Social, Trabalho, Justiça e 

Esporte e o Ministério Público. Isso é o que pode ser visto no artigo 6° em seus incisos I,II,III: 

Art. 6° Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a 

tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve realizar, com 

assessoramento técnico, avaliação do aluno no processo de ensino e aprendizagem, 

contando, para tal, com: 

I - a experiência de seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, orientadores e 

supervisores educacionais; 

II - o setor responsável pela educação especial do respectivo sistema;  

III – a colaboração da família e a cooperação dos serviços de Saúde, Assistência 

Social, Trabalho, Justiça e Esporte, bem como do Ministério Público, quando 

necessário. (BRASIL, 2001, p. 2) 

Segundo o artigo 8° das Diretrizes deve haver professores intérpretes das múltiplas 

linguagens usadas para os alunos que necessitam de intervenção para se comunicar e a escola 
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também deve disponibilizar formas de aprendizagem e locomoção para esses alunos. Na 

íntegra, o inciso IV é assim: 

IV- serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, nas classes comuns, 
mediante:  

a) atuação colaborativa de professor especializado em educação especial;  

b) atuação de professores intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis;  

c) atuação de professores e outros profissionais itinerantes intra e inter 

institucionalmente;  

d) disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à 

comunicação. (BRASIL, 2001,p.2) 

Nas Diretrizes consta que deve haver salas de recursos para a realização de 

complementação das atividades escolares, onde “o professor especializado em educação 

especial realize a complementação ou suplementação curricular, utilizando procedimentos, 

equipamentos e materiais específicos.” (BRASIL,2001,p.2) 

O artigo 12 fala que os sistemas de ensino (seguindo os termos da Lei 10.098/2000 e da 

Lei 10.172/2001) devem promover a acessibilidade aos alunos que tenham necessidades 

educacionais especiais, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos urbanísticos, barreiras 

dentro do edifício escolar (instalações, equipamentos e mobília), nos transportes escolares e 

também nas barreiras de comunicação. A escola deve assegurar no processo educativo dos 

alunos com dificuldade de comunicação, a acessibilidade aos conteúdos, utilizando 

linguagens e códigos aplicáveis, como por exemplo, o Braille e a linguagem de sinais. 

Considera em seus parágrafos 1: “Para atender aos padrões mínimos estabelecidos com 

respeito à acessibilidade, deve ser realizada a adaptação das escolas existentes e condicionada 

a autorização de construção e funcionamento de novas escolas ao preenchimento dos 

requisitos de infra-estrutura definidos.” (BRASIL, 2001, p. 3-4) 

O artigo 12 das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

toma para si os termos da Lei 10.098/2000 (que estabelece normas gerais e critérios básicos 

para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida) e da Lei 10.172/2001, mais conhecida como Plano Nacional de Educação (PNE). 

1.3 O Plano Nacional de Educação (PNE) (LEI N° 010172, DE 9 DE JANEIRO DE 

2001eLEI Nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014 .) 

O PNE é, como sugere o nome, um plano de educação para todo o território nacional 

e, em síntese, tem como objetivos melhorar a qualidade do ensino em todos os níveis, elevar o 
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nível de escolaridade global do país e reduzira desigualdade social e regional no acesso e 

permanência na escola, além de democratizara gestão do ensino público. 

O primeiro documento foi aprovado com duração de dez anos, em 2001. Com base 

nesta PNE os Estados, o distrito Federal e os Municípios devem elaborar planos decenais 

correspondentes e a União avaliar periodicamente a implementação do Plano. 

No que se refere à Educação Especial, o PNE tem objetivos e metas a serem 

cumpridos, sendo os principais o estabelecimento de padrões mínimos de infra- estrutura das 

escolas para que possa receber alunos especiais, meta para o primeiro ano de vigência do 

plano; adaptação dos prédios escolares em cinco anos de Plano; durante os dez anos de plano, 

transporte escolar adaptado para alunos com dificuldade de locomoção; livros didáticos 

falados, em Braille e em caracteres ampliados, para todos os alunos cegos e de visão 

subnormal do ensino fundamental em cinco anos; implementação do ensino da Língua 

Brasileira de Sinais para todos os alunos surdos em cinco anos; ampliação do uso e também 

do fornecimento de equipamentos de informática para ajudar na aprendizagem do aluno com 

necessidades especiais; a inclusão do atendimento dos alunos e suas necessidades especiais 

particulares no projeto pedagógico da escola, dessa forma, definindo os recursos disponíveis e 

também oferecendo formação em serviço aos professores em exercício; inclusão nos 

currículos de formação de professores, em nível médio e superior, conteúdos e disciplinas 

específicas para que haja capacidade de atendimento aos alunos especiais; entre outros 

objetivos e metas. 

O segundo documento aprovado foi em 2014, ainda com vigência de dez anos. Logo 

no artigo 8°, antes de serem apresentadas as metas no plano, o documento já cita a educação 

especial como uma de suas prioridades dizendo que os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios deverão criar ou adequar seus planos educacionais de acordo com as metas do 

PNE atual, dentro do prazo de um ano a partir da publicação do mesmo, de modo que garanta 

o “atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurado o sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades” (BRASIL, 2014) 

Dentre as vinte metas do PNE atual, a quarta meta diz respeito à educação especial e 

tem como objetivo principal: 

universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 

acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 
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preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 

inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. (BRASIL, 2014) 

Para atingir o objetivo principal, algumas estratégias foram traçadas, como por 

exemplo: ampliar as salas de recursos multifuncionais e incentivar a formação continuada dos 

professores; garantir que haja atendimento especializado em salas de recurso, classes, escolas 

ou em serviços especializados; incentivar a criação de centros multidisciplinares de apoio, 

assessoria e pesquisa; ampliar a acessibilidade nas instituições publicas; garantir a oferta da 

Língua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira língua para alunos surdos ou com baixa 

audição de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos e também Sistema Braille para cegos e surdos-

cegos;  combate as situações de preconceito e violência contra alunos especiais; estimular 

pesquisas voltas para o desenvolvimento de metodologias, equipamentos, materiais didáticos 

e recursos tecnológicos, com o objetivo de melhorar o ensino e aprendizagem dos alunos 

especiais; ampliar as equipes de profissionais da educação para que o processo de 

escolarização atenda a demanda dos estudantes deficientes; criar indicadores de qualidade que 

avaliem e supervisionem o funcionamento de instituições publicas e privadas que atendem 

alunos com deficiência; entre outras estratégias. 

Uma das estratégias para que a Meta 4, universalização da Educação Especial, seja 

alcançada, diz respeito aos cursos de licenciatura e outros cursos de formação de profissionais 

ligados a educação. Essa estratégia trata de 

(...) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação 

para profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, observado o 
disposto no caput do art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das 

teorias de aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados ao 

atendimento educacional de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; (BRASIL, 2014) 

Destaque especial deve-se dar ao discurso oficial e geral acerca da necessidade de um 

professor capacitado e competente para lidar com alunos com necessidades especiais. Que 

perfil terá esse professor? Quais competências ele deve ter? 
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2. A Educação Especial no ISEPAM-FAETEC 

Neste capítulo, inicia-se a verificação da existência da educação especial no nosso caso 

estudado. Num primeiro momento, discutirei o Projeto Político Pedagógico da escola e, 

depois, a existência e funcionalidade da sala de recursos. 

2.1 O Projeto Político Pedagógico (PPP) do ISEPAM-FAETEC 

Primeiramente tive que entender o que é um PPP, suas características e qual é a 

importância de sua existência numa instituição escolar. 

A partir da LDBEN de 1996, toda Escola foi obrigada a ter um Projeto Político 

Pedagógico. O que dá forma a um PPP são os objetivos da escola, as metas e também os 

meios para alcançá-los. Para que o PPP seja feito de forma apropriada, ele deve reunir 

propostas de ação e serem executadas durante um tempo determinado; deve considerar a 

escola como um espaço que forme cidadãos responsáveis, conscientes e críticos; e organizar e 

definir atividade e projetos que são necessários ao processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos. 

Dessa forma, o PPP agrega três dimensões, a dimensão de um projeto, a política e a 

pedagógica. Ele tem a força de um guia, ajuda a direcionar gestores, professores, 

funcionários, alunos e seus familiares. Ilma Passos Alencastro Veiga diz em seu livro Projeto 

político-pedagógico da escola: uma construção possível que o Projeto Político Pedagógico é 

construído e vivenciado por todos e em todos os momentos do processo educativo da escola. 

Ele deve ser completo, não deixar dúvidas sobre o caminho a se percorrer e, ainda, flexível, 

para que possa se adaptar às necessidades que surgirem dentro do processo de aprendizagem 

do aluno. Durante a criação de um PPP, deve se pensar em sua missão, na clientela, na 

aprendizagem, na relação com as famílias, nos recursos, nas diretrizes pedagógicas e no plano 

de ação. Ele é dotado de muitas informações e, por isso, é uma ferramenta que deve ser 

consultado frequentemente e a cada tomada de decisão. 

Ainda segundo a autora, um projeto pedagógico da escola também é um projeto político, 

pois está articulado com a comunidade.  

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido 

explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto 

pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente 

articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da 
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população majoritária. É político no sentido de compromisso com a formação do 

cidadão para um tipo de sociedade (VEIGA, 1995, P.13) 

A Construção de um Projeto Político Pedagógico específico de cada escola e feito por 

cada escola não é apenas uma mera formalidade, ainda que seja obrigatório como dito antes, 

segundo a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN). Lê-se no art. 12 da 

LDBEN em seu inciso I: “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 

do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta 

pedagógica”. 

