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RESUMO 
 

A presente pesquisa versa sobre o processo de inclusão em uma escola pública. O 
objetivo geral foi analisar as percepções dos professores em relação à inclusão de 
Estudantes Público Alvo da Educação Especial (EPAEE). Tendo como objetivos 
específicos: investigar como ocorre o processo de inclusão na escola e identificar as 
concepções e percepções dos docentes no processo de inclusão na Educação 
Infantil de uma escola pública da cidade de Porto Velho – RO. A referida pesquisa 
teve como suporte, os pressupostos teóricos de autores com estudos na área da 
inclusão: Mantoan (1997;2006); Sassaki (2006); Mazzotta (2005). Quanto à 
formação docente: Nóvoa (1992;2002); Tardif (2002); Freire (1996) e os documentos 
oficiais como: Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96 
(Arts. 58, 59 e 60); Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (2008), entre outros. Trata-se de um estudo de cunho qualitativo 
do tipo de pesquisa descritiva com característica observacional de acordo com 
Ludke; André (1986). Como procedimento metodológico foi realizado entrevista 
semiestruturada com três professoras, sendo duas professoras da sala de aula 
regular e uma professora da sala de recurso multifuncional. Os dados da pesquisa 
indicam que os professores possuem diferentes formações iniciais e que apenas 
uma possuía formação continuada em educação especial; entre as dificuldades 
encontradas pelos professores no processo de inclusão escolar foram elencados 
como: aquisição de materiais pedagógicos, apoio da família, infraestrutura do 
espaço físico e a falta de formação profissional tanto em nível inicial quanto 
formação continuada. Os dados encontrados mostraram que os docentes 
necessitam de formação inicial e continuada sobre o processo de inclusão e as 
necessidades educacionais especiais. É necessário que os professores estejam 
abertos às mudanças do novo contexto de inclusão podendo refletir e repensar 
sobre suas concepções, conhecimentos e posicionamento diante de uma escola 
inclusiva. 
 

 
Palavras-Chave: Inclusão. Educação Infantil. Formação de Professores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ABSTRACT  
 
The present research is about the process of inclusion in a public school. The 
general objective was to analyze the teachers' perceptions regarding the inclusion of 
Special Education Target Public Students (EPAEE). The specific objectives are: to 
investigate how the process of inclusion in school occurs and to identify the 
conceptions and perceptions of teachers in the process of inclusion in Early 
Childhood Education of a public school in the city of Porto Velho. This research was 
supported by the theoretical assumptions of authors with studies in the area of 
inclusion: Mantoan (1997; 2006); Sassaki (2006); Mazzotta (2005). Regarding 
teacher training: Nóvoa (1992; 2002); Tardif (2002); Freire (1996) and the official 
documents as: Law of Directives and Basis of National Education (LDBEN) nº 9.394 / 
96 (Arts 58, 59 and 60); National Policy on Special Education in the Perspective of 
Inclusive Education (2008), among others. It is a qualitative study of the type of 
descriptive research with an observational characteristic according to Ludke; André 
(1986). As a methodological procedure, a semi-structured interview was conducted 
with three teachers, two regular classroom teachers and one teacher from the 
multifunctional resource room. The research data indicate that teachers have 
different initial training and that only one had continued education in special 
education; Among the difficulties encountered by teachers in the school inclusion 
process were listed as: acquisition of pedagogical materials, support of the family, 
infrastructure of the physical space and lack of vocational training at both initial and 
continuing education levels. The data showed that teachers need initial and 
continuing training on the inclusion process and special educational needs. It is 
necessary for teachers to be open to changes in the new context of inclusion and to 
reflect and rethink their conceptions, knowledge and positioning before an inclusive 
school. 
 
 
Keywords: Inclusion. Childhood Education. Teacher Training. 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente monografia descreve os resultados da pesquisa intitulada 

Inclusão Escolar e as percepções sobre a docência de professoras para atuar 

com Estudantes Público Alvo da Educação Especial (EPAEE), realizada em uma 

escola municipal de Educação Infantil de Porto Velho-RO. O estudo foi motivado 

pelo interesse em identificar se os professores estão preparados para trabalhar com 

alunos com necessidades educacionais especiais na sala de aula. 

O tema desse trabalho monográfico surgiu da inquietação a partir da 

experiência vivida no Estágio Supervisionado na Educação Infantil, no segundo 

semestre de 2013, em que foram observadas as dificuldades dos professores em 

relação à inclusão escolar. 

A Educação Especial é um processo que visa promover o desenvolvimento 

das potencialidades de estudantes com necessidades educacionais especiais, 

sendo que deve-se iniciar nos primeiros anos de vida e abrangendo os diferentes 

níveis de ensino. 

O papel do professor no processo de inclusão é fundamental, uma vez que, 

ele é o mediador do processo ensino-aprendizagem. Contudo há professores que 

não estão preparados para trabalhar com a inclusão e sentem-se perdidos com 

alunos com necessidades. Mantoan (1997) afirma que é necessário recuperar a 

confiança dos docentes em saber lidar e desenvolver o processo de ensino 

aprendizagem com todos os alunos independentes das necessidades. É necessário 

possibilitar aos professores participações em cursos que tratem de estratégias 

educacionais visando os alunos no processo de inclusão.  

Sendo assim, faz-se necessário um apoio especial para a docência, a 

formação continuada, para uma dinâmica social de formação contínua, em que os 

diversos conhecimentos sejam compartilhados entre os docentes, para que 

contribua de forma significamente para a melhoria na qualidade da prática educativa.  

A necessidade de preparação adequada dos docentes está recomendada na 

Declaração de Salamanca (ESPANHA, 1994) e na atual LDB (BRASIL, 1996) como 

fator primordial para a mudança no processo de inclusão escolar. Sendo que no 

artigo 59 inciso III da referida lei, aborda a importância deste aspecto como requisito 

principal para a inclusão, ao estabelecer que os sistemas de ensino assegurem aos 

educandos com necessidades especiais [...] professores do ensino regular 



12 

 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns (BRASIL, 

1996, p. 44). 

Na Constituição Federal no artigo 208, inciso III, pontua o “atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência preferencialmente na rede 

regular de ensino”. Garantindo assim, o direito do aluno a uma educação de 

qualidade independente de suas necessidades especiais preferencialmente na rede 

regular de ensino. 

O Fórum Mundial de Educação realizado na Coréia do Sul, em 2015, na qual 

foi aprovada a Declaração de Incheon que visam metas e ações da educação de 

2016 até 2030, garantindo professores e educadores qualificados profissionalmente, 

motivados e apoiados em sistemas que tenha bons recursos e sejam eficientes. 

Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, promovendo 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, com bases nos direitos humanos 

e na dignidade, na inclusão, concentrando esforços no acesso da educação de 

qualidades e nos resultados da aprendizagem (UNESCO, 2016).  

O processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais 

concomitantes com a formação contínua dos professores é chamado segundo 

Nóvoa (2002) de uma nova “profissionalidade docente” que na qual contribui para o 

desenvolvimento profissional repercutindo ainda na organização escolar. 

A partir dos saberes docentes, sendo eles: saberes disciplinares; saberes 

curriculares e saberes experienciais. Exigirá do professor a capacidade de dominar, 

integralizar e mobilizar estes saberes enquanto condição para a sua prática docente 

(TARDIF, 2002). 

Diante do exposto esta pesquisa buscou analisar as percepções dos 

professores em relação ao processo de inclusão escolar voltado aos estudantes com 

necessidades educacionais especiais, tendo como objetivos específicos: investigar 

como ocorre o processo de inclusão na escola; identificar as concepções e 

percepções dos docentes no processo de inclusão na Educação Infantil. 

Para a realização da pesquisa, foram levantados dados bibliográficos e de 

campo, a partir de livros, artigos, documentos legais, envolvendo duas professoras 

da sala de aula regular e uma professora da sala de recursos multifuncional. 

Esta monografia divide-se em quatro seções, sendo que na primeira são 

apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa. Trata-se de um estudo 

de cunho qualitativo do tipo de pesquisa descritiva com característica observacional. 
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A pesquisa foi realizada através de um questionário com perguntas abertas. A 

análise deu-se por interpretação simples das respostas à luz do referencial teórico 

estudado.  

Na segunda seção é apresentada a fundamentação teórica embasada em 

obras, monografias, artigos publicados e documentos que discorrem sobre a 

Educação Inclusiva e seus desafios, destacando um breve histórico da inclusão; a 

terminologia; documentos internacionais e leis que amparam a inclusão; a Política na 

perspectiva da educação inclusiva com enfoque no atendimento educacional 

especializado dos alunos com necessidades especiais.  

Na terceira seção é apresentada a fundamentação teórica destacando os 

saberes experienciais do professor em seu processo de formação diante da 

educação inclusiva, sobre a importância do planejamento pedagógico, adequações 

curriculares e avaliação da aprendizagem com ênfase na inclusão. 

E, por fim, a quarta seção apresenta e analisa os dados levantados das 

entrevistas realizadas com as professoras da educação infantil, sempre 

considerando o referencial teórico definido para a pesquisa.   

Finalmente, nas considerações finais apresentam os objetivos alcançados e 

algumas sugestões para o prosseguimento dos estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

O tema desse trabalho monográfico surgiu da inquietação a partir da 

experiência vivida no Estágio Supervisionado na Educação Infantil, no segundo 

semestre de 2013, em que foram observadas as dificuldades dos professores em 

relação à inclusão escolar. 

A investigação seguiu um roteiro para que sua composição fosse estruturada 

e organizada, na qual consta o tipo de pesquisa, abordagem, fonte para coleta de 

dados e métodos a serem utilizados para sua concretização, na intenção de que o 

leitor compreendesse como se desenvolveu os passos da pesquisa. Portanto, o 

objetivo foi posicionar o leitor quanto à metodologia e o universo da pesquisa.  

Este estudo tem como finalidade investigar e analisar as percepções dos 

professores em relação à inclusão educacional, sendo estes participantes ativos do 

processo de educação voltado aos estudantes com necessidades educacionais 

especiais de uma Escola de Educação Infantil da cidade de Porto Velho - RO, num 

período que compreende os meses de março a outubro de 2016.  

Trata-se de um estudo de cunho qualitativo do tipo de pesquisa descritiva 

com característica observacional, requerendo um ambiente onde a pesquisadora 

pudesse contar com uma fonte direta de dados. Ludke; André (1986, p.38) supõem o 

contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está 

sendo investigada, por meio da pesquisa de campo. Assim o observador poderá 

apreender o significado que os sujeitos investigados impõem à realidade que os 

cerca.  