Segundo o artigo 13, os docentes devem participar da elaboração da proposta 

pedagógica da escola; elaborar e cumprir o plano de trabalho, cuidar da aprendizagem do 

aluno; prover estratégias para recuperar alunos com menos rendimento; ministrar os dias 

letivos, planejamento, avaliação e também o desenvolvimento profissional; e colaborar nas 

atividades entre escola, família e comunidade. Isso quer dizer que se espera que os 

professores contribuam na elaboração do PPP de uma escola, assim como os pais. 

Deste modo, segundo o artigo 14, os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática das escolas públicas, conforme suas peculiaridades e estas terão como princípio a 

participação dos profissionais da educação para elaborar o projeto pedagógico da escola e a 

participação da comunidade local e escolar em conselhos ou equivalentes.  

O PPP pode ser chamado de identidade da escola. E, a partir do entendimento do que é 

o Projeto Político Pedagógico, pode se perceber que é de fato importante que projetos 

pedagógicos e políticas referentes á educação especial estejam presentes nele. Para que a escola 

seja um espaço de inclusão, ela precisa se ajustar a realidade da educação especial. O PPP é um 

instrumento que norteia as ações educacionais e pode ser redimensionado em função das 

dificuldades e necessidades que aparecem dentro da escola. Precisa ser ajustado ao espaço, 

tempo e, principalmente, precisa ser adequado para as pessoas que constituem o ambiente 

escolar. 

Solicitamos o PPP do ISEPAM-FAETEC e fomos imediatamente atendidos pela 

direção geral, a partir de quando demos início à sua análise. 

O início do Projeto Político Pedagógico do ISEPAM-FAETEC mostra a 

contextualização da instituição e conta um pouco das mudanças que a escola sofreu em seu 

nome desde sua criação em 1894. Sabemos que sua origem foi a Escola Normal de Campos. 
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Em várias partes do PPP a LDBEN é citada e no que se refere ao formato apropriado de um 

PPP, e podemos perceber várias citações de Ilma Passos Veiga, mesma autora que nos serviu 

de referência para o presente estudo (VEIGA,1999). 

No Tópico “Condições Físicas e Materiais”, ficamos sabendo que, além de uma sala 

de recursos, existe uma sala de projeto Braile. No quesito “Ações de Responsabilidade 

Social”, não é citado nenhum projeto sobre educação especial.  

Um pouco mais adiante no documento, existe um tópico chamado “A Educação 

Inclusiva no PPP, uma prática possível.”. Nele a instituição usa a Constituição Federal de 

1988 e a LDBEN (Lei 9493/1996) como base para seus planos e suas ações. Eles se referem à 

Constituição Federal de 1988 como „carta magna‟, mostrando a importância desse documento 

para a inserção da educação especial nas escolas. Esse documento deu início à implantação da 

educação inclusiva em todo o país. A constituição afirma que é dever do estado com a escola 

garantir o atendimento educacional especializado para alunos portadores de deficiência com 

preferência na rede regular de ensino e tem como um de seus objetivos centrais o bem de 

todos sem qualquer preconceito. O PPP do ISEPAM-FAETEC cita um dos artigos mais 

emblemáticos da constituição, o artigo 206, que em seu inciso I estabelece “Igualdade de 

condições de acesso e permanência na escola”. 

O Projeto Político Pedagógico do ISEPAM-FAETEC reforça que a instituição vem 

desenvolvendo uma abordagem pedagógica reflexiva em torno das adversidades sociais 

intelectuais e físicas que são entrelaçadas ao desenvolvimento humano e tem consciência que 

a “educação inclusiva se constitui como um paradigma educacional fundamentado na 

concepção dos direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores 

indissociáveis, e que avança em relação à idéia de equidade formal ao contextualizar as 

circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola.” 

Devemos lembrar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina 

que a educação especial deva ser oferecida de zero (0) a seis (6) anos e reforça sobre a 

necessidade do professor estar totalmente preparado para compreender e atender esses alunos, 

como também ter recursos adequados para facilitar esse processo. O PPP do ISEPAM-

FAETEC cita o Art. 59 na LDBEN onde ele afirma que a escola deve oferecer métodos, 

recursos e organização para os alunos especiais, bem como o currículo específico para eles. 
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Segundo o Projeto Político Pedagógico do ISEPAM-FAETEC, a instituição procura 

orientar seus funcionários para que haja uma prática que permita a operacionalização do 

currículo, de forma que ofereça recursos para o desenvolvimento e a aprendizagem dos 

alunos. Para isso, consideram os seguintes aspectos:  

 

a atitude favorável da escola para diversificar e flexibilizar o processo de ensino-

aprendizagem, de modo a atender às diferenças individuais dos alunos; a 

identificação das necessidades educacionais especiais para justificar a priorização de 

recursos e meios favoráveis à sua educação; a adoção de currículos abertos e 

propostas curriculares diversificadas, em lugar de uma concepção uniforme e 

homogeneizadora de currículo; a flexibilidade quanto à organização e ao 

funcionamento da escola, para atender à demanda diversificada dos alunos; a 

possibilidade de incluir professores especializados, serviços de apoio e outros, não 

convencionais, para favorecer o processo educacional. 

Isso mostra que a instituição deve priorizar o currículo como elemento dinâmico da 

educação para alunos com necessidades especiais. O PPP diz que o ISEPAM-FAETEC deve 

“flexibilizar a prática educacional para atender a todos e propiciar seu progresso em função de 

suas possibilidades e diferenças individuais.” O documento ainda complementa dizendo que a 

flexibilização do currículo só é possível através do esclarecimento, comprometimento e 

engajamento da comunidade escolar. Dessa forma, é possível construir um processo de ensino 

aprendizagem de acordo com a demanda. 

Dois objetivos e metas são voltados para a educação especial, a saber: ampliação dos 

mecanismos de acessibilidade, de modo a adequar o ISEPAM-FAETEC as necessidades 

especiais dos alunos; e garantir a esses alunos o acesso as novas tecnologias da educação, 

ferramentas que os ajudem em suas rotinas escolares como interpretes de LIBRAS e 

professores de apoio.   

O ISEPAM-FAETEC pretende melhorar o processo educacional para que haja 

inclusão social e profissional do educando com uma proposta de ação que envolva professores 

e alunos e que ultrapasse o espaço escolar. Para tal objetivo, o PPP cita suas propostas 

pedagógicas que são: 1) sala de recursos, implantada em 2011, com o objetivo de ampliar a 

formação acadêmica como campo de estágio, capacitação docente e principalmente para 

atender alunos com necessidades educacionais especiais; 2) o CENAPP (Centro de Apoio 

Psicopedagógico Rosa Jassus), que foi aprovado como proposta no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), no qual atuam alunos monitores voluntários, uma 

equipe de coordenação e profissionais de educação que se juntam com alunos para 
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desenvolver um trabalho para a melhoria do atendimento alunos com dificuldades na 

aprendizagem relacionadas ao desenvolvimento afetivo e/ou cognitivo no ensino fundamental 

e também voltados para capacitação dos professores. O CEMAPP oferece capacitação aos 

professores do ensino fundamental do 1° ao 3° ano do primeiro segmento, aos monitores 

voluntários integrantes do Projeto Aconchego e também dá apoio aos alunos bolsistas do 

PIBID do Curso de pedagogia. Sua meta é elevar a taxa de aprovação dos alunos do Ensino 

Fundamental que estudam do 1° ao 3° do primeiro segmento. O laboratório de matemática, o 

Projeto Viajando nas Asas da Imaginação, Projeto Aconchego-Alfabetização e Letramento e o 

projeto LIBRAS são projetos que foram desenvolvidos em parceria com o CENAPP; 3) a 

Aceleração é um projeto em vigor e evolução desde 2009, aprovado pela FAETEC, que 

atende alunos do 6° ao 9° ano com histórico de repetência e desvio entre sua idade e seu ano 

escolar; 4) Acessibilidade é um projeto cujo objetivo é conservar, fazer a manutenção e 

ampliar rampas de acesso aos espaços pedagógicos e administrativos em toda escola; 5) O 

Dependência Acelerada, de 2010, possibilita que os alunos dos anos finais concluam os 

estudos; 6) o Projeto de Orientação Educacional acompanha o rendimento escolar; 7) Ação 

Educacional é um projeto de informação profissional; 8) Informática na Educação foi 

implantado em 2009 e é voltado para aluno da educação infantil até o 5° ano, promovendo 

atividades complementares ao aprendizado usando tecnologia.  

Sobre a formação contínua de professores, o PPP diz que o processo de aprendizagem 

do professor tem sua continuidade prevista pelo ISEPAM-FAETEC. Para o crescimento 

pessoal e intelectual dos profissionais sobre a educação especial, é oferecida oficina de 

LIBRAS, para melhorar o atendimento a alunos surdos ou com baixa audição, e curso de 

BRAILLE, para a capacitação dos professores no entendimento a alunos cegos ou de baixa 

visão.  

No tópico “Formas de Avaliação”, a escola não especifica as formas de avaliação dos 

alunos com necessidades educacionais especiais e sim as formas de avaliação no geral. 

Segundo esse documento, as avaliações do ISEPAM-FAETEC são investigativas, 

diagnósticas, participativas e reconhece as diferenças e a bagagem cultural de cada aluno. 

Ocorrem avaliações somativas e formativas durante o ano letivo. Na Educação Infantil são 

feitas avaliações diagnósticas, portfólios e diários de observação no acompanhamento do 

aluno. São feitas anotações do aluno, que servem de respaldo na avaliação do desempenho do 

aluno em sala de aula e se transformam em relatórios bimestrais que vão orientar o professor e 

mostrar a evolução ou não do aluno durante o ano letivo. 
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O Projeto Político Pedagógico do ISEPAM-FAETEC, no aspecto escrito, se mostra 

bem completo. Oferece cursos para professores e aluno e tem seus contornos embasados na 

LDBEN, além de ter objetivos diretamente ligados a educação especial. Mas como será que 

isso funciona na prática? A seguir apresento a entrevista com a responsável pela sala de 

recursos.  

2.2 Sala de recursos do ISEPAM-FAETEC 

Ao conversar com a funcionária do ISEPAM-FAETEC responsável pela sala de 

recursos, que prestou concurso especial para trabalhar na sala de recursos, tive meu primeiro 

contato com um ambiente especializado em educação especial. Havia feito um breve roteiro 

para essa entrevista (Anexo I), que aconteceu na própria sala de recursos e durou 

aproximadamente duas horas. 

A funcionária trabalha na sala de recursos do ISEPAM-FAETEC há seis anos, mas já 

tinha experiências anteriores, pois trabalhou em salas de recursos durante cinco anos na 

prefeitura de Campos dos Goytacazes. Entrou na equipe da ISEPAM-FAETEC no ano de 

2011 e relatou que, antes disso, nunca tinha havido nenhuma sala de recursos na instituição. 

Sua função como responsável da sala de recursos é complementar ou suplementar ao que o 

professor não consegue em sala de aula.  

Ao perguntar um pouco sobre seus motivos por optar a trabalhar com crianças com 

necessidades especiais, ela falou que adora o seu trabalho e que em casa tem um irmão 

especial, viu toda a luta de sua mãe em relação à educação, e também outras questões que 

ainda rodeiam as crianças especiais e suas famílias.  

A sala de recursos funciona de segunda a sexta-feira, somente no horário da manhã. A 

funcionária é a única responsável pela sala de recursos e é incumbida de atender os alunos 

especiais desde a educação infantil até o ensino médio, sendo isenta apenas do ensino superior 

(Pedagogia). Ela diz assim: “a gente trabalha mais ou menos, pois os alunos acabam não 

sendo atendidos como deveriam ser”, e explica que para que aconteça o atendimento dos 

alunos especiais, eles são retirados de sala. O atendimento é feito na maioria das vezes 

individualmente, fazendo um rodízio de um aluno por hora, podendo atender até cinco 

crianças por dia. Ela destaca que isso não é a prática correta, pois o certo seria trabalhar com 

essas crianças no contra turno, ou seja, crianças que estudam de manhã deveriam ser 

atendidas de tarde e vice-versa. Para que isso fosse possível, as escolas teriam que trabalhar 

em tempo integral e como a instituição não é de tempo integral, para que o aluno que estuda 

de manha tivesse atendimento à tarde, sua família teria que levá-lo novamente a escola, o que 

não é viável.  
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Os alunos que frequentam a sala de recursos têm as seguintes necessidades especiais: 

alunos surdos; com baixa visão; autistas; alunos com síndrome de Down; com TOD 

(Transtorno Opositor Desafiador); alunos com deficiência intelectual; e alunos com TDAH 

(Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade). 

A sala de recursos conta com bastante materiais pedagógicos, pois, além dos que a 

instituição fornece, a funcionária tem materiais confeccionados por ela mesma, como, por 

exemplo, cartazes educativos e jogos. A sala de recursos conta também com computadores 

que não possuem internet e que não estão em bom estado. Alguns lêem CDs, mas o áudio não 

funciona, outros o áudio funciona, mas não lêem CDs. Além desse problema, não há 

professores intérpretes atualmente no ISEPAM-FAETEC. Para complementar ou suplementar 

o aprendizado do aluno, o método usado por ela é a tecnologia assistiva, que consiste em 

cadernos adaptados, computadores, jogos adaptados, entre outros.  

Durante a conversa, fiz a seguinte pergunta: “Você sente dificuldade no atendimento 

de alguma necessidade especial específica? Por quê?”. De primeira, ela respondeu que o 

autismo era um dos grandes desafios, seguido da fala que a deficiência intelectual é uma 

“interrogação grande”. Ela complementa dizendo que a questão pedagógica é muito difícil 

com essas crianças e faz uma comparação entre a rotina das crianças com deficiência 

intelectual com o filme “Como se fosse a primeira vez”, que conta a história de um rapaz que 

se apaixona por uma mulher que sofre de falta de memória de curto prazo e que, por isso, ele 

é obrigado a conquistá-la todos os dias. Em suas próprias palavras, a deficiência intelectual é 

um “grande paradigma da educação”, já que, com essas crianças, “cada dia é um dia”. 

A responsável pela sala de recursos diz, ainda, que a educação especial é um assunto 

que as pessoas desconhecem e que os próprios professores não se abrem para aprenderem 

mais sobre essas questões de aprender mais sobre cada aluno especial que há em sua sala. No 

início da implementação da sala de recursos no ISEPAM-FAETEC, não houve aceitação, diz 

ela. Ela diz que tentou fazer cursos de capacitação para os professores e não teve sucesso.  

Sobre o processo avaliativo dos alunos, a funcionária diz que é garantido por lei que os 

alunos especiais tenham maior tempo para a conclusão de suas provas e atividades. Além 

disso, as provas e as atividades devem ser adaptadas pelo professor de acordo com cada 

necessidade especial. Isso esta presente no Estatuto do Portador de Deficiência, em seu artigo 

40 inciso IV, que diz que o poder público e seus órgãos devem fazer com que a escola 

promova a “adequação curricular, quando necessária, em relação a conteúdos, métodos, 

técnicas, organização, recursos educativos, temporalidade e processos de avaliação;” 
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(BRASIL, 2006). Ela termina sua fala dizendo que os professores mostram um pouco de 

resistência na execução dessa lei. 

Após a conversa com esta funcionária, percebo algumas coisas que fogem do Projeto 

Político Pedagógico do ISEPAM-FAETEC e feito pelo próprio. Segundo o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, em seu artigo 28, inciso XVII, o poder público deve assegurar que haja 

profissionais de apoio escolar. Reforçando essa fala, a Resolução CNE/CEB nº. 04/2009, que 

institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica, fala em seu artigo 10º, inciso VI, que no projeto político pedagógico da escola deve 

prever a oferta de Atendimento Educacional Especializado, e organizar a existência de 

“tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no 

apoio, principalmente às atividades de alimentação, higiene e locomoção;” (BRASIL, 2009) 

Os tradutores e intérpretes de Libras e de guia- intérprete são para a acessibilidade dos 

conteúdos dos alunos surdos e os profissionais de apoio na locomoção, alimentação, higiene, 

prestam auxílio individual para alunos que não executam essas atividades. Cabe à escola 

oferecer profissionais acompanhantes para alunos com necessidades especiais que precisem 

de auxilio individual nas aulas. Percebe-se na entrevista com a funcionária que não há 

professores intérpretes, mesmo esse sendo citado como objetivo no Projeto político 

pedagógico. Outro objetivo citado é ter professores de apoio, o que ela diz não ter. Ainda que 

no PPP da instituição conste que um de seus objetivos é ter intérprete de Libras e profissionais 

de apoio, fui informada que também não há mediadores para os alunos que precisam de 

auxílio individual nas aulas. 
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3. Os professores e sua formação 

Neste capítulo, avanço no estudo e apresento as representações dos professores do 

ISEPAM-FAETEC sobre a inclusão de estudantes com necessidades especiais, além de se 

proceder à discussão acerca da formação docente, através de alguns documentos que falam 

sobre a formação de professores, cotejados comas representações dos professores sobre 

inclusão e sobre as competências necessárias para lidar com alunos especiais. 

Ainda neste segmento, serão apresentados os caminhos percorridos na terceira parte do 

estudo, quer seja, a coleta e análise das Representações Sociais dos professores e suas 

competências, que optei por trazer sem separação em um capítulo separado, porque me 

pareceu mais significativo. 

Para coletar os dados necessários para obter as Representações Sociais referentes à 

inclusão, foi preciso usar métodos qualitativos e quantitativos. Dessa forma, além do contato 

com a sala de recursos, com o Projeto Político Pedagógico e também com os documentos que 

legitimam a educação especial, foi estruturado um questionário com perguntas fechadas 

(múltipla escolha) e mais duas perguntas abertas (discursivas), no intuito de detectar as 

Representações Sociais dos professores sobre inclusão, as competências necessárias para atuar 

nesse campo e a formação docente. Esses questionários (Anexo II) foram aplicados 

pessoalmente aos professores organizados em grupos pela coordenação pedagógica, nos dias 

18, 19, 22, 24 e 25 de maio, com duração de 30 a 40 minutos em cada grupo.  

3.1 Quem são os professores  

Na pesquisa, dez professores do ISEPAM-FAETEC responderam o questionário e às 

perguntas. A amostra incluía duas professoras da educação infantil, cinco professoras do 1° ao 

5° ano do fundamental e mais três professores do 6° ao 9° ano. As perguntas do questionário 

foram elaboradas com o intuito de se conhecerem as competências previstas na lei e nas 

Diretrizes, que um professor deve ter. 

Ao iniciar as aplicações dos questionários, tive contato com as coordenadoras de cada 

seguimento da educação básica do ISEPAM. Em uma dessas conversas, a coordenadora 

pedagógica da educação infantil me contou que nem todos os professores conseguem fazer 

trabalhos bons com os alunos especiais. Sendo assim, eles tentam colocar os alunos especiais 

para as professoras mais “experientes”, em suas palavras, e que desenvolvam trabalhos 

melhores com esses alunos. Ela afirma que eles tentam “incluir” com o que têm e que a 
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educação deveria ser realmente interdisciplinar, pois ela envolve várias outras áreas do 

conhecimento, como, por exemplo, conhecimentos da medicina, da biologia, entre outros. 