De acordo com Marconi; Lakatos (2009), a pesquisa-descritiva consiste no 

delineamento das características dos fatos e fenômenos. Este tipo de pesquisa 

utiliza diversas técnicas como questionários, entrevistas, formulários e 

procedimentos de amostragem para que apresente caráter representativo, 

permitindo a interpretação dos dados coletados. A nossa pesquisa tem idênticas 

características. 

Depois de definida a forma de coleta, foi combinada com os professores a 

melhor data, horário e forma de realizá-la, lembrando que segundo Rudio (2009, 

p.120), “na entrevista costuma-se [estabelecer] no contato inicial entre entrevistado e 

entrevistador, como sendo de grande importância para motivar e preparar o 

informante a fim de que suas respostas sejam realmente sinceras e adequadas”. 
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Ainda conforme Rudio (2009, p.116), “as perguntas abertas são as que 

permitem uma livre resposta do informante”, deixando-o mais à vontade para 

responder às questões a ele dirigidas, no propósito de entender, conhecer e 

perceber quais as dificuldades mais significativas enfrentadas, partindo da própria 

realidade do entrevistado.  

Neste sentido a pesquisa de campo iniciou-se a partir da apresentação e 

contato da pesquisadora com a instituição, direção escolar e professores, 

apresentando assim os objetivos da pesquisa, agendamento de outras visitas e 

conhecimento do ambiente escolar no qual foi realizada esta pesquisa.  

Quanto ao local, a pesquisa foi realizada em uma escola municipal de 

Educação Infantil, situado na área urbana da cidade de Porto Velho, com três (03) 

professores que atendem estudantes com necessidades educacionais especiais, 

sendo que dois (02) professores atuam em sala de aula regular e um (01) professor 

que atua na sala de recursos multifuncional (SRM). A opção pelos locais e escolas 

se deu com o propósito de investigar como acontece a inclusão no ambiente escolar. 

Para a coleta de dados foi utilizado o instrumento qualitativo, sendo a 

entrevista semiestruturada com perguntas abertas para os professores. Todos os 

dados coletados foram organizados e analisados de acordo com os objetivos desta 

pesquisa. Todas as informações são importantes para o pesquisador para a melhor 

compreensão do problema que está sendo pesquisado. 

Diante do exposto, pretende-se com esse estudo, demonstrar percepções 

dos professores em relação à inclusão educacional, sendo estes participantes ativos 

do processo de educação voltado aos estudantes com necessidades educacionais 

especiais, por meio da compreensão de um panorama a respeito das concepções e 

dificuldades que possuem neste processo de inclusão da pessoa com necessidades 

educacionais especiais (PNEE). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

A base teórica subsidia-se nos autores que tratam sobre os processos de 

inclusão escolar e formação docente. A partir de um estudo bibliográfico, foram 

identificados vários autores que tratam dessa temática, teóricos de diferentes áreas 

do conhecimento. Os principais autores que subsidiaram essa pesquisa foram: 

Quanto à inclusão: Mantoan (1997; 2006); Sassaki (2006); Mazzotta (2005); 

Carvalho (2004) e os documentos oficiais como: Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96 com foco nos artigos 58, 59 e 60; a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), entre 

outros. Para melhor compreender a formação docente subsidiaram a investigação: 

Nóvoa (1992; 2002), Tardif (2002) e Freire (1996). 

 

2.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SEUS DESAFIOS 

 

A Educação inclusiva é tema de longos debates, alicerçados em contextos 

históricos determinados que marcam a evolução e até a terminologia da área. Esta 

seção irá abordar um breve histórico da educação inclusiva, e veremos que as 

pessoas com deficiência eram rejeitadas e excluídas de forma preconceituosa pela 

família e sociedade. Apresentam as terminologias de educação inclusiva, que muitas 

expressões foram utilizadas para designar pessoas com deficiência, diante disso o 

termo mais adequado é alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais. 

 

2.1.1 Breve Histórico da Educação Inclusiva 

 

A historicidade da inclusão evidencia que esta atravessou diferentes fases 

em diversas épocas e culturas. Segundo Correia (1999), a Idade Antiga, na Grécia é 

considerada um período de grande exclusão social, pois crianças nascidas com 

alguma deficiência eram abandonadas ou mesmo eliminadas, sem chance ou direito 

ao convívio social. Na Idade Média, pessoas com deficiência eram também 

marginalizadas, relacionado às questões sobrenaturais, rotuladas como inválidas, 

perseguidas e mortas. Assim, muitas vezes as famílias preferiam escondê-las e 

assim, privá-las da vida comunitária e social. A ideia de promover aos filhos, 
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qualquer tipo de intervenção em ambientes diferenciados não era uma prática 

comum.  

O período histórico da Educação Inclusiva no Brasil foi possível notar que as 

teóricas e práticas sociais de discriminação se evidenciaram, promovendo várias 

situações de exclusões. Caracterizado pela ignorância e rejeição do indivíduo 

deficiente, a sociedade em geral incluindo a escola e a família condenavam esses 

indivíduos de forma preconceituosa excluindo integralmente da sociedade. 

Segundo Mazzotta (2005), alguns brasileiros, inspirados em experiências 

concretizadas na Europa e nos Estados Unidos da América do Norte, iniciaram, no 

século XIX, a organização de serviços para atendimento a cegos, surdos, deficientes 

mentais e deficientes físicos. Refletindo assim, o interesse de alguns educadores 

pelo atendimento educacional dos portadores de deficiência. 

No século XIX encontra-se a fase de institucionalização especializada: 

aqueles indivíduos que apresentavam deficiência eram segregados nas residências, 

adequando uma educação fora das escolas, resguardando o deficiente da 

sociedade, sem que esta tivesse que tolerar o seu contato. 

No Brasil, o atendimento escolar aos portadores1 de deficiência teve início 

na década de 1850, período final do Brasil Colônia. Durante o período colonial houve 

um grande descaso com a educação das pessoas deficientes, porque as práticas da 

caridade, do favor, comuns na época instituíram desde o seu início, o caráter 

assistencialista para a atenção à pessoa com deficiência e à educação especial. 

Em 1948, foi fundada, no Rio de Janeiro, a Sociedade Pestalozzi do Brasil, 

assentada nas bases psicopedagógicos estabelecidas por Pestalozzi. Caracterizava-

se como instituição particular de caráter filantrópico, tinha como principal objetivo 

amparar os deficientes mentais e reeducar para uma vida melhor. A Sociedade 

Pestalozzi do Brasil foi responsável pela instalação das primeiras Oficinas 

Pedagógicas para deficientes mentais. Contavam ainda com o apoio dos governos 

federal, estadual e municipal do Rio de Janeiro. 

Com o convênio firmado entre a Sociedade Pestalozzi e os serviços social 

de menores, a escola começou a funcionar, atendendo a menores de 7 a 14 anos 

que indicavam possibilidades de aprendizagem. Como não existiam professores 

                                                 
1
 O termo “portadores” não é mais adequado ao uso, segundo Sassaki, porém este termo continua 

presente nos documentos e políticas da área. 
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especializados para atender aos deficientes mentais, a Sociedade Pestalozzi 

organizou o primeiro “Curso Intensivo de Especialização de Professores” 

(MAZZOTTA, 2005, p. 45). 

Em 1962, foi criada a Federação Nacional da Associação dos Pais e Amigos 

Excepcionais (APAE), com o objetivo de articular e congregar esforços mútuos entre 

as filiadas. Por meio da Federação, os deficientes começaram a obter conquistas 

legais e a garantia à cidadania. 

Atualmente, as APAEs representam o maior movimento social de caráter 

filantrópico do Brasil e do mundo, por contar com mais de duas mil unidades 

implantadas. 

Ao final do século XX até os dias atuais, os avanços sociais, pedagógicos e 

tecnológicos, no Brasil vêm sendo valorizada por uma sociedade inclusive, 

apresentando atendimentos diferenciados, com salas de recursos, métodos 

tecnológicos com computadores adaptados, com programas e aplicativos, mesmo 

sendo um público que sofre com discriminações e preconceitos, busca 

constantemente a garantia dos direitos perante a sociedade, promovendo o 

desenvolvimento social. 

A partir da Declaração de Salamanca2 (ESPANHA, 1994) o Brasil oficializou 

a discussão de ideias diferentes, que traz uma nova visão de educação especial, 

possuindo uma concepção de criança. Acreditando e proclamando que todas as 

crianças possuem suas características, seus interesses, habilidades e necessidades 

que são únicas e, portanto, tem direito à educação e à oportunidade de atingir e 

manter o nível adequado de aprendizagem e, aqueles com NEE devem ter acesso à 

escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na 

criança, capaz de satisfazer a tais necessidades.  

Em 1996, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que trata da 

educação especial dedicando um capítulo integralmente a este tema, onde prevê a 

oferta de educação preferencialmente na rede regular para alunos com 

necessidades, a oferta de serviço especializado atendendo as necessidades dos 

alunos, o início da oferta de educação na educação infantil e restringe o atendimento 

em classes e/ou escolas especializadas aos alunos cuja deficiência não permitir sua 

integração na rede regular.  

                                                 
2
 Declaração de Salamanca e a LDB, tais documentos serão discutidos integralmente na seção 2.2 que trata dos 

documentos internacionais e leis que amparam a Educação Inclusiva. 
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Ao longo do desenvolvimento da História da Inclusão, Sassaki (2006), 

estabeleceu fases sobre o processo de inclusão-integração:  

 Fase de Exclusão: o período em que as pessoas com deficiência eram 

ignoradas, rejeitadas, perseguidas e exploradas, pois não havia nenhuma forma de 

atenção educacional voltado a essas pessoas.  

Como vimos anteriormente que tanto na Idade Antiga e Idade Média, as 

pessoas com deficiências eram escondidas, até mesmos abandonados e excluída 

integralmente da sociedade. 

 Fase da Segregação: neste período as pessoas com necessidades 

especiais eram afastadas de suas famílias e recebiam atendimentos em instituições 

religiosas ou filantrópicas. Foi nessa fase que surgiram as primeiras escolas 

especiais e centros de reabilitação. 

Nesta fase de segregação podemos citar aqui as instituições que foram 

fundadas no Brasil, como a Sociedade Pestalozzi e a APAE.  

 Fase da Integração: algumas pessoas com necessidades especiais 

eram encaminhadas às escolas regulares, classes especiais e salas de recursos, 

após passarem por testes de inteligência. Os alunos eram preparados para adaptar-

se à sociedade. 

 Fase de Inclusão: todas as pessoas com necessidades especiais 

devem ser inseridas em classes comuns, sendo que os ambientes físicos e os 

procedimentos educativos é que devem ser adaptados aos alunos, conforme suas 

necessidades e especificidades. 