Segundo a coordenadora, um exemplo de que a educação envolve vários outros saberes está 

em Piaget, um biólogo e psicólogo que propôs a existência de quatro estágios do 

desenvolvimento cognitivo do homem. Essa teoria influenciou e influencia a educação até 

hoje. 

A partir disso, ficou entendido que os professores que trabalhavam com alunos especiais e 

que, portanto, iriam responder aos questionários, eram considerados os melhores professores 

de educação especial inclusiva do ISEPAM. Importante contar que uma dessas professoras 

recusou-se a responder o questionário, alegando que não ia falar de uma coisa que não existe, 

a inclusão.  

Iniciando a análise dos questionários, observa-se que dos dez respondentes apenas um tem 

mais de 10 anos trabalhando no ISEPAM-FAETEC, sendo que os outros nove disseram ter 

até cinco anos na instituição.  Suas formações são as seguintes: uma professora formada em 

Normal Superior em Ciências da Educação; uma formada em Letras; uma em Ciências; cinco 

em Pedagogia, sendo que dois com pós-graduação em psicopedagogia, uma com curso de 

Supervisão Escolar e outro com pós-graduação em OE (Orientação Educacional); e dois em 

Geografia, sendo um homem. 

A terceira pergunta do questionário era a seguinte: “Dentro da sua formação, você teve 

acesso a conteúdos ou disciplinas sobre educação especial?”. A maioria dos professores 

disseque sim, que tiveram acesso a esse assunto em sua formação, porém três disseram que 

não tiveram. Isso nos possibilita ter noção da questão proposta nessa pergunta. Diante dessa 

pequena amostra de dez professores que têm em suas classes alunos especiais, 30%afirmam 

que não tiveram conteúdos ou disciplinas envolvendo educação especial, os professores de 

Geografia e Ciências, sendo que existem quatro professores na presente pesquisa formados 

em cursos de Licenciatura e somente uma alegou ter tido acesso. 

A Pedagogia é um curso que habilita professores para Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I, de 1° ao 5° ano. O curso de Pedagogia dispõe de conhecimentos dos métodos 

de ensino, do processo de ensino, da administração escolar, entre outros. Os pedagogos, além 

de darem aulas, podem ter outras funções na escola, como, por exemplo, administração da 

escola, desenvolvimento de materiais e aulas para alunos especiais, coordenação pedagógica, 
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entre outras funções. Já os cursos de licenciatura preparam professores em disciplinas 

específicas, como Geografia, Ciências e Letras, que são as disciplinas que aparecem na nossa 

pesquisa. Esses são voltados mais para o Ensino Fundamental II, do 6° ao 9° ano e para o 

Ensino Médio. Todas as professoras formadas em Pedagogia, incluindo a formada em 

Ciências da educação, disseram ter tido acesso a conteúdos sobre educação especial. Curioso 

é que foram exatamente os professores formados em licenciatura, exceto Letras, que alegaram 

não ter tido contato. Como já vimos antes, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica pregam que dentro da formação dos professores 

da Educação Básica devem-se promover os conhecimentos necessários para se construírem as 

competências e incentivarem-se debates amplos da educação, incluindo as especificidades dos 

alunos com necessidades educacionais especiais. Diante dessa porcentagem, é possível 

afirmar que dentro dos cursos de licenciatura não estão sendo trabalhados todos os assuntos 

necessários à promoção da educação formal, por mais visível que seja a necessidade desses 

saberes ou competências.  

3.2 As competências e Representações Sociais dos professores sobre inclusão 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica trazem, em seu 

artigo 18, a habilitação mínima de um professor da escola básica. Assim, consta em seus 

parágrafos 1, 2, 3 e 4,que são considerados professores capacitados para atuar em classes 

comuns com alunos que apresentem necessidades educacionais especiais os que em sua 

formação, de nível médio ou superior, tiveram acesso a conteúdos ou disciplinas sobre 

educação especial e que desenvolveram as competências para perceber as necessidades 

educacionais dos alunos, flexibilizar a ação pedagógica dentro das diferentes áreas de 

conhecimento, avaliar continuadamente a eficácia do processo educativo e atuar em equipe. 

No segundo parágrafo do artigo citado, são considerados professores com 

especialidade em educação especial aqueles que desenvolveram competências para: 

(...) identificar as necessidades educacionais especiais para definir, implementar, 

liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, adaptação 

curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, adequados 

ao atendimento das mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor 

de classe comum nas práticas que são necessárias para promover a inclusão dos 

alunos com necessidades educacionais especiais. (BRASIL, 2001, p.5)  
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Tais especialistas devem ter a seguinte formação comprovada segundo o terceiro 

parágrafo artigo:  

Formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de suas áreas, 

preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura para educação 

infantil ou para os anos iniciais do ensino fundamental; e complementação de 

estudos ou pós-graduação em áreas específicas da educação especial, posterior à 

licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais do 

ensino fundamental e no ensino médio. (BRASIL, 2001, p.5) 

O documento ainda lembra que para os professores que já estão exercendo o 

magistério devem ser oferecidas oportunidades de formação continuada, inclusive em nível de 

especialização, pelas instâncias educacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.  

Aqui, necessário apresentar a definição de competência. Segundo Philippe Perrenoud, 

competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, saberes, 

capacidades, informações, entre outros, para solucionar com pertinência e eficácia as 

situações. Segundo as próprias palavras de Perrenoud: “A noção de competência designará 

aqui uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de 

situação.” (PERRENOUD,2000,p.15). Ainda segundo o autor, a competência insiste em 

quatro aspectos, a saber: as competências mobilizam, integram e orquestram os saberes e 

atitudes; a mobilização é pertinente somente em situação, e cada situação é única; a 

competência em seu exercício passa por operações mentais complexas, por esquemas de 

pensamento; e por último, as competências profissionais se constituem na formação e também 

no dia a dia de um professor, nas situações do trabalho. O autor dá um exemplo de 

competência, que é saber se orientar numa cidade desconhecida, o que mobiliza as 

capacidades de ler um mapa, de se localizar, pedir informações ou conselhos e também 

mobilizar alguns saberes, como ter noção de escala, elementos da topografia ou referências 

geográficas.  

Importante destacar que competência é diferente de habilidade. De forma simples, a 

competência é um conjunto de esquemas de percepção, pensamento, ação e avaliação. A 

habilidade não tem uma definição tão ampla, ainda que ela possa fazer parte da competência.  

Nessa perspectiva, é fundamental pensar se os professores desenvolveram 

competências, segundo as diretrizes anteriormente apresentadas para, 1) perceber as 
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necessidades educacionais especiais dos alunos; 2) flexibilizar a ação pedagógica nas 

diferentes áreas de conhecimento; 3) avaliar continuamente a eficácia do processo educativo; 

4) atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial. 

Neste sentido, recorri, mais uma vez, aos documentos. Segundo o decreto Nº 8.752, 

DE 9 DE MAIO DE 2016, sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da 

Educação Básica, um dos princípios da formação dos profissionais da educação deve ser “o 

compromisso com um projeto social, político e ético que contribua para a consolidação de 

uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos 

indivíduos e dos grupos sociais” (BRASIL, 2016) 

A RESOLUÇÃO CNE/CP 1, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002, institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Em seu artigo 6°, o documento indica o 

que deve ser considerado na construção do projeto pedagógico dos cursos de formação 

docente, como por exemplo, as competências que dizem respeito ao domínio do 

conhecimento pedagógico. Tais competências devem ser complementadas e contextualizadas 

a partir das próprias competências específicas de cada modalidade e etapa da educação básica. 

O estabelecimento dos conhecimentos necessários para a constituição de competências 

também deverá promover um debate contemporâneo mais amplo, que envolve questões da 

sociedade, culturais, econômicas, desenvolvimento humano e docência. Segundo as Diretrizes 

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

conhecimentos devem ser contemplados, como os “conhecimentos sobre crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as especificidades dos alunos com necessidades 

educacionais especiais e as das comunidades indígenas;” (BRASIL, 2002). Além disso, o 

documento ainda cita os “conhecimentos advindos da experiência” (BRASIL, 2002) como um 

conhecimento para constituir as competências.  

E volto à pergunta inicial: será que um professor, formado em nível médio e até 

superior, terá desenvolvido tais competências? Os professores têm acesso a informações e a 

conteúdos sobre educação especial em sua formação acadêmica para auxiliar no 

desenvolvimento dessas competências? 

Antes de continuar, é necessário definir também o que é representação social. O 

conceito de representação social teve sua primeira base teórica com o psicólogo social francês 

Moscovici. Em sua obra A representação social da psicanálise, o teórico diz que a 
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representação social tem preocupação com a inter-relação que há entre o sujeito e o objeto e 

também como acontece o processo de construção do conhecimento individual e coletivo na 

construção das Representações Sociais. A Representação Social tem uma dupla dimensão, o 

sujeito e a sociedade. Para Moscovici, não há uma separação entre o universo externo e o 

interno do sujeito. A Teoria das Representações Sociais leva em conta o papel das relações e 

das inteirações entre os sujeitos. A teoria de Moscovici tem a versatilidade de ser abordada 

em termos de produto e de processo, porque a representação é o produto e ao mesmo tempo é 

o processo de uma determinada atividade mental na qual o individuo ou um grupo constrói o 

real, de forma a atribuir um significado. Em termos de produto, as representações são voltadas 

para o conhecimento de senso comum, que permite que o sujeito interprete o mundo, que se 

oriente e que se comunique entre si. Dessa forma, ao entrarem em contato com um objeto 

qualquer, o sujeito o representa e cria uma teoria sobre esse objeto. E a partir disso, vai 

orientar suas ações e comportamentos.  