A partir do momento em que o aluno com necessidades especiais 

começaram a ser integrados em classes especiais e em escolas, foi uma etapa 

inicial para a preparação de integralização e adaptação deste na sociedade, sendo 

que a mesma inicialmente aceitaria este aluno como um “ser normal”. Contudo na 

fase de inclusão o ambiente físico e os processos educativos na escola, devem ser 

adaptados para tal aluno com necessidades especiais. Entretanto podemos verificar 

que o mesmo ainda não é realizado de forma correta, pois de certo modo, diversos 

professores que atuam com estes alunos estão na fase de integração no âmbito da 

educação inclusiva, demostrando certas dificuldades e percepções com os alunos 

com necessidade especiais educacionais, tal que o objetivo deste trabalho é de 

demostrar as percepções destes professores em relação à inclusão educacional. 
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2.1.2 Terminologia de Educação Inclusiva 

 

Conceitua-se educação inclusiva através da interação, socialização e a 

própria construção do conhecimento. O cenário educacional deverá propiciar tais 

momentos, conforme explicita Mitler (2003, p. 25): 

 

No campo da educação, a inclusão envolve um processo de reforma e de 
reestruturação das escolas como um todo, com o objetivo de assegurar que 
todos os alunos possam ter acesso a todas as gamas de oportunidades 
educacionais e sociais oferecidas pela escola. 

 

A inclusão é definida segundo Sassaki (2006, p. 41) como: 

 

Um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus 
sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, 
simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na 
sociedade. (...) Incluir é trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar contra 
exclusão, transpor barreiras que a sociedade criou para as pessoas. É 
oferecer o desenvolvimento da autonomia, por meio da colaboração de 
pensamentos e formulação de juízo de valor, de modo a poder decidir, por si 
mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida. 

 

A inclusão é um processo gradual e dinâmico, englobando o respeito às 

diferenças, a valorização destas diferenças, cooperação e solidariedade.  

O educador é responsável e o intercessor pela construção do conhecimento, 

interação e socialização do aluno com NEE, considerando a inclusão como tentativa 

de reedificar este público, analisando desde os casos mais complexos aos mais 

simples, pois é direito de todos uma educação de qualidade, independentemente se 

possuem necessidades educacionais ou não.  

A Educação Especial é definida por Mazzota (2005), como uma modalidade 

de ensino caracterizada por conjunto de recursos e serviços educacionais especiais 

organizados para apoiar, suplementar e dependendo dos casos, substituir os 

serviços educacionais comuns, de modo que garanta a educação formal destes 

alunados que apresentam necessidades educacionais diferentes das outras crianças 

e jovens da sociedade. 

De acordo com o sistema educacional, esta definição considera a Educação 

Especial como um instrumento de intervenção, sendo um processo de modificação 

do estado do desenvolvimento dos alunos.  
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Considerando que a educação é parte constituinte do sistema educacional, 

sugerem que os serviços e ações estejam relacionados e dependentes das 

características peculiares dos indivíduos com necessidades.  

Buscam atender aos mais diferentes grupos de alunos que podem ser 

inseridos na categoria de indivíduos com necessidades educacionais especiais. 

Como é citado logo a seguir. 

Para a Educação Especial cabe o atendimento às necessidades 

educacionais formais do aluno que: 

 

[...] por apresentar necessidades próprias e diferentes dos demais alunos no 
domínio das aprendizagens curriculares correspondentes à sua idade, 
requer recursos pedagógicos e metodologias educacionais específicas. 
Genericamente chamados de portadores de necessidades educativas 
especiais, classificam-se em: portadores de deficiência (mental, visual, 
auditiva, física, e múltipla), portadores de condutas típicas (problemas de 
conduta) e portadores de altas habilidades (superdotados). (BRASIL, 1994, 
p. 13). 

 

Segundo Mantoan (2006), inclusão é o privilégio de conviver com as 

diferenças, é estar com, é interagir com o outro, é a nossa capacidade de 

reconhecer o outro. E ainda, a educação inclusiva é uma educação que acolhe todas 

as pessoas, sem exceção, isto quer dizer que a inclusão é um direito de todos os 

que são discriminados seja pela deficiência, pela cor, ou pela classe social.  

Uma vez que a inclusão não admite qualquer tipo de discriminação, para ser 

inclusiva, a escola deve ter um bom projeto quer valorize a cultura, a história e as 

experiências anteriores da turma com atividades selecionadas e planejadas para 

que todos aprendam de acordo com as suas condições e isso vale para estudantes 

com ou sem deficiência. 

Mas, ainda segundo Mazzotta (2005) o termo “portadores” é inadequado do 

ponto de vista linguístico, sugerindo que se use “alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais”. Termo este, mais adequado do ponto de 

vista semântico do que do psicológico. O cuidado com a linguagem é muito 

importante, pois considerar a pessoa é mais relevante que destacar a sua 

deficiência; é situa- lá em relação às demais, com igualdade de valor. 

Já o sintagma “necessidades especiais” não deve ser tomado com sinônimo 

de deficiências (mentais, sensoriais, físicas ou múltiplas), pois abrange uma série de 

situações e/ou condições, pelas quais qualquer um de nós pode estar submetido a 
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esta condição em decorrência de uma limitação, temporária ou permanente, 

oferecendo obstáculos em nossa vida em sociedade, considerando-se a idade, o 

sexo, os fatores culturais, as condições de saúde, os quadros afetivo-emocionais, 

entre outros fatores (FERREIRA; GUIMARÃES, 2003, p. 32). 

O termo Necessidades Educacionais Especiais (NEE) é um exemplo desse 

processo. Como a maior parte das terminologias adotadas em educação especial, 

tem origem estrangeira, como tantos outros utilizados em épocas anteriores: inválido 

(minusválido), anormal (handicapped person), retardado (retardadion), deficiente 

(déficiente). A tradução para o português muitas vezes não mantém o sentido que os 

originou no contexto histórico de sua utilização, gerando ambigüidades, imprecisão e 

inadequação ao serem empregados em um novo contexto social (FERREIRA; 

GUIMARÃES, 2003). 

Quando essas exigências (apoios materiais, tecnológicos ou humanos) são 

pertinentes ao campo da educação, a serviço da remoção de barreiras para a 

aprendizagem e à participação de todos os alunos (CARVALHO, 2004), são 

denominadas “necessidades educacionais especiais”. 

 

2.2 DOCUMENTOS E LEIS QUE AMPARAM A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Atualmente, a inclusão está no centro das discussões, na qual a criança com 

necessidades educacionais especiais tem o direito de ser matriculado em escolas 

comuns, nelas permanecer e de receber nelas o atendimento de que necessita para 

superar os impedimentos e as barreiras que lhe dificultam a aprendizagem, o pleno 

exercício da cidadania e nos limites de suas capacidades. Consolidando nas linhas 

de discussões e orientada por documentos que fundamentam nossas políticas, 

planos e propostas educacionais, em relação às políticas públicas, vários foram os 

acontecimentos mundiais que propiciaram as mudanças e avanços na forma de 

tratar e abordar dentre as deficiências na educação inclusiva, entre os quais 

destacamos: 

 

2.2.1 Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU), de 1948 reconhece 

que “todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos [...]” 
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(Art.1). E complementa: “[...] sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, 

de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou 

social, de fortuna, de nascimento ou qualquer outra situação” (Art.2).  

Ao afirmar que todas as pessoas nascem iguais em dignidade e direitos, 

esta declaração determina que o direito à educação, publica e gratuita, não está 

condicionado a nenhum tipo de desempenho seja ela física, auditiva, visual ou 

cognitiva.  

Tal que este documento tem grande importância na educação, mesmo 

sendo de 1948 e até hoje é seguido, tendo por objetivo, promover o respeito a cada 

indivíduo da sociedade através do ensino e da educação assegurando os direitos e 

liberdades. De maneira geral, assegura às pessoas com deficiência os mesmos 

direitos à liberdade, a uma vida digna, à educação fundamental, ao desenvolvimento 

pessoal e social e à livre participação na vida da comunidade. 

 

2.2.2 Constituição Federal do Brasil  

 

No âmbito nacional, o compromisso assumido pelo Brasil se fez presente 

nas políticas públicas, inicialmente, por meio da Constituição Federal (BRASIL, 

1988), na qual importantes medidas constitucionais foram estabelecidas em favor 

dos direito das pessoas com deficiência. A Constituição traz como objetivo 

fundamental em seu art. 3º inciso IV: “promover o bem de todos, sem preconceito de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.  

Outros aspectos são explicitados no decorrer do documento. Em seu artigo 

203, inciso IV, lê-se que “a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração comunitária” representa o 

reconhecimento ao direito de viver e conviver em comunidade, exigindo essas 

mudanças substanciais na forma de abordar as deficiências.  

No artigo 205, institui que a educação é um direito de todos e dever do 

Estado e da família. Nesse aspecto, garante o atendimento educacional para todos.  

De acordo com o artigo 206, inciso I e II, o ensino deverá ser ministrado com 

base na igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, colocando 

em disposição a liberdade de aprender independente das necessidades 

educacionais do alunado. 
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E no artigo 208, inciso III, pontua o “atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de ensino”. Este 

artigo corrobora no combate à segregação, legisla a favor da inclusão do aluno com 

NEE e estabelece que o atendimento educacional seja realizado em escolas 

comuns, junto a outras crianças. Garantindo assim, o direito do aluno a uma 

educação de qualidade independente de suas necessidades especiais 

preferencialmente na rede regular de ensino. 

 

2.2.3 Conferência Mundial sobre Educação Para Todos 

 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos – Satisfação das 

Necessidades Básicas de Aprendizagem, resultante da Conferência Mundial de 

Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, vem sendo 

proclamada, entre outros pontos, ao relembrar, principalmente, que “a educação é 

um direito fundamental de todos, independentemente de gênero e idade, no mundo 

inteiro”. Pontua que a “educação serve de contribuição para conquistar um mundo 

mais seguro, próspero e ambientalmente mais seguro, favorecendo, ao mesmo 

tempo, o progresso social, econômico e cultural, a tolerância e a cooperação 

internacional”. Distingue que a educação hoje ministrada apresenta “graves 

deficiências, que é preciso torná-la mais relevante e melhorar sua qualidade e que 

ela deve estar universalmente disponível” (UNESCO, 1990, p. 2). 