Moscovici defende que há um conhecimento de senso comum, a partir do qual é 

possível explicar algumas práticas humanas. O senso comum é visto por ele como um 

conhecimento verdadeiro. O conhecimento de senso comum é um pouco limitado e por isso se 

diferencia do conhecimento científico, que tem por objetivo a generalização e a 

operacionalização.  A teoria das Representações Sociais é uma proposta científica de leitura 

do senso comum e se preocupa com o conteúdo das representações. O teórico chama atenção 

para o campo da opinião. De um lado, a opinião é uma fórmula a que um indivíduo adere e, 

por outro lado, é uma decisão de posição sobre algo. As Representações Sociais são teorias 

coletivas sobre o real, sistemas de lógica e linguagem particular, entre outras, e não apenas 

“opiniões sobre” ou “imagens de”. A Representação Social é uma construção feita pelo 

sujeito para compreender o mundo e para se comunicar. Em resumo, a representação social 

seria uma modalidade particular de conhecimento que elabora comportamentos e também a 

comunicação dos indivíduos.  

No que se referem às pesquisas na área da educação, a representação social tem muita 

importância na dinâmica das relações sociais, pois legitima o conhecimento do senso comum 

,e de certa forma, dá direção para o conhecimento científico. Em outras palavras, a teoria das 

Representações Sociais, atuando dinamicamente com o senso comum e o científico, dá 

possibilidades amplas na investigação sobre a realidade escolar, dando conta da compreensão 

do individual e do social.  
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Se as Representações Sociais são definidas como sistemas de valores, idéias e práticas 

com a função de normatizar o mundo, e se queremos saber o que as professoras entender por 

educação especial e tentar descobrir quais competências as professoras adquiriram em sua 

profissão, investigar as suas Representações Sociais pareceu o melhor caminho.  Todos os 

valores, pensamentos, posicionamentos e práticas são Representações Sociais que iremos 

conhecer e prescrever nesse seguimento.  

Em uma das perguntas, oito professores responderam que já houve casos de 

perceberem a necessidade educacional especial de um aluno, mesmo não tendo laudo algum. 

Então, oitenta por cento dos professores dizem ter conseguido identificar a necessidade 

especial de algum aluno um dia, essa que é uma das competências necessárias para um 

professor lidar com alunos especiais. Quando a pergunta foi se já sentiram ou sentem algum 

tipo de dificuldade em lidar com um aluno com necessidades especiais em algum momento na 

profissão deles, a resposta surpreendente foi que quatro afirmaram que nunca sentiram 

dificuldades com esses alunos. Os outros seis citaram como parte da dificuldade a falta de 

mediador em turmas grandes, falta de outros profissionais, falta de tempo para dar atenção 

individual, e por incrível que pareça, um professor admitiu sua falta de especialização.  

Todos os professores disseram fazer adaptações nas provas e atividades dos alunos 

especiais. Duas alegaram precisar da ajuda da profissional da sala de recursos, para realizar as 

adaptações. Ainda sobre métodos de avaliação usados por eles, a sexta pergunta foi a 

seguinte: “Quais os instrumentos avaliativos usados por você para acompanhar o 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno especial?”. As opções foram provas, leitura e 

escrita, somente observando o aluno, não tenho instrumento avaliativo, ou outro, onde o 

professor escreve o seu instrumento avaliativo que não está presente acima. As respostas 

podem ser observadas na tabela abaixo. 
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Tabela sobre instrumentos de avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como aparente no gráfico acima, quatro professores escolheram como instrumento 

avaliativo para acompanhar o desenvolvimento do aprendizado do aluno especial somente 

provas, seguido de mais dois que também citaram a prova como instrumento para o 

acompanhamento do aprendizado do aluno especial.  Apenas uma professora usa as atividades 

lúdicas nesse processo. É indispensável dizer, como já visto no capítulo1, que é necessário 

que a escola tenha assessoramento técnico no sentido de realizar avaliações do processo de 

educativo desses alunos. A escola deve contar com um corpo docente, diretores, orientados e 

todos os demais profissionais preparados e com experiência. Uma das competências que o 

professor deve ter, segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, é conseguir flexibilizar a ação pedagógica dentro das diferentes áreas de 

conhecimento. Usar somente a prova como avaliação do desenvolvimento do aprendizado do 

aluno especial acaba anulando qualquer outro desenvolvimento que ele tenha tido durante um 

período do processo educativo, não dando conta da flexibilização da ação pedagógica que há 

nas várias áreas e formas de conhecimento. Outra competência que talvez mudasse o 

instrumento avaliativo de alguns professores é o de sempre avaliar se o processo educativo 

tem dado resultados (promovido alguma construção de conhecimento) com aquele aluno.  
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Outra competência muito importante, segundo as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, é que o professor possa atuar sempre em conjunto 

com outros professores. Três professores disseram não trabalhar em equipe com outros, quer 

dizer, 30% dos professores participantes da pesquisa. Nenhum professor desenvolve 

atividades fora do âmbito escolar, e nunca realizaram um atendimento hospitalar ou em 

domicílio, quando um aluno não pode estar presente na aula por suas limitações. 

Ao perguntar se a instituição fornece algum auxílio adicional, quando eles 

precisam,com relação a alguma criança específica, eles responderam o seguinte: 

Tabela de auxílios adicionais fornecidos pela instituição 

 

 

Metade dos professores considera a sala de recursos como auxílio adicional para esses 

alunos. As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica dizem que 

deve haver salas de recursos para a realização de complementação das atividades escolares. 

Somente uma professora diz que a escola fornece psicólogo e o Orientador Educacional (OE) 

como auxílio adicional no trabalho com alunos especiais. O Orientador Educacional é 

responsável pelo crescimento individual dos alunos, auxiliando o professor em como deve 

agir com cada aluno, levando em conta a formação de cidadão e valores éticos e morais.  
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No questionário, a pergunta seguinte era se “A instituição disponibiliza materiais 

didáticos, equipamentos e recursos para ajudar teu trabalho com esses estudantes”. As 

respostas aparecem no gráfico seguinte: 

Tabela de materiais, equipamentos e recursos disponibilizados pela instituição 

 

Dos professores participantes da pesquisa, três também citam explicitamente a sala de 

recursos como material para ajudar no trabalho com esses alunos em sala de aula. Porém, a 

sala de recursos é o ambiente em que um professor especializado complementa ou suplementa 

o currículo já existente, e utiliza de procedimentos específicos. Sendo assim, a sala de 

recursos não é um material didático, equipamento ou apenas um recurso que o professor 

utiliza em sua aula para promover a acessibilidade nos conteúdos. Ela é um espaço 

complementar dos conteúdos apresentados em sala de aula. 

Na primeira pergunta discursiva, foi solicitado que os professores enumerassem três 

competências que eles acham que um professor precisa para lidar com crianças especiais. 

Alguns professores fugiram um pouco da pergunta e responderam coisas diferentes do que foi 

pedido. Por isso, classifiquei as respostas em cinco categorias. As categorias são as seguintes: 

formação do conhecimento científico sobre inclusão; ações necessárias para a formação do 

conhecimento; recursos materiais; características relacionais ou afetivas do professor; e 

metodologias empregadas, como apresentadas a seguir: 
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Formação do conhecimento científico sobre inclusão: 

 Conhecimento da síndrome; 

 Conhecimento sobre metodologias didáticas; 

 Ter conhecimento do tipo de problema da criança; 

 Cursos específicos para tal deficiência; 

 Formação na área. 

Ações necessárias para a formação do conhecimento: 

 Pesquisas de novas metodologias; 

 Procurar se capacitar; 

 Buscar recursos; 

 Buscar informações sobre o comportamento dos alunos. 

Recursos materiais: 

 Turmas pequenas; 

 Uma mediadora e materiais adequados. 

Características relacionais ou afetivas do professor: 

 Sensibilidade; 

 Boa vontade; 

 Cuidado; 

 Atenção; 

 Respeitar o limite da criança; 

 Amor; 

 Comprometimento; 

 Paciência; 

 Carinho; 

 Atenção; 

 Entendimento da importância da inclusão. 

Metodologias empregadas: 

 Procurar interagir e procurar saber as dificuldades do aluno; 

 Flexibilizar e adaptar o currículo; 
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 Usar metodologias de ensino diferenciadas;  

 Dar atenção Individualizada; 

 Promover interação; 

 Adequar sua prática educativa à necessidade dos alunos.  

Essas foram as respostas sobre a opinião dos professores a respeito das três competências 

necessárias para um professor lidar com alunos especiais. Como explicado na pergunta, cada 

professor elegeu três competências como mais necessárias. Todas as respostas foram 

divididas em categorias.  Após a divisão em categorias, foi possível perceber que as 

Representações Sociais dos professores sobre competências aparecem de diversas formas 

diferentes, até no próprio sentido de competência para eles. 

Na primeira categoria, que diz respeito à formação acadêmica do professor, as respostas 

são voltadas para os conhecimentos que o professor deveria ter para adquirir competência 

para lidar com esses alunos. Na segunda categoria, que é das ações necessárias para formação 

do conhecimento, as respostas foram voltadas para ações que por si só não são competências. 

Por exemplo: “Pesquisas de novas tecnologias.” Isso é um ato que o professor deve, sim, ter 

em sua atividade docente, mas somente o ato de pesquisar não é uma competência, mas 

apenas parte dela. A terceira categoria é dos recursos materiais, na qual as respostas são 

referentes a questões materiais e administrativas da instituição, portanto, não podendo ser 

consideradas como competências dos professores, mas, sim, reclamações. A quarta categoria 

diz respeito a características relacionais ou afetivas do professor e as respostas são 

consideradas de fato como competências de um professor. A última categoria é das 

metodologias empregadas que também podem ser consideradas competências. 

Desta forma, percebe-se claramente que a categoria mais usada pelos professores 

foram características relacionais ou afetivas do professor ligadas às relações e aos afetos, 

aspectos muito importantes para a desenvoltura do professor em sua profissão. Sabe-se que o 

processo de ensino-aprendizagem é multidimensional (CANDAU, 2004) e que a dimensão 

humana é uma delas. Ter sensibilidade, cuidado, atenção, comprometimento são 

características essenciais para quem trabalha principalmente com alunos especiais. Mas não é 

tudo, visto que o processo também incluiu uma dimensão técnica (organização metodológica 

do trabalho) e, ainda, a político-social. 

A segunda categoria mais usada foi a das metodologias empregadas. Nessa categoria, 

uma professora respondeu com uma das competências que as Diretrizes Nacionais para a 
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Educação Especial na Educação Básica dizem ser principais, quer seja, a de flexibilizar e 

adaptar o currículo. Lembrando que, segundo as Diretrizes, os professores dever adquirir as 

seguintes competências para trabalhar com alunos especiais: 1) perceber as necessidades 

educacionais especiais dos alunos; 2) flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de 

conhecimento; 3) avaliar continuamente a eficácia do processo educativo; 4) atuar em equipe, 

inclusive com professores especializados em educação especial. Observa-se o quanto as 

representações desses professores estão distantes do modelo proposto pelas Diretrizes, 

Ainda sobre competências, a terceira categoria mais usada foi a da formação do 

conhecimento científico sobre inclusão. Esse é um fator principal, pois as Diretrizes dizem 

que o professor deve adquirir as competências ditas acima durante sua formação acadêmica. 

Porém, as competências não são adquiridas apenas dessa forma. É claro que ter conhecimento 

acadêmico é uma competência muito importante, mas não é a única. As competências que 

envolvem as qualidades pessoais são igualmente relevantes, assim como as competências que 

se referem ao domínio de metodologias e de conhecimento escolar, dentro do qual se inserem 

as competências que vêm através da experiência.   

Em seguida, havia a seguinte pergunta de múltipla escolha: “De que forma você acha 

que essas competências são adquiridas?” As opções foram às seguintes: formação inicial; 

cursos de pós-graduação; cursinhos oferecidos pelas escolas; experiência na sala de aula e 

escola; e uma opção chamada outra, em que o professor escrevia outra resposta que não 

estivesse nas opções acima. As respostas seguem na tabela abaixo.  

Tabela sobre a fonte das competências 

N° de Professores Respostas 

2 Experiência na sala de aula e escola. 

3 Todas as alternativas. 

2 Cursinhos oferecidos pela escola; e experiências na sala de aula e escola. 

1 Formação inicial; cursinhos oferecidos pela escola; experiências na sala de aula e 

escola.  

1 Cursos de pós-graduação; cursinhos oferecidos pela escola; e experiência na sala de 
aula e escola.  

1 Cursinhos de pós-graduação; e disciplinas no curso de licenciatura.  

 

Ao analisar a tabela, é notável que a forma de adquirir competência pela experiência está 

presente em 90% das respostas. Mesmo que, das quatro opções, três foram seguindo a linha 

da competência pela formação acadêmica, nove professores marcaram também a experiência 

como forma de adquirir competência e oito professores marcaram, entre suas opções, a 
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formação acadêmica. Dois professores marcaram somente os saberes da experiência e 

nenhum marcou somente a formação acadêmica. A última professora da tabela incluiu como 

forma para adquirir a competência às disciplinas de educação especial no curso de 

licenciatura. Essa resposta aparece como uma crítica à falta de disciplinas relacionadas à 

educação especial nos cursos de licenciatura. Uma das maneiras de todos os professores 

conseguirem desenvolver ou aprimorar suas competências seria tendo conteúdos diversos 

sobre educação especial em todos os cursos de licenciatura. 

Para Tardif, “Todo saber implica um processo de aprendizagem e de formação”(TARDIF, 

2013, p.35). Os saberes profissionais é o conjunto de saberes transmitidos pela instituição de 

formação de professores. No decorrer de sua formação, os professores entram em contato com 

as ciências da educação, mas a prática docente não é apenas ligada às ciências da educação, 

mas também mobiliza outros saberes que podem ser chamados de pedagógicos. Segundo o 

autor, os saberes docentes são construídos através da reflexão acerca da prática educativa. 

Além desses dois saberes, a prática docente ainda incorpora os saberes disciplinares, que são 

os saberes sociais definidos e selecionados pelas instituições universitárias. Eles também se 

apropriam de saberes curriculares, que são discursos, objetivos, conteúdos e métodos. Por 

fim, os professores, na prática da profissão, desenvolvem saberes específicos. Esses saberes 

nascem da experiência. “Eles incorporam-se à experiência individual e coletivas sob a 

formação de habitus e de habilidades, de saber-fazer, de saber-ser. Podemos chamá-los de 

saberes experienciais ou práticos.” (p. 39) Os saberes experienciais não anulam totalmente os 

outros saberes, pois os professores os avaliam e, assim, retraduzem a formação e a adaptam à 

profissão. Isso provoca um efeito de retomada crítica (retroalimentação) dos saberes que 

foram adquiridos antes ou fora da prática profissional (TARDIF, 2013). 

Por fim, pedi para os professores escreverem no verso da folha o que é inclusão para eles. 

Um professor não quis escrever sobre o assunto e apenas respondeu ao questionário. Os 

professores responderam com um breve texto e obtivemos respostas com diversas visões. 

Levando em conta as políticas de inclusão e a presente pesquisa, incluir alunos especiais 

em classes regulares é entendê-los e reconhecê-los como capazes de evoluírem dentro do 

processo educativo. Nesta lógica, promover a inclusão é montar uma aula diferenciada, 

adaptar o currículo, o modo do processo avaliativo, trabalhar em equipe, ter e saber usar os 

recursos materiais e pessoal qualificado, mediadores, intérpretes,sala de recursos, pedagogos, 

psicopedagogos. Assim, o professor deve ter uma formação básica que lhe permita construir 
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as competências necessárias para promover a inclusão. Em outros termos, o professor deve ter 

competências suficientes para fazer com que todos os alunos se respeitem, se mostrem 

proativos e que interajam normalmente com todos os alunos.  

A apresentação de cada resposta dos professores sobre o que significa inclusão para eles 

está a seguir. 

“A inclusão para mim é oferecer aos educandos um ambiente acolhedor e possibilitador de 

desenvolvimento das suas potencialidades, pois cada individuo é único e capaz de aprender. 

Basta sabermos respeitar o ritmo desse aprendizado.” (Professor 1). Nessa resposta, o 

professor enxerga a inclusão na perspectiva do aluno, quando fala que a inclusão é oferecer 

aos alunos um ambiente acolhedor. Depois, ele fala de forma mais geral da capacidade de 

aprender dos indivíduos que na verdade não está ligado ao conceito de inclusão. 

“A Inclusão é fazer com que a criança se sinta bem no ambiente. Fazendo com que ela 

interaja com os demais” (Professor 2). Aqui, o professor fala de um aspecto muito importante 

da inclusão, a interação que deve existir entre os alunos.   

“É acolher todas as pessoas sem exceção. É o ato de permitir ou facilitar o acesso.” 

(Professor 3). Nessa frase, o professor usa termos genéricos sobre o que é inclusão. 

“Inclusão é ter a oportunidade de se sentir bem dentro de qualquer ambiente. Não havendo 

a necessidade de buscar um lugar dentro da instituição, de brigar, de lutar para que os direitos 

sejam respeitados. Dentro de uma escola, o aluno que necessita de uma aprendizagem 

educacional especial, deveria tê-lo desde o primeiro dia que entra na escola, a mesma deveria 

estar preparada para esses alunos. O objetivo maior da inclusão é não sentir-se excluído e na 

realidade não é isso que acontece.” (Professor 4).Aqui, o professor expõe sua opinião dando 

forma a uma visão crítica do real. Logo no início, o professor fala sobre ter oportunidade de se 

sentir bem e é nesse ponto que ele se refere à visão do aluno. No meio da resposta, ele fala 

que deveria ter acompanhamento educacional especializado para a criança desde o primeiro 

dia de aula. Isso aparece com uma forte crítica aos processos educacionais para alunos 

especiais. Ainda falando da visão do aluno, o professor escreve que “O objetivo maior da 

inclusão é não sentir-se excluído”. Frase que caracteriza a inclusão de forma vaga e termina 

dando sua visão crítica do real.  

“Oportunizar ao aluno acesso á educação respeitando suas limitações.”(Professor 5). É 

notável que essa resposta vem de uma percepção da inclusão de um modo geral. 
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“Inclusão não é somente colocar os alunos especiais em uma turma regular, mas ter 

estrutura e pessoal qualificado para desenvolver esse trabalho.” (Professor 6). Aqui, é possível 

perceber uma crítica as estruturas físicas e de pessoal das escolas, apesar de a inclusão 

envolver muito mais do que estruturas. 

“Acho que inclusão com alunos especiais em uma classe não resolve muito. Pois não 

temos habilidades (formação) para tal e também com turmas imensas fica difícil uma atenção 

especial para essa criança. A criança na verdade, ela mesma se exclui do contexto. Se ao 

menos tivéssemos uma mediadora talvez a coisa fluísse com mais sucesso.” (professor 7). 