No artigo que retrata a universalidade ao acesso à educação e promoção da 

equidade, esclarece que para proporcionar educação básica a todas as crianças, 

jovens e adultos, é necessário melhorar e universalizar a qualidade de ensino, 

tomando medidas necessárias para reduzir as desigualdades e qualquer tipo de 

discriminação no acesso às oportunidades educacionais entre as classes. Quanto 

para se tornar equitativa é imprescindível ofertar a essas pessoas, oportunidade de 

manter e alcançar um padrão mínimo de qualidade de aprendizagem. Para os 

alunos com NEE, as necessidades básicas de aprendizagem requer uma atenção 

especial maior, necessitando tomar medidas que possa garantir a igualdade de 

acesso à educação aos alunos independentemente de qualquer tipo de deficiência, 

como parte integrante do sistema educativo.   
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2.2.4 Declaração de Salamanca 

 

A Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e 

Qualidade, realizada pela UNESCO, que resultou na Declaração de Salamanca 

(ESPANHA, 1994, p. 8-9), teve como objetivo discutir a atenção educacional aos 

alunos com necessidades educacionais especiais, e como princípio norteador que 

“as crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso às 

escolas regulares, que a elas devem se adequar [...]”. Entende que as escolas 

“constituem os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, 

construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos [...]”.  

Nessa Declaração, adota-se para essas pessoas a expressão: portadores de 

NEE, uma vez que a expressão evita os efeitos negativos daquelas utilizadas no 

contexto educacional, tais como: excepcionais, superdotado, incapacitados, ao 

referir-se aos alunos com altas habilidades ou aos portadores de deficiência 

cognitiva, física, psíquica e sensorial. Esta política não faz uma reformulação das 

práticas educacionais regulares, mantem a responsabilidade da educação para as 

escolas de educação especiais.  

Enfatiza o fato de “todas as crianças de ambos os sexos terem um direito 

fundamental à educação, o que deve dar-lhes a oportunidade de alcançar e manter 

um nível aceitável de conhecimentos”, que cada criança tem características, 

interesses, capacidades e necessidades de aprendizagens que lhes são próprias e 

que as pessoas com NEE devem ter acesso às escolas regulares, que “deverão 

integrá-las em uma pedagogia centrada na criança” (ESPANHA, 1994, p.7,15), 

capaz de satisfazer essas necessidades. Reafirma, assim, a necessidade de uma 

educação inclusiva, sem definir qual é o “nível aceitável de conhecimentos”.  

A Conferência propôs a adoção de Linhas de Ação sobre NEE, cujo objetivo 

foi definir a política e inspirar a ação dos governos, de organizações não 

governamentais e de outros organismos na aplicação da Declaração. Contudo a 

Linha de Ação foi idealizada para servir de diretriz no planejamento de ações sobre 

NEE, devendo ser complementada por planos nacionais, regionais e locais, com o 

propósito de alcançar a educação para todos. 

A ideia de integração escolar nesta declaração deverá garantir e contribuir a 

universalização do acesso à educação para todos, como prioridade política e 
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financeira para o aprimoramento dos sistemas educacionais no sentido de incluírem 

todas as crianças, independente de suas diferenças ou dificuldades individuais. 

Tal declaração ratifica que a criança tem o direito fundamental à educação, 

devendo ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de 

aprendizagem, assegurando, dentre os alunos com NEE o acesso à escola regular 

que seja capaz de satisfazer tais necessidades por meio de metodologias 

diferenciadas.  

 

2.2.5 Convenção da Guatemala 

 

A Convenção da Guatemala (1999) reafirmou que as pessoas portadoras de 

deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que outras 

pessoas e que estes direitos, inclusive o de não ser submetido à discriminação com 

base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo 

ser humano. 

Tal que o documento esclarece a impossibilidade de diferenciação com base 

na deficiência, definindo a discriminação como: 

 

[...] toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, 
antecedente de deficiência, consequência de deficiência anterior ou 
percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou 
propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por 
parte das pessoas portadoras de deficiência de seus diretos humanos e 
suas liberdades fundamentais (CONVENÇÃO DA GUATEMALA, 1999, Art I) 

  

Segundo esse documento, para permitir o acesso aos direitos admitem-se 

as diferenciações com base na deficiência, e não para fins de negar o exercício 

deles. Podemos citar um exemplo de um aluno com problemas motores graves que 

necessita de um computador em aula, portanto este deve ser garantido a ele. Trata-

se de uma diferenciação em razão de sua deficiência para permitir a ele continuar no 

processo de aprendizagem, como os demais alunos.  

 

2.2.6 Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, promulgada em 

1990, que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, ao tratar da 
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educação especial, reafirma a garantia de “igualdade de condições para o acesso e 

a permanência” (BRASIL, 1990, art. 53, p. 21) à criança e ao adolescente à 

educação, da mesma forma como garante o “atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” 

(BRASIL, 1990, art. 54, p. 21), tal qual a Constituição Federal assegura.  

No artigo 55, determina que os pais ou responsáveis possuem a obrigação 

de matricular seus filhos na rede de ensino regular. 

Por sua vez o ECA, traz em seu bojo o reconhecimento legal dos direitos e 

oportunidades que a criança e o adolescente devem ter assegurados para que o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 

e de dignidade, se concretize. 

 

2.2.7 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – Lei nº. 

9.394/96 (BRASIL, 1996) estabelece os rumos e os fundamentos da educação 

brasileira, reconhecendo a importância da educação especial. Também define, 

dentre as normas para a organização da educação básica, a “possibilidade de 

avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado” (art. 24, inciso 

V) e “[...] oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características 

do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 

exames” (art. 37).  

No capítulo V, os artigos 58 a 60 regulamentam com destaque a educação 

especial, ressaltando a importância da inserção dos alunos com necessidades 

especiais nas escolas de ensino regular e afirmando ser dever do Estado garantir o 

acesso desde a educação infantil. 

 Carvalho (1997) elogia e reafirma que a presença da educação especial com 

um capítulo íntegro na LDB, é benéfica, pois poderá trazer frutos positivos. Tanto 

mais que a educação especial for entendida como um conjunto de recursos à 

disposição da educação escolar e ao ensino público. 

A educação especial num capítulo à parte é importante, no qual pretende-se 

promover a transição de formas de atendimentos em instituições especializadas para 

as escolas de ensino regulares.  
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Sendo assim, de acordo o artigo 58, entende-se por Educação Especial a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 

 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 
 
§ 2º 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. 
 
§ 3º 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, p. 46). 

 
No artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos 

alunos com necessidades especiais, currículo, métodos, recursos e organização 

específicos para atender às suas necessidades; assegura a terminalidade específica 

àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, 

em virtude de suas deficiências e; a aceleração de estudos aos superdotados para 

conclusão do programa escolar (BRASIL, 1996).  

No Inciso III do artigo supracitado, assegura professores com especialização 

adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como 

professores do ensino regular capacitados para a integração e atendimentos aos 

alunos com NEE nas classes comuns. 

No artigo 60 da LDB, determinam que os órgãos normativos dos sistemas de 

ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins 

lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins 

de apoio técnico e financeiro pelo poder público (BRASIL, 1996).  

Incluir pessoas com NEE na escola regular pressupõe uma grande reforma 

no sistema educacional. Implicando na adequação do currículo e flexibilização, com 

modificação das formas de ensino, metodologias e avaliação; implica também no 

desenvolvimento de trabalhos em grupos na sala de aula e na criação e adequação 

de estruturas físicas que facilitem o acesso e a movimentação de todas as pessoas. 

É um desafio, fazer com que a Inclusão ocorra, sem perdermos de vista que além 

das oportunidades, devemos garantir não só o desenvolvimento da aprendizagem, 

bem como, o desenvolvimento integral do indivíduo com NEE. 
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2.2.8 Declaração de Incheon  

 

Foi realizado o Fórum Mundial de Educação na Coréia do Sul em maio de 

2015, na qual foi aprovada a Declaração de Incheon, um documento que determina 

referências, princípios e desafios para a educação mundial de 2016 até 2030 

(UNESCO, 2016). 

Na Declaração de Incheon, Educação 2030: rumo a uma educação de 

qualidade inclusiva e equitativa e à educação ao longo da vida para todos 

(UNESCO, 2016), foram destacados os principais pontos como:  

Acesso à educação, garantindo o fornecimento de educação primária e 

secundária gratuita, equitativa, de qualidade e com financiamento público por 12 

anos, dos quais 9 anos devem ser obrigatórios, obtendo assim resultados positivos 

na aprendizagem. 

Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, promovendo 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, sendo inspirada pela 

visão humanista da educação e do desenvolvimento, com base nos direitos 

humanos e na dignidade, na inclusão, na diversidade cultural, linguística e étnica. 

Concentrando-se nossos esforços no acesso, na equidade e na inclusão, bem como 

na qualidade e nos resultados da aprendizagem e no contexto de uma abordagem 

de educação ao longo da vida. 

Garantindo que os professores e educadores sejam empoderados, 

recrutados adequadamente, qualificados profissionalmente, motivados e apoiados 

em sistemas que disponham de bons recursos e sejam eficientes e dirigidos de 

maneira eficaz. 

Desenvolver sistemas educacionais mais inclusivos, com melhor capacidade 

de resposta e mais resilientes para atender às necessidades de crianças, jovens e 

adultos nesses contextos. A educação deve ser oferecida em ambientes de 

aprendizagem saudáveis, acolhedores e seguros, livres de violência.  

Esta Declaração de Incheon é um compromisso histórico, com a 

transformação de vidas por meio de uma nova visão para a educação, com objetivo 

de que essas metas possam ser alcançadas até 2030.  
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2.3 POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008, p. 14), tem como objetivo: 

 

Assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os 
sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com 
participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do 
ensino; 
Transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação 
infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional 
especializado; 
Formação de professores para o atendimento educacional especializado e 
demais profissionais da educação para a inclusão;  
Participação da família e da comunidade;  
Acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas 
comunicações e informação;  
e Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 

 
Esta política passou a orientar os sistemas educacionais para a organização 

dos serviços e recursos da Educação Especial de forma complementar ao ensino 

regular, com oferta obrigatória e de responsabilidade dos sistemas de ensino. 

A Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva impulsiona 

mudanças nas concepções de direitos humanos, além da igualdade de 

oportunidades, definida pela garantia do direito de educação para todos e pela 

valorização das diferenças, formando um paradigma educacional que conjuga 

igualdade e diferença como valores indissociáveis. 

Incluir não é apenas matricular a criança no ensino regular, mas assegurar 

ao professor educador e a escola o suporte necessário para a sua ação pedagógica. 

Esta política tem sustentado novas delineações no campo da educação 

especial, no que tange à formação de profissionais para atuarem na área, na 

organização e implementação de serviços e nas caracterizações dos alunos que 

compõe este universo, além do mais tem se configurado uma tendência na 

consolidação de teorias que se baseiam numa visão mais integradora do ser 

humano em favor da diversidade (BRASIL, 2008). 

A inclusão escolar tem início na educação infantil, onde se desenvolvem as 

bases necessárias para a construção do conhecimento e seu desenvolvimento 

global (BRASIL, 2008, p. 16).  
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Ao iniciar o atendimento de crianças com necessidades educacionais 

especiais na educação infantil possui benefícios.  Neste ponto, citamos Edler 

Carvalho:  

 

A oferta de educação especial com início na faixa etária dos zero aos seis 
anos de idade é um avanço digno de aplauso. É ótimo que a lei considere a 
educação infantil como primeira etapa da educação básica. Para alunos que 
apresentam necessidades especiais é etapa decisiva e essencial, 
principalmente porque, quanto mais precoce o atendimento educacional 
especializado, maior o desenvolvimento global da criança. E, nessa faixa 
etária, a integração funcional ou instrucional (na mesma sala de aula dos 
alunos ditos normais) tem mais chances de sucesso, abrindo-se o caminho 
para a sua manutenção, ao longo de todo o processo educativo escolar 
(CARVALHO,1997, p.92). 

 

Podemos reforçar que a educação infantil é um momento especialmente 

propício para a inclusão, tal que o convívio diário entre crianças com ou sem 

necessidades educacionais especiais e de diferentes realidades, tem o propósito de 

promover reflexões e construção de relações de diversidade e igualdade. Também 

são importantes pelo fato das crianças serem pequenas, as famílias estão mais 

acessíveis e próximas da escola, que na qual possibilita o diálogo e a troca de 

experiências. É dever e direito dos pais participar da vida escolar dos filhos, 

conhecer os amigos, aprender e conviver com diferentes classes sociais. A 

educação infantil permite maior flexibilidade na movimentação das rotinas e do 

planejamento dos professores, proporcionando melhores condições para o 

desenvolvimento dos alunos.  

 

2.3.1 Atendimento Educacional Especializado 

 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE), identifica, elabora e 

organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 

plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. 

Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas 

à autonomia e independência na escola e fora dela (BRASIL, 2008). 

A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008) interpreta esta modalidade como não substitutiva da escolarização 

comum e define a oferta do AEE em todas as etapas, níveis e modalidades 

preferencialmente no atendimento à rede pública de ensino.  
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Nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(BRASIL, 2001) encontra-se o conceito desse serviço de apoio à inclusão, pelo qual 

deve ser desenvolvido o AEE na escola, envolvendo-se professores com diferentes 

funções: 

 

Salas de Recursos: serviço de natureza pedagógica, conduzido por 
professor especializado, que suplementa (no caso dos superdotados) e 
complementa (para os demais alunos) o atendimento educacional realizado 
em classes comuns [...]. Esse serviço realiza-se em escolas, em local 
dotado de equipamentos e recursos pedagógicos adequados às 
necessidades educacionais especiais dos alunos, podendo estender-se a 
alunos de escolas próximas, nas quais ainda não exista esse atendimento. 
Pode ser realizado individualmente ou em pequenos grupos, para alunos 
que apresentem necessidades educacionais especiais semelhantes, em 
horário diferente daquele em que frequentam a classe comum [...] (BRASIL, 
2001, p.50). 

 

No que se refere ao atendimento especializado a ser oferecido na escola, a 

Política Nacional de Educação Especial (2008), aponta para uma definição de 

prioridades e define como aluno portador de necessidades especiais aquele que 

apresenta necessidades específicas de aprendizagens curriculares, diferenciadas 

dos demais alunos e que requeiram recursos pedagógicos e metodologias 

específicas, sendo assim classificados: alunos com deficiência; alunos com condutas 

típicas e alunos com superdotação/altas habilidades. 

A Educação Especial suplementa e complementa a educação e se realiza 

por meio de oferta do AEE a alunos com deficiência visual, intelectual, física, surdez, 

cegueira, baixa visão, surdo-cegueira, Transtornos Globais de Desenvolvimento 

(TGD) e altas habilidades/superdotação. 

A Constituição Brasileira assegurou o direito de todas as pessoas com 

deficiência à educação. No artigo 208, destaca o direito ao Atendimento Educacional 

Especializado que complementa e não substitui o ensino escolar comum, e, sim, 

ratifica o acesso e frequência de alunos com deficiência a escolas regulares, 

legislando a favor da inclusão do aluno nas escolas. 

O AEE possibilita a articulação entre o atendimento escolar e especializado 

em unidades escolares, facilitando o acesso e o atendimento ao aluno deficiente e 

sua família, possibilitando também o exercício da convivência sem discriminação e 

de aprendizagem. Sendo obrigatório aos sistemas de ensino, porém a matrícula 

destes alunos é opcional.   
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Para a realização do AEE, segundo o art. 3º do Decreto 6.517/2008, o 

Ministério da Educação (BRASIL, 2008) prestará apoio técnico e financeiro às ações 

para a oferta desse atendimento. 

 

I - implantação de salas de recursos multifuncionais; 
II - formação continuada de professores para o atendimento educacional 
especializado; 
III - formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola 
para a educação inclusiva; 
IV - adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade; 
V - elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para a 
acessibilidade; e 
VI - estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de 
educação superior. 

 

Neste artigo supracitado é enfatizada a política de inclusão nas escolas por 

meio de objetos e materiais, e este apoio será prestado pelo Ministério da Educação. 

Assim, a função do governo federal na política de inclusão escolar é apoio 

financeiro e técnico, sendo o restante do processo destinado às redes de ensino, ou 

seja, a responsabilidade pelo processo pedagógico, de ensino, de acesso, de gestão 

da política e, principalmente, das escolas. 

A Resolução nº 552/09 do Conselho Estadual de Educação – RO (BRASIL, 

2009, p. 3), Art. 7°, assegura para o ingresso e o atendimento aos estudantes com 

NEE, os mantenedores e/ou as instituições de ensino devem prover e prever:  

 

I – infraestrutura física adequada;  
II – corpo técnico, administrativo e docente qualificado e capacitado e em 
permanente atualização;  
III – recursos didáticos pedagógicos adequados;  
IV – organização de turmas com número reduzido de estudantes, evitando-
se a inserção de estudantes com diferentes deficiências;  
V – professores intérpretes em língua brasileira de sinais na Educação 
Básica, quando incluso estudante surdo;  
VI – Língua Portuguesa como segunda língua em uma metodologia própria 
para surdos. 

 

Em relação a este decreto, fica evidente que as questões de infraestrutura 

adequada, professores e equipe pedagógica necessitam estar atualizados e 

capacitados para atenderem os alunos com NEE. Além de prover de materiais e 

recursos didáticos adequados a esses alunos no AEE.  

A sala de recursos multifuncionais (SRM) se caracteriza como um serviço 

especializado de natureza pedagógica com o auxílio de materiais específicos e 

equipamentos tecnológicos, que apoiam e complementam o atendimento 
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educacional realizado nas classes de ensino regular, mediante a necessidade do 

cumprimento do estabelecido nos documentos oficiais para a educação. Esse 

atendimento deverá ser paralelo ao horário da classe comum em que o aluno estiver 

matriculado. No entanto o AEE não pode ser confundido com reforço escolar, mas 

devem constituir-se como um conjunto de procedimentos específicos mediadores e 

auxiliadores do processo de apropriação, construção e produção de conhecimentos 

(BRASIL, 2008). 

Nessas salas são desenvolvidas atividades que se diferenciam das que 

ocorrem em sala de aula regular. Elas não devem ser substitutivas e nem repetições 

de conteúdos programáticos desenvolvidos na sala de aula ou reforço escolar.  As 

atividades deverão atender as especificidades de cada aluno com necessidades 

educacionais especiais. 

 

3 O PROFESSOR E O SEU PROCESSO DE FORMAÇÃO 

 

O momento atual requer que os profissionais da educação contribuam 

teoricamente, praticamente e eticamente nos espaços educacionais. Requerendo 

que o educador esteja atento, aberto e envolvido no contexto, pois ele é um agente 

fundamental no processo inclusivo. Entretanto ele necessita ser apoiado e 

valorizado, pois sozinho não poderá desenvolver a construção de uma escola 

fundamentada numa concepção inclusiva. 

O papel do professor no processo de inclusão é fundamental, uma vez que, 

ele é o mediador do processo ensino-aprendizagem. Contudo há professores que 

não estão preparados para trabalhar com a inclusão e sentem-se perdidos com 

alunos com necessidades. Mantoan (1997, p. 76) afirma que é necessário: 

 

[...] recuperar a confiança dos professores em saberem lidar e desenvolver 
o processo de ensino aprendizagem com todos os alunos, sem exceções. 
Para isso, é oportuno possibilitar aos docentes a participação em cursos 
que discutam estratégias educacionais visando à participação ativa e 
consciente de todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Sendo assim, faz-se necessário um apoio especial para a docência, a 

formação continuada, para uma dinâmica social de formação contínua, em que os 

diversos conhecimentos sejam compartilhados entre os docentes, para que 
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contribuem de forma significamente para a melhoria na qualidade da prática 

educativa.  

Para Nóvoa (2002, p.23), “o aprender contínuo é essencial e se concentra 

em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola, como lugar de 

crescimento profissional permanente”. Portanto a formação continuada se dá de 

maneira coletiva e depende da experiência e da reflexão como instrumento contínuo 

de análise.  

Os professores buscam nos cursos de formação continuada superar as 

formações iniciais bem como dar continuidade ao processo formativo. Contudo, 

observamos que grande parte dos professores esquiva-se de uma ação de 

formação, nos quais surgem diversas dificuldades para a continuidade nos estudos.  

Há vários obstáculos que representam o reflexo deste processo de ensino e 

a exposição das dificuldades da formação inicial. Muitos são os motivos da não 

participação de professores em cursos de formação. O maior deles talvez se 

encontre na dificuldade para voltar a estudar (tempo, gastos, cansaço e outros).  

É comum os professores queixarem-se da formação recebida nos cursos de 

graduação diante do universo de dificuldades que surgem ao ingressarem na 

profissão e também atribuírem maior valor aos saberes experienciais, porque os 

saberes adquiridos durante a formação inicial não são suficientes para atender de 

modo satisfatório a todas as exigências atribuídas pela prática cotidiana. 

A qualificação da equipe escolar pode ser realizada através de cursos. Estes 

nem sempre são acessíveis a todos os que compõem a comunidade escolar, porque 

os professores não dispõem de tempo ou de recursos para financiá-los. A 

qualificação costuma ser muito facilitada quando, no projeto politico pedagógico da 

escola, estão previstos tempos para a formação continuada (CARVALHO, 1998). 