Essa resposta é a opinião do professor sobre o processo de inclusão dos alunos especiais hoje, 

que envolve a quantidade de alunos numa turma, formação acadêmica e mediadores.  Ela dá 

sua visão crítica sobre sua percepção da situação da inclusão. Uma questão importante nessa 

resposta é quando ela diz que a criança mesma se exclui. Será que a criança tem consciência 

disso? A criança deve ser responsabilizada por não estar incluída? Nesta lógica, se essas 

crianças conseguissem se incluir em turmas regulares sem mediação dos professores e de 

outros profissionais e tivessem consciência disso, não haveria motivos para existirem 

programas e políticas públicas de inclusão e eu não estaria aqui hoje levantando questões e 

problematizando esse assunto. 

“Inclusão escolar é acolher todas as crianças sem exceção, no sistema de ensino, 

independente de cor, classe social, condições físicas e psicológicas.Todas as instituições 

devem oferecer atendimento especializado. O professor do ensino regular deve ser preparado 

para ajudar alunos com necessidades especiais a se integrarem nas classes comuns. É dever do 

professor elaborar e aplicar atividades que levem em conta as necessidades específicas do 

aluno.” (Professor 8) Aqui, o professor dá sua visão sobre as políticas públicas quando ele fala 

do dever das instituições.  

“Inclusão é mais que colocar alunos com necessidades especiais juntos com outros alunos. 

É dar oportunidade a esses alunos de realmente serem inseridos e não ignorados numa classe. 

É dar às instituições, aos professores condições de receber, acolher essas crianças com 

recursos didáticos apropriados.” (Professor 9) Aqui, o professor apresenta sua visão crítica e 

ainda cita,  por fim, as políticas públicas.  

As Representações Sociais dos professores sobre a inclusão apresentam múltiplas vozes e 

olhares. Enquanto alguns professores pensam inclusão como política pública, outros 

observam pelos olhos da escola, como instituição, como alunos e como professores.  



46 
 

É evidente que, hoje, a inclusão está presente nos discursos políticos e sociais. Porém, 

vimos que muitos desses discursos não passam de idéia, de opiniões desses professores que 

carecem de competências. Para que haja uma verdadeira inclusão escolar e social é preciso 

que essas representações sejam internalizadas e compreendidas pelo indivíduo, por todos os 

indivíduos.  
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3.3 A (falta) de formação dos professores  

Após tudo isso, foi possível fazer uma análise da formação dos professores que estão 

atuando como professores de alunos especiais, considerados os maiores provedores de 

inclusão na sala de aula pela equipe pedagógica da escola.  

Foi ficando nítido que muito desses professores não tiveram acesso a nenhum conteúdo de 

educação especial e inclusão escolar. Diante de nossa pequena amostra de professores que são 

considerados os „melhores‟ professores na área de inclusão, três disseram não ter tido acesso a 

esses conteúdos em sua formação. Como já salientado anteriormente, esses três professores 

são formados em cursos de licenciatura. É possível perceber que há uma deficiência nos 

cursos de licenciatura, pois, como já vimos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, vários conhecimentos devem ser contemplados 

durante os cursos de nível superior, cursos de licenciatura, de graduação plena, como os 

conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, incluído as especificidades dos 

alunos com necessidades educacionais especiais.  

Outro aspecto importante que mostra a desinformação dos professores na presente 

pesquisa está no fato de que eles desconhecem as competências necessárias para um professor 

que lida com alunos especais segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica. Raros são os professores que citaram alguma competência pautada pelas 

Diretrizes. Respondendo a uma das perguntas feita ao longo desse estudo de caso, muitos 

professores não tiveram acesso a essas disciplinas e conteúdos em sua formação e, assim, 

acabam por não terem um ambiente acadêmico adequado para desenvolver as competências 

necessárias nessa área de conhecimento. Problema que só vai aumentando, pois é fato que 

essas disciplinas não são oferecidas e dadas com rigor acadêmico, como acontece com outras 

disciplinas vistas como mais importantes.    

Reforçando a idéia da formação necessária do professor, volto a falar das Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, que dizem que, para o professor ser 

considerado capacitado, ele deve ter uma disciplina em sua formação inicial sobre educação 

especial e inclusão e também deverá desenvolver competências para  perceber as necessidades 

educacionais específicas dos estudantes e flexibilizar a ação pedagógica para atender as suas 

especificidades. Devemos concordar que isso não é tão simples assim. Uma disciplina nos 

cursos de formação docente não consegue dar conta de sanar todas as dúvidas dos alunos e 

futuros professores, porque não dá conta da complexidade do assunto. Com apenas uma 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://diversa.org.br/tag/flexibilizacao
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disciplina, os alunos não são inseridos em situações em que eles tenham que pensar e agir. 

Desta forma, os futuros professores não têm espaço para que suas competências sejam 

desenvolvidas corretamente. Em outros termos, os alunos e futuros professores são munidos 

de informação, mas não de formação. 

Isso se agrava se introduzimos mais um dado histórico, que é o fato de a escola na 

atualidade ser uma instituição que vive uma crise de legitimidade, a partir do fenômeno 

conhecido como “explosão escolar”, que colocou todas as crianças dentro da escola e causou 

impactos no trabalho docente, pois a seleção, até então externa e anterior, migra para dentro 

da escola (CANÁRIO, 2005). 

Formosinho (2009) diz que a explosão escolar fez com que a necessidade de mais 

professores surgisse, o que, por sua vez, proporcionou que as exigências para exercer a 

profissão fossem rebaixadas. Assim, os professores tiveram acesso à profissão sem a 

qualificação necessária.  

Além disso, essa falta de capacitação dos professores com respeito à inclusão se dá porque 

a preocupação com a formação dos docentes voltada para a educação especial inclusiva é 

recente. É importante que haja mais investimento nos processos de formação de docentes para 

que seja possível reconstruir as práticas educacionais e reorientá-los (SIEMS, 2010). 

Tanto a falta da formação em geral do professor quanto à formação especifica em 

educação inclusiva aparecem muito prejudicadas atualmente. Afinal, esses saberes se 

complementam e não deveriam ser separados.  

Outra característica marcante da profissão docente atualmente é a intensificação do 

trabalho, mais precisamente na sala de aula. Com isso, se exige que o professor desenvolva 

competências muito além do domínio de conhecimento e habilidades. Existe uma ampliação 

das tarefas que o professor tem que desempenhar, seja pela mudança social do público escolar 

ou por reformas educacionais com visíveis impactos no trabalho em sala (LELIS, 2012). 

Como vimos, muitos professores não conseguiram desenvolver suas competências para a 

além dos conhecimentos e habilidades, pois isso é uma tarefa difícil que requer uma formação 

adequada. 

Vendo esse cenário na inclusão atualmente, um meio de tentar reverter a má formação dos 

professores são os cursos de capacitação. O ISEPAM-FAETEC oferece alguns desses cursos 

para seus professores. Esses cursos têm o papel de fazer com que o professor reflita sobre o 

seu papel na mudança, podendo transformar sua prática profissional, além de influenciar na 

relação afetiva com a educação especial inclusiva. 
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A maioria dos professores alegou já ter tido ou tem dificuldade no atendimento de algum 

aluno especial. Alguns admitiram que essa dificuldade vem da falta de formação. Esses 

professores ainda usam as provas para avaliar o desenvolvimento da aprendizagem do aluno 

especial. Essa prática pareceu comum no presente estudo. Mas esse costume dos professores 

acaba por não avaliar o processo de aprendizagem como um todo. Os professores não 

desenvolvem atividades fora do âmbito escolar e essa é uma ação importante no 

desenvolvimento da criança com necessidades especiais, pois o aluno entra em contato com 

um ambiente (coisas, lugares, pessoas, bichos e conhecimentos) diferente. 

Podemos dizer que a busca pela inclusão escolar leva em conta pelo menos dois tipos de 

formação. A primeira seria a formação de professores em geral, do ensino regular, que 

deveriam ter a formação mínima no assunto e também deveriam ter as competências 

necessárias, pois um dia eles podem ter que lidar com alunos com necessidades especiais em 

suas salas. E a segunda é a formação de professores especialistas, que atendam diretamente os 

alunos com necessidade especiais e que ajudem os demais professores. 

Sabe-se com Tardif (2004), que os saberes profissionais é o conjunto de saberes 

transmitidos pela instituição de formação de professores, quando os futuros professores 

entram em contato com as ciências da educação, saberes pedagógicos, saberes disciplinares, 

saberes curriculares e os saberes experienciais (TARDIF, 2004). Todos esses saberes são 

importantes na profissão docente. O que devemos pensar é que a formação acadêmica 

também é uma base importante para que o professor consiga adquirir os demais saberes e 

desenvolver competências, principalmente da experiência como professor. 
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4. Considerações Finais 

O presente estudo propôs investigar como vem acontecendo o processo de inclusão dos 

estudantes com necessidades especiais nas séries iniciais da escola regular, a partir de um 

estudo de caso, com o intuito de descobrir se as escolas têm incluído o assunto em seu Projeto 

Político Pedagógico, se há salas de recursos e se os professores têm desenvolvidas as 

competências necessárias para lidas com alunos especiais em turmas regulares.  