A formação e o aperfeiçoamento profissional devem ocorre num processo 

evolutivo e contínuo, tendo como valorização dos aspectos organizativos, 

contextuais e orientados para a mudança na educação.  

De acordo com o autor Romanowski (2007) os programas de formação 

continuada precisam incluir os saberes científicos, críticos, didáticos, relacionais, 

saber-fazer pedagógico e de gestão.  

Um bom programa de formação continuada é aquele que permite ao 

professor refletir sobre a sua prática. Sabemos que a reflexão ajuda a tomada de 

consciência dos problemas durante à pratica de ensino, pois é possível analisar as 
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causas e consequências durante a conduta docente, com isso superando os limites 

didáticos e da própria aula.  

De certo modo, é fundamental que o professor esteja comprometido com a 

sua prática docente para que assim haja a reflexão sobre a mesma. Nóvoa (2002), 

acredita que as experiências mais interessantes de formação contínua acontecem 

com os professores comprometidos e determinados à evoluir e em conjunto com os 

demais colegas de profissão para refletir sobre o trabalho. 

O aprender a ser professor extrapola o espaço de sala de aula. Nesse 

processo atribui-se grande valor às significações pessoais do docente, como 

também a sua prática profissional, em que as atividades que emergem do cotidiano 

das salas de aulas têm-se constituído, em grande parte das vezes, em ricos 

contextos de reflexões. 

A formação de professores e as suas práticas de ensino são uns dos fatores 

essenciais para a educação escolar como requisito fundamental para a formação do 

sujeito. Os professores, na maioria das vezes, apresentam-se com desmotivação, 

devido às circunstancias e dificuldade da profissão e passam por momentos de 

conflitos em relação à sua formação profissional.  

Segundo Freire (1996), a formação do docente deve causar a indagação no 

educador, desafiando à apropriação de saberes que são necessários à prática 

educativa.  

Considerando que o processo de formação pode se constituir por meio “de 

uma reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma 

identidade pessoal”, é que se torna relevante “investir na pessoa” e atribuir valor aos 

saberes constituídos no campo de atuação docente (NÓVOA, 1992, p.25) 

O professor é um indivíduo que busca se aperfeiçoar no que faz, a formação 

como continuação de sua pesquisa e de aprendizado se faz necessária. O educador 

necessita estar em constante pesquisa, preparando-se e formando-se 

continuamente. 

Segundo Freire (1996, p.44), “por isso é que, na formação permanente dos 

professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática, de 

maneira que se pense na prática de hoje ou de ontem para melhorar a próxima”. O 

docente tem a necessidade de conhecer e realizar a própria análise daquilo que está 

conhecendo, esse fator dá a possibilidade do educador perceber como está a sua 

formação.  
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O professor é um ator social, que participa de espaços formativos, possui 

uma história de vida, personalidade e cultura diferenciada. Assim, tais aspectos irão 

diretamente influenciar seus pensamentos e ações, que determinará em seu fazer 

docente. A aquisição dos saberes docentes não é um fenômeno passivo, mas 

sempre intercedido pelas experiências vivenciadas pelos professores. Estes saberes 

como aponta Tardif (2002), são provenientes de fontes diversas e não está 

desvinculado das trajetórias de vida dos professores.  

De acordo com o autor supracitado, o saber docente é um saber plural, 

oriundo da formação profissional (saberes transmitidos pelas instituições de 

formação de professores); de saberes disciplinares (saberes que correspondem ao 

campo do conhecimento e da tradição cultural), saberes curriculares (programas 

escolares) e saberes experienciais (trabalho cotidiano). O que exigirá do professor 

capacidade de dominar, integralizar e mobilizar tais saberes enquanto condição para 

a sua prática (TARDIF, 2002). 

 

3.1 A FORMAÇÃO DOCENTE DIANTE DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Historicamente, a formação docente para a educação especial seguiu os 

paradigmas de atendimento adotados na área.  

 

[...] desde a sua configuração como área de estudo da pedagogia 
denominada, inicialmente, de pedagogia curativa, pedagogia corretiva, 
pedagogia especial, entre outras terminologias, até chegar à denominação 
atual de ensino ou educação especial (FERNANDES, 2007, p.70).  

 

Ainda de acordo com o autor citado, a formação de professores de educação 

especial foi elevada ao nível superior por meio das reformas ocorridas no final da 

década de 60 e início da década de 1970. 

A partir da Constituição Federal de 1988, ficou garantido que a educação é 

um direito de todos, inclusive dos alunos com deficiência, sendo estes atendidos 

preferencialmente na rede regular de ensino, tornou-se necessária a formação dos 

professores da sala de aula regular, uma vez que toda e qualquer formação na área 

de educação especial era voltada exclusivamente para o professor especializado 

nesta área. 
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A LDB possui uma sessão específica voltada para a formação de 

professores, no Artigo 61, parágrafo único diz que:  

 

A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 
dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada 
fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 
I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação 
em serviço; 
II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições 
de ensino e outras atividades (BRASIL, 1996). 

 

No artigo 59, inciso III desta Lei, prevê que o sistema de ensino assegurará 

aos alunos com necessidades especiais: 

 

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, p. 44) 

 

Diante da política de formação de professores assumida na LDB prevê duas 

categorias de diferenciação para o profissional atender as demandas da inclusão 

escolar, sendo: professores capacitados e professores especializados.  

Acompanhando o que está explicitado na LDB, o documento “Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica” de 2001 (BRASIL, 2001), 

traz uma definição mais detalhada dos termos de professor capacitados e professor 

especializado e as competências de cada um. 

Entende-se por professor capacitado aquele que atua em classes comuns 

com alunos que apresentam NEE e que comprove que em sua formação, de nível 

médio ou superior, teve conteúdos ou disciplinas sobre educação especial e 

desenvolvidas competências para:  

 

I - perceber as necessidades educacionais dos alunos; 
II – flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas do conhecimento; 
III – avaliar continuamente a eficácia do processo educativo; 
IV – atuar em equipe, inclusive com professores especializados em 
educação especial (BRASIL, 2001). 

 
A formação dos professores capacitados, tanto em nível médio quanto 

superior, deve ocorrer por meio de oferecimento de disciplinas ou tópicos, que 

abordem as discussões sobre a educação de alunos com deficiências. É necessário 

que durante esta formação deva desenvolver competências para executá-la 
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diretamente com os alunos com NEE e também aprender a trabalhar em equipe. 

Pois o planejamento das atividades que serão desenvolvidas com estes alunos, 

quem realiza o planejamento é o professor especializado.  

Quanto ao professor especializado, são os responsáveis pela organização 

das ações pedagógicas a serem desenvolvidas pelos “professores capacitados”. O 

professor especializado em educação especial desenvolve competências para 

identificar as NEE, definindo e implementando respostas educativas a essas 

necessidades, apoiar os demais professores das classes comuns, agir nos 

processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, ampliando assim 

estratégias de flexibilização, adaptação curricular e práticas pedagógicas 

alternativas, entre outras. Bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor de 

classe regular nas práticas que são necessárias para promover a inclusão dos 

alunos com NEE. 

Necessitando assim da comprovação, de acordo com as Diretrizes 

Nacionais para Educação Especial na Educação Básica, para atuar na educação 

especial, o Artigo 18 estabelece:  

 

I – 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;  
II – complementação dos estudos ou pós-graduação em áreas específicas 
da educação especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas do 
conhecimento, para atuação nos anos finais do ensino fundamental e no 
ensino médio (BRASIL, 2001, p. 39). 

 

A Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008), além de definir o público-alvo da educação especial, 

especifica a formação de professores para o AEE e demais profissional da educação 

para a inclusão escolar. Sendo assim, para atuar na educação especial,  

 

[...] o professor deve ter como base da sua formação, inicial e continuada, 
conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos 
específicos da área. Essa formação possibilita a sua atuação no 
atendimento educacional especializado e deve aprofundar o caráter 
interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular, 
nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional 
especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação 
superior, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a 
oferta dos serviços e recursos de educação especial. 
Esta formação deve contemplar conhecimentos de gestão de sistema 
educacional inclusivo, tendo em vista o desenvolvimento de projetos em 
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parceria com outras áreas, visando à acessibilidade arquitetônica, os 
atendimentos de saúde, a promoção de ações de assistência social, 
trabalho e justiça (BRASIL, 2008, p.17-18).  

 

Nesse sentido, esta política afirma a necessidade do professor da educação 

especial ter em sua formação geral conhecimentos da docência e conhecimentos 

específicos relacionados às características do público-alvo da educação especial. 

Sendo assim a organização e a administração do espaço AEE são de 

responsabilidade da gestão escolar e o professor que atua neste serviço 

educacional deve possuir formação para o exercício do magistério de nível básico e 

conhecimentos específicos de Educação Especial, adquiridos em cursos de 

aperfeiçoamento e de especialização (RONDÔNIA, 2013). 

De acordo com a Portaria nº 11281/10 da Secretaria do Estado de Educação 

de Rondônia (RONDÔNIA, 2010, p. 2-3), no Art. 7° o professor da sala de recurso 

multifuncional possui a competência de:  

 

I – Elaborar, executar e avaliar o Plano do AEE do aluno, este deve 
contemplar a identificação das habilidades e necessidades educacionais 
específicas dos alunos, a identificação e a organização de estratégias, 
serviços e recursos pedagógicos de acessibilidade, o tipo de atendimento 
conforme as necessidades dos alunos, o cronograma do atendimento e a 
carga horária individual ou em grupos; 
II – Programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade 
dos recursos pedagógicos e de acessibilidade do AEE, na classe comum e 
nos demais ambientes da escola; 
III – Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis considerando as 
NEE dos alunos e os desafios que estes vivenciam no ensino, a partir dos 
objetivos e das atividades propostas no currículo; 
IV – Estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum e 
com os demais profissionais da escola; 
V – Orientar os demais professores e as famílias, ampliando as habilidades 
dos alunos, promovendo a autonomia e participação; 
VI – Desenvolver atividades propostas do AEE de acordo com as 
necessidades educacionais específicas dos alunos; 

 
Dessa forma, ao analisar as diversas competências fica evidente que o 

professor do AEE é o intermediador da política de inclusão nas escolas. Sem o 

profissional é inviável a efetivação de uma escola inclusiva.  

Contudo, no Decreto 6.571 (BRASIL, 2008), o professor não está evidente 

pela sua atuação docente, sendo que o destaque é sobre a SRM. Entretanto, ao 

mencionar as atribuições do AEE o professor especializado é o responsável em 

garantir a proposta de educação inclusiva.  
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3.2 IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA A INCLUSÃO 

 

O planejamento proporciona ao professor uma linha de raciocínio, que 

direciona suas ações, sendo que a ação docente vai ganhando eficácia na medida 

em que o professor vai acumulando e enriquecendo experiências ao lidar com 

situações concretas de ensino, pois de acordo com o autor Libâneo (1994, p. 225): 

“O professor serve, de um lado, dos conhecimentos do processo didático e das 

metodologias específicas das matérias e, de outro, da sua própria experiência 

prática”. Sendo que o docente, a cada nova experiência, vai criando sua didática, e 

com isso, enriquecendo sua prática profissional e tendo mais segurança no 

planejamento, por fim o docente utiliza o seu planejamento como uma fonte de 

oportunidade de reflexão e avaliação da sua prática. 

Uma melhor compreensão sobre o planejamento é destacado por 

Vasconcellos (2001, p.80), que o define como: “o processo contínuo e dinâmico, de 

reflexão, tomada de decisão, colocação em prática e acompanhamento o qual 

direciona a prática, tendo uma relação intrínseca com ela”.  

Segundo Libâneo (1994, p. 222), o planejamento tem grande importância por 

tratar-se de: “Um processo de racionalização, organização e coordenação da ação 

docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social”. 

O autor ao definir a importância do planejamento, fica exposto uma 

preocupação em integrar a coordenação da ação docente à problemática do 

contexto social em que o seu público alvo está inserido, visando à integração e um 

maior rendimento escolar, pois facilitará aos alunos uma maior interdisciplinaridade 

quanto aos conteúdos que retratam a realidade que os alunos vivenciam em seu dia 

a dia. 

Ainda sobre o conceito de planejamento e da importância da metodologia 

Libâneo salienta que: 

 

A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento de 
formulários para controle administrativo, é, antes, a atividade consciente da 
previsão das ações político – pedagógicas, e tendo como referência 
permanente às situações didáticas concretas (isto é, a problemática social, 
econômica, política e cultural) que envolve a escola, os professores, os 
alunos, os pais, a comunidade, que integram o processo de ensino 
(LIBÂNEO,1994, p. 222). 
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Concebemos o planejamento como um documento em processo, portanto 

em evolução e que a importância desta metodologia direciona o processo educativo.  

Cabe à escola a elaboração dos planos curriculares, com a finalidade de 

atender todas as características e as necessidades da comunidade e sobretudo às 

necessidades educacionais dos alunos. 

Para que o aluno com necessidades educacionais especiais possa se 

desenvolver positivamente dentro de suas limitações, a escola precisa apresentar 

um currículo adaptado e que leve em conta as diversidades de sua realidade 

educativa. Segundo Libâneo, 

 

O currículo é o conjunto dos vários tipos de aprendizagens, aquelas 
exigidas pelos processos de escolarização, mas também aqueles valores 
comportamento, atitudes que se adquirem nas vivencias cotidianas na 
comunidade, na interação entre professores, alunos, funcionários, nos jogos 
e no recreio e outras atividades concretas que acontecem na escola que 
denominamos ora currículo real, ora currículo oculto (LIBÂNEO, 2004, p. 
173- 174). 

 

O currículo comprova em sua aplicação e concepção, o poder de quem 

comanda a sociedade, bem como, o perfil da cidadania que quer formar. Uma escola 

inclusiva é aquela que atende a todos os alunos em salas de aula regulares, 

adaptando o conteúdo de suas aulas às necessidades específicas de seus alunos e 

permitindo assim o desenvolvimento educacional de todos. 

O planejamento é um processo que envolve operações mentais como 

analisar, refletir, selecionar, estruturar, distribuir ao longo do tempo, prever forma de 

agir e organizar. Haydt (2006) afirma que o educador deve estimular e ativar o 

interesse de seus alunos para melhor aprenderem. Para isso, o professor exerce a 

função de incentivador (energizante) e orientador. A primeira diz respeito ao 

aproveitamento da curiosidade natural do aluno para nele despertar o interesse e 

mobilizar seus esquemas cognitivos (esquemas operativos de pensamento), a 

segunda refere-se à orientação em relação ao esforço do aluno em aprender, 

auxiliando a construir seu próprio conhecimento (HAYDT, 2006). 

Compete ao professor, durante sua intervenção em sala de aula e por meio 

de sua interação com a classe, auxiliar o aluno a transformar sua curiosidade em 

esforço cognitivo e a passar de um conhecimento confuso, sincrético, fragmentado, 

a um saber organizado e preciso (HAYDT, p. 57). 
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No que diz respeito à organização da educação nacional cabe salientar que 

de acordo com a LDB, o planejamento fica delegado aos cuidados da instituição de 

ensino, juntamente com o corpo docente, que tem um importante papel a 

desempenhar nesse sentido que é o da aplicação desse planejamento, levando em 

consideração que o docente necessita, acima de tudo, zelar pela aprendizagem dos 

alunos. 

Segundo a LDB o professor tem como incumbência não só ministrar os dias 

letivos e horas aulas estabelecidas, mas também participar de forma integral dos 

períodos dedicados ao planejamento, além de participar, também, da elaboração da 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino a qual ele pertença (BRASIL, 

1996). 

 

3.3 ADEQUAÇÕES CURRICULARES PARA A INCLUSÃO 

 

As adequações curriculares são medidas pedagógicas adotadas em 

diversos âmbitos: no nível do projeto pedagógico da escola, da sala de aula, das 

atividades e, somente quando absolutamente necessário, aplicam-se ao aluno 

individualmente. São tratadas no documento do Ministério da Educação, Saberes e 

Práticas da Inclusão: Estratégias para a Educação de Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais de 2003. 

Visam ao atendimento das dificuldades de aprendizagem e das 

necessidades especiais dos alunos e ao favorecimento de sua escolarização. 

Consideram os critérios de competência acadêmica dos alunos, tendo como 

referência o currículo regular e buscam maximizar as suas potencialidades, sem 

ignorar ou sublevar as limitações que apresentam e suas necessidades especiais.  

As adequações curriculares constituem nas possibilidades educacionais de 

atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos. As adequações implicam a 

planificação pedagógica e a ações docentes fundamentadas em critérios que 

definem o que o aluno deve aprender, como e quando e de que formas de 

organização do ensino mais eficientes para o processo de aprendizagem, como e 

quando avaliar o aluno (BRASIL, 2003).  

As adequações curriculares e de acesso ao currículo, a dedicação e o apoio 

da equipe educacional e dos professores e os recursos especializados devem ser 
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considerados para que os alunos com NEE possam participar integralmente do 

contexto escolar.  

As adequações curriculares sustentam-se nos pressupostos para atender às 

necessidades educacionais especiais dos alunos, objetivando estabelecer uma 

relação harmônica entre as necessidades e a programação curricular. 

As modificações menores no currículo regular são realizadas pelo professor 

no planejamento normal das atividades docentes e constituem nos pequenos ajustes 

do contexto da sala de aula. São eles de acordo com as adequações curriculares 

descritas no documento Saberes e Práticas da Inclusão (BRASIL, 2003). 

As adequações organizativas possuem um caráter facilitador do processo 

de ensino-aprendizagem. 

As adequações relativas aos objetivos e conteúdos são referentes à 

priorização de objetivos que enfatizam as capacidades e habilidades básicas de 

atenção, participação e a adaptação dos alunos quanto ao processo de 

aprendizagem. 

As adequações avaliativas dizem respeito: à seleção das técnicas e 

instrumentos utilizados para avaliar o aluno. 

As adequações nos procedimentos didáticos e nas atividades de 

ensino aprendizagem referem-se ao como ensinar os componentes curriculares.  

As adequações na temporalidade dizem respeito: à alteração no tempo 

previsto para a realização das atividades ou conteúdos e ao período para alcançar 

determinados objetivos. 

As demandas escolares precisam ser ajustadas em busca de soluções para 

as necessidades especificas do aluno e, não o fracasso na viabilização do processo 

de ensino aprendizagem, favorecendo a inclusão do aluno. 

 

3.3.1 Avaliação da Aprendizagem para incluir 

 

O processo avaliativo é de suma importância em todos os âmbitos do 

processo educacional para nortear as decisões pedagógicas e retroalimentá-las, 

exercendo um papel essencial nas adequações curriculares. 

Para Luckesi (2011), a avaliação é “uma atribuição de qualidade com base 

em dados relevantes da aprendizagem dos educandos, para uma tomada de 

decisão” (p. 264). Nesta concepção, a avaliação se distancia do atual objetivo a qual 
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está relegado, devido ao valor que tem se atribuído às notas, para assumir uma 

condição mais subjetiva e vinculada à realidade da maneira como esta se apresenta.  

De acordo com Souza e Macedo (2012), a avaliação da aprendizagem 

escolar apresenta-se como elemento importante para o enfrentamento das 

dificuldades inerentes ao processo de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, 

pois se encontra no centro da atividade educativa escolar, fazendo assim um par 

dialético com a inclusão. 

 A avaliação tem como finalidades e objetivos promover mudanças nas 

atitudes dos educadores frente à facilidade em aprender ou em relação às 

dificuldades dos alunos; nos processos utilizados para a construção de 

conhecimentos ou nas atividades desenvolvidas, buscando-se alternativas 

diversificadas, sempre visando a atingir todos os níveis de concretização da 

intencionalidade educativa (BRASIL, 2006). Portanto, a avaliação vem para auxiliar e 

orientar os docentes nas tomadas de decisões que contribuam para o 

aprimoramento das respostas adequadas referentes às necessidades educativas 

dos alunos. 

Em relação ao aluno em face de suas necessidades especiais, o processo 

avaliativo deve focalizar os aspectos do desenvolvimento; o nível de competência 

curricular; o estilo de aprendizagem (BRASIL, 2003). Quando é direcionado ao 

contexto educacional o processo avaliativo deve focalizar o contexto da aula e o 

contexto escolar.  

Sendo direcionado ao contexto familiar, o processo deve focalizar, dentre 

outros aspectos as atitudes e expectativas com relação ao aluno; a participação na 

escola; o apoio propiciado ao aluno e à sua família; as condições socioeconômicas; 

as possibilidades e pautas educacionais e a dinâmica familiar.  

Hoffmann (2001), defendendo a avaliação como uma ação mediadora entre 

o aluno e o conhecimento, define como princípio, primeiro, que a avaliação deve 

estar a serviço da ação, o que exige uma ação pedagógica reflexiva e crítica.  

Para a autora, a avaliação mediadora confronta objetivos pretendidos e 

alcançados. Ressaltando o apoio do planejamento para que os educadores 

acompanhem e compreendam os progressos dos alunos e possam promover ações 

eficazes. 