Deste modo, estabeleceu-se como objetivo geral discutir a educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva e entender como vem se dando a implantação de políticas 

inclusivas envolvendo alunos com necessidades especiais nas séries iniciais de uma escola 

regular.  Para dar conta deste,os seguintes objetivos específicos foram delineados: 1) 

compreender as políticas nacionais da educação especial em seus principais documentos, 

LDBEN, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, PNE, os 

documentos de apoio que foram a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, 

Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e o Estatuto da criança e do 

Adolescente; 2) verificar a existência do assunto no PPP (Projeto Político Pedagógico) da 

escola, que consistiu na análise do PPP do ISEPAM-FAETEC, escola escolhida para a 

pesquisa de campo; e 3) conhecer as representações dos professores da escola sobre a inclusão 

de estudantes com necessidades especiais e suas competências, feita através da aplicação e 

análise de questionário, com perguntas abertas e fechadas.  

Os caminhos metodológicos escolhidos foram a pesquisa documental, bibliográfica e 

estudo de campo. Dentro dos documentos analisados foi identificado um discurso oficial e 

geral acerca da necessidade de o professor ser capacitado e competente para lidar com alunos 

com necessidades especiais. As competências principais estabelecidas são perceber as 

necessidades educacionais especiais dos alunos, flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes 

áreas de conhecimento, avaliar continuamente a eficácia do processo educativo, atuar em 

equipe, inclusive com professores especializados em educação especial. Somente um 

professor destaca uma dessas competências citadas na lei como competência para lidar com 

alunos especiais, a de flexibilizar e adaptar o currículo.  

Ao longo do estudo, foi possível notar que há um problema muito grande na formação 

de professores em cursos de licenciatura. Três dos quatro professores que se formaram em 

cursos de licenciatura e participaram da pesquisa disseram não ter tido acesso a conteúdos ou 

disciplinas de Educação Especial. As provas tradicionais ainda são os instrumentos 
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avaliativos mais usados pelos professores para acompanhar o desenvolvimento da 

aprendizagem desses alunos.  Trinta por cento dos professores não trabalham em equipe com 

outros professores, sendo que quarenta por cento afirmam já ter sentido dificuldade em lidar 

com algum aluno especial. Alguns professores falaram que a escola disponibiliza auxílio 

adicional e outros disseram que não. Assim, não deu para identificar se a escola disponibiliza 

ou não os auxílios adicionais para os professores, já que houve essa diferença na resposta. 

Nenhum desses professores desenvolve atividades fora do âmbito escolar com seus alunos e 

nem fazem atendimentos domiciliares. 

Os professores responderam as questões com diversas visões, mostrando que a 

educação especial na perspectiva inclusiva não é um assunto simples como a maioria pensa. 

As diversas representações apresentadas pelos professores a respeito das competências e 

inclusão foram muitas vezes discursos gerais, que até pareciam discursos morais decorados.   

Quando descobri que na escola existe uma divisão dos professores capacitados para 

lidar com alunos especiais e os não capacitados, deu para perceber que a maioria dos 

professores não tem desenvolvidas as competências necessárias para dar aulas para crianças 

especiais. Os alunos são colocados nas turmas dos professores “experientes”. Lembrando que 

a experiência é um método muito importante de aprimorar as competências, mas não é a 

única. Noventa por cento dos professores marcaram a experiência como uma das fontes mais 

importantes para obterem competência, o que corrobora a epistemologia da prática docente 

(TARDIF, 2004).Por outro lado, e até certo ponto contrariando a epistemologia da prática de 

Tardif, devo dizer que a formação acadêmica é um quesito muito importante para se obter 

competência. Isso sem esquecer da história de vida, da cultura escolar anterior como 

construtores dos saberes necessários ao exercício da docência..  

Existem muitas leis se tratando de inclusão no Brasil e neste trabalho só se falou de 

alguns documentos. Mas mesmo com tantas leis e diretrizes, o projeto de inclusão nas escolas 

públicas parece ainda não ter saído do papel. A escola só pode assegurar que vai efetuar a 

matrícula das crianças com necessidade especial, mas não garante um ambiente especializado 

e inclusivo. Desta forma, a escola é obrigada a aceitar os alunos especiais, mas acaba por não 

incluí-los no contexto educacional. Muitos pais, como a minha irmã,mãe de Amanda, 

decidem entrar na justiça para garantirem seus direitos, o que, no final, não quer dizer muito, 

se a escola brasileira não está de prontidão. 
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Incluir alunos especiais em classes regulares é entendê-los e reconhecê-los como 

capazes de evoluírem dentro do processo educativo. A inclusão acontece quando há prazer em 

ter pessoas diferentes em um ambiente. Isso vai muito além de apenas ensinar, mas está ligado 

muito mais ao promover que a diferença não é uma barreira. As políticas públicas dizem o 

que deveria ser feito para que haja a inclusão escolar e social e uma dessas medidas é a 

acessibilidade tanto no conteúdo dado pela escola, como no prédio escolar, no ônibus, nas 

ruas, nos prédios públicos, e em vários outros ambientes. Todos os alunos, especiais ou não, 

passam pela experiência de conviver com as diferenças, e isso vai ajudá-los a encarar as 

dificuldades na vida adulta. Além do mais, é um direito que a criança especial possui: 

amparada por lei, ela deve crescer em um ambiente escolar inclusivo. 

É simples entender que uma escola inclusiva não é aquela que apenas possui rampas, 

banheiros adaptados, ou que inclua a educação especial inclusiva em seu PPP, entre outras 

coisas. É claro que tudo isso é importante, mas o PPP deve ser feito através da reflexão da 

realidade da escola e ser efetivo. Toda a equipe deve se perguntar o porquê de tal aluno não 

estar progredindo, porque ele não se relaciona com os demais alunos, porque ele mesmo está 

se excluindo, como disse uma professora da pesquisa, e porque os pais não comparecem as 

reuniões. É importante que haja sempre essas investigações por parte da equipe escolar. As 

atividades e os métodos avaliativos estão de acordo com as necessidades dos alunos e estão 

sento eficazes? Afinal, cada aluno aprende de um modo e acaba tendo rendimentos diferentes, 

o que não quer dizer que o aluno não vá conseguir aprender. Toda criança é capaz de 

aprender. 
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ANEXO I 

Entrevista com a responsável pela sala de recursos 

Perguntas 

1) Qual é a sua função no ISEPAM? 

2) Exerce essa função há quanto tempo nessa instituição? 

3) Qual sua formação? 

4) Existe algum motivo pessoal pelo qual desejou trabalhar na sala de recursos? 

5) Como funciona o atendimento dessas crianças dentro da sala de recursos? 

6) Você sente ou sentiu dificuldade no atendimento de alguma necessidade especial específica? 

Qual?  

7) Quando você precisa de algum auxílio adicional com relação a uma criança em especial, este é 

fornecido pela instituição? (materiais didáticos, recursos tecnológicos, profissionais que 

ajudem no desenvolvimento motor, entre outros) 
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 ANEXO II 
 

 

 

 

 

Questionário professores: 

 
Cara professora, 
Obrigada por me ajudar a terminar minha 
graduação em Ciências Sociais. Larissa 
 

1) Há quanto tempo trabalha nessa instituição?  
                (   ) até 5 anos          (   ) de 5 a 10 anos 

                (   ) de 10 a 20 anos (   ) de 20 a 30 anos 

2) Qual sua formação?  
                (   ) Normal Médio 

(   ) Pedagogia 
(   ) licenciatura. Qual? 
______________________________ 

(   ) Outra. Qual? 
______________________________ 

3) Dentro da sua formação você teve acesso a 
conteúdos ou disciplinas sobre educação 
especial? (Educação inclusiva, Libras, etc).      

(   ) Sim                                         
(   ) Não 

4) Já houve algum caso de alunos que não tinham 
laudo médico, mas que você percebeu ter 

alguma necessidade educacional especial? 
(   ) Sim  
(   ) Não  

5) Você costuma fazer adaptações nas provas e 
nos exercícios para esses alunos?     

          (   ) Sim.  
(   ) Não.  

(  ) Faço com a ajuda de outros. Quem? 

__________________________________  
6) Quais são os instrumentos avaliativos usados 

por você para acompanhar o desenvolvimento 
da aprendizagem do aluno especial?  

(   )  provas  
(   )  leitura e escrita 
(   ) somente observando o aluno  
(   ) não tenho instrumento avaliativo 

(   ) Outro. Qual? 
______________________________ 

7) Você costuma trabalhar em conjunto com 
outros professores? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

8) Você já sentiu (ou sente) alguma dificuldade 
em lidar diariamente com um aluno com 

necessidade especial?  
(   ) Sim. Qual? 
______________________________
______________________________ 
(   ) Não 
 
 
 
 
 

 

9) Quando você precisa de algum auxílio 
adicional com relação a alguma criança em 

especial, a instituição fornece?  
(   ) Sim. Qual? 
______________________________ 
(   ) Não 

10) Você já realizou algum atendimento hospitalar 
ou em domicílio?  

(   ) Sim  
(   ) Não 

11) Você costuma desenvolver atividades fora do 
âmbito escolar com esses alunos?  

    (   ) Sim. Qual? 
________________________________
________________________________ 
________________________________ 

(   ) Não 
12) A instituição disponibiliza materiais didáticos, 

equipamentos e recursos para ajudar teu 
trabalho com esses estudantes?  

(   ) Sim 
(   ) Não 
 

13) Numere 3 competências que você acha que 
uma professora precisa para lidar com crianças 
especiais: 

1)____________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
2)____________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________ 
3)____________________________
______________________________
______________________________ 
______________________________
______________________________ 

14) De que forma você acha que essas 
competências são adquiridas? (marcar quantas 
forem necessárias) 

                (    ) formação inicial 
(    ) cursos de pós-graduação 
(   ) cursinhos oferecidos pelas 
escolas 
(    ) experiência na sala de aula e 
escola 
(   ) outra. 
Qual?_________________________

______________________________
______________________________ 
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