Portanto, a avaliação não demonstrará seus resultados de outra maneira 

senão a partir da compreensão das relações estabelecidas entre os atores sociais, 
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dentre os quais estão os estudantes, com características físicas, sociais ou 

intelectuais diferenciadas, professores e demais integrantes da comunidade escolar. 

Isso envolve o reconhecimento da realidade como esta se apresenta, considerando 

as suas contradições, fundadas em bases materiais determinantes tanto da 

exclusão, quanto da sua superação, ou seja, o caminho da inclusão. 
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4 DISCUTINDO A PESQUISA DE CAMPO  

 

Neste capítulo será apresentada a análise dos dados obtidos através da 

entrevista estruturada, concedida pelas professoras da Educação Infantil e da Sala 

de Recursos Multifuncional (SRM), que atuam em uma escola municipal de Porto 

Velho.  

Para a efetivação dessa pesquisa foram entrevistadas duas (02) professoras 

que ministram as aulas na Educação Infantil e uma (01) que é responsável pela 

SRM.  Todas responderam as nove perguntas que, em parte, esclarecem o objetivo 

dessa pesquisa. As perguntas se referiram às concepções voltadas ao processo de 

inclusão de alunos com NEE. A análise dos dados será apresentada de acordo com 

a ordem das questões contidas no formulário. 

 

4.1 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DAS PROFESSORAS 

 

As entrevistadas foram chamadas de “P” (professoras), seguida de uma 

numeração específica aplicada aleatoriamente. Sendo assim, denominaram-se as 

mesmas de P1, P2 e P3.  

A interpretação dos resultados da pesquisa foi realizada através da 

interpretação simples, considerando as respostas das três (03) professoras para 

cada questão da entrevista.  

A princípio, procedeu-se a um levantamento a respeito dos gêneros, idades 

e formações de todas as professoras, a fim de que se possa ter um melhor 

entendimento de suas respostas.  

 

No Quadro 1: Gênero e Idade   

Professoras Gênero Idade 

P1 Feminino 35 anos 

P2 Feminino 47 anos 

P3 Feminino 62 anos 
Fonte: Dados da pesquisa de campo, Porto Velho, 2016. 

 

Em relação ao gênero das entrevistadas, todas (100%) são do sexo 

feminino, o que possibilita constatar que na educação infantil o quadro de docentes 

tem a predominância de mulheres. Isto pode indicar, entre muitas teorias, a 
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concepção de que a escola é a continuidade do processo familiar educativo. Sendo 

que a designação “tia”, dada pelos alunos às professoras, reforça essa identificação 

da professora como figura familiar (FREIRE, 1993). 

A idade das respondentes oscila entre 35 e 62 anos, (idade média de 38 

anos). Podemos observar que todas estão acima da faixa dos 30 anos.  

 

Quadro 2:  Formação e Tempo de Magistério  

Professoras Formação Inicial e Continuada  Tempo de Magistério 

P1 Letras Espanhol – Gestão – Educação 
Especial 

16 anos 

P2 Pedagogia 16 anos 

P3 Magistério – Acadêmica de Pedagogia 17 anos 
Fonte: Dados da pesquisa de campo, Porto Velho, 2016. 

 

No que se refere à formação profissional, observamos que das três (03) 

entrevistadas, duas (02) possuem curso superior, sendo P1 (Letras Espanhol), P2 

(Pedagogia), ambas possuindo 16 anos de atuação na sala de aula. E que uma (01) 

P3 (Magistério), porém a mesma está finalizando o curso de Pedagogia, mas já atua 

na sala de aula há 17 anos.  

Na categoria de tempo de magistério, percebemos que todas participantes 

concluíram seus cursos e que estão na sala de aula a mais de 15 anos, o que 

corresponde que já tiveram algum contato com debates acadêmicos e profissionais 

sobre a inclusão, o que não justifica a fala de ausência de cursos e formações na 

área da Educação Especial. 

Além da formação inicial, apenas uma professora (P1) afirmou que possui 

formação continuada que no caso é o curso de pós-graduação lato sensu, em 

Gestão e Educação Especial. Ressaltamos que a mesma é a responsável pela SRM 

da escola.  

A LDB (1996) assegura que professores tenham especialização adequada 

em nível médio ou superior para atendimento especializado. Nesta mesma direção 

as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 

2001), estabelece formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em 

uma de suas áreas, preferencialmente em licenciatura para educação infantil ou 

anos iniciais além de complementação dos estudos ou pós-graduação em áreas 

especificas da educação especial. 
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Percebemos que há certa distância daquilo que o professor vive em sala de 

aula e a busca de formação para desenvolver competência para tal no exercício de 

sua função. De acordo com Nunes (1998) o professor que trabalha em Educação 

Especial tem pouca ou nenhuma formação e o profissional que tem formação 

universitária ou pós-graduação não está presente na escola regular ou especial. 

Neste caso, a professora citada que tem habilitação para a Educação Especial, tenta 

o máximo possível amparar todos os alunos da escola.  

Quanto aos professores da sala de recurso multifuncional, de acordo com a 

Portaria nº 1281/10 da SEDUC, estes possuem a competência de estabelecer 

articulação com os demais professores da sala de aula regular e os demais 

profissionais da escola, bem como orientar professores e as famílias promovendo a 

autonomia e a participação de todos da comunidade escolar (RONDÔNIA, 2010). 

Há professores com certa insegurança por não se sentirem preparados para 

trabalhar com alunos com NEE. O fato dos professores alegarem despreparo para 

atuar com estes alunos constitui em barreira à inclusão. O medo dos professores 

está relacionado à ausência de conhecimento necessário para lidar com as 

limitações, gerando rejeição em relação à inclusão (MANTOAN, 2006).  

Segundo Mitler (2003), os docentes já possuem conhecimento necessário e 

habilidades suficientes para realizarem as atividades. Contudo é necessário que os 

professores tenham confiança em sua própria habilidade. 

  

 Quadro 3: Tempo de atuação dos professores com alunos com NEE  

Professoras Você já trabalhou e/ou trabalha com 
alunos com NEE? 

Há quanto tempo? 

P1 Sim 3 anos 

P2  Sim  1 ano 

P3 Sim já trabalhei (sem laudo) 1 ano 
Fonte: Dados da pesquisa de campo, Porto Velho, 2016. 

 

Em relação ao quadro 3, podemos verificar que todas as participantes 

possuem experiência em trabalhar com alunos com NEE com o mínimo de um (01) 

ano, mesmo aqueles alunos que não possuem laudo específico acerca de sua 

deficiência. E no máximo de três (03) anos trabalhando com alunos com 

necessidades.  

Em relação ao tempo de dedicação à docência e atuação com a inclusão, 

concordamos com Tardif (2002), de que a aprendizagem da docência ocorre 
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também com a prática cotidiana, na qual o docente vai construindo experiências, 

visto que as experiências vivenciadas pelos docentes mobilizam os saberes oriundos 

da profissão enquanto sua condição para a prática. Nesta direção Nóvoa (2002) diz 

que as experiências mais marcantes da formação contínua acontecem com os 

docentes comprometidos e determinados a evoluir com os demais professores 

refletindo assim sobre a prática inclusiva.  

 

Quadro 4:  Dificuldades encontradas em relação à inclusão 

Professoras Quais dificuldade (pedagógicas, materiais, pessoais) você 
encontrou neste trabalho? 

P1  Aquisição, pois tanto os valores altos, quanto a falta no mercado da 
cidade; Poucas verbas destinadas a esse fim. 

P2 Não tive nenhuma dificuldade, pois tenho todo suporte que preciso. 

P3  Pessoal, pois a família não aceitou ter um filho PNE, apesar da 
escola dar todo apoio, a omissão dos pais não permitiu ir mais além, 
assim tendo que ser igual aos demais alunos. 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Porto Velho, 2016. 
 

Das dificuldades relatadas pelas pesquisadoras, tasca a resposta da P3 

pois, é importante considerar a participação da família da criança com NEE em seu 

processo de inclusão, pois a criança necessita de mais cuidados ao longo do seu 

desenvolvimento e a família necessita de adaptação e orientação de diversos 

especialistas.  

Segundo Sassaki (2006), a família tem importante contribuição a dar à 

educação em geral e à aprendizagem de seus filhos em particular. A inclusão inicia-

se no contexto familiar. A participação nas experiências cotidianas no lar e na 

comunidade é essencial para o desenvolvimento do aluno. Portanto a participação 

da família é fundamental para a formação escolar, social e emocional dos alunos 

com necessidades educacionais especiais. 

 

Quadro 5: Planejamento das aulas dos professores 

Professoras Como planeja suas aulas PNEE? É acompanhado por 
Supervisor/ Coordenados pedagógico? Como isso acontece? 

P1 Com antecedência, semanalmente, anualmente com o plano 
individualizado. Acompanhado do coordenador pedagógico, duas 
vezes por semana. 

P2 São planejadas semanalmente com acompanhamento da equipe 
pedagógica. 

P3  Não era realizado o planejamento, pois o aluno não tinha laudo 
específico da deficiência e portanto não tinha como fazer o 
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atendimento correto. Realizava as atividades como os demais 
alunos. 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Porto Velho, 2016. 

 
Segundo as professoras P1 e P2, o planejamento das aulas é realizado 

semanalmente com o acompanhamento da equipe pedagógica, que no caso é o 

coordenador pedagógico e é feito duas vezes por semana. Para P3 não era feito o 

planejamento, devido à falta de laudo que determinaria a deficiência do aluno, 

contudo a professora tinha apoio da equipe escolar.  

O planejamento para o atendimento ao estudante com necessidades deve 

prever o conhecimento da realidade familiar e social, as suas características 

pessoais, seu processo e necessidade de aprendizagem. Sendo que a construção 

deve ser articulada com os professores da sala comum e da SRM, juntamente com a 

equipe pedagógica (MENEZES et al., 2011). 

Para Libâneo (1994), o planejamento possui grande importância, pois é um 

processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, 

articulando a atividade escolar com o contexto social. Sendo que o docente a cada 

experiência vai criando sua própria didática e possuindo segurança em sua prática 

profissional quanto ao planejamento.  

O planejamento em relação às adequações curriculares constitui nas 

modificações no currículo regular e são realizados pelo professor no planejamento 

das atividades docentes, relacionados nos procedimentos didáticos diferenciados 

para atender os alunos com necessidades educacionais especiais (BRASIL, 2003). 

 

Quadro 6: Avaliação Pedagógica 

Professoras Como avalia pedagogicamente a PNEE? 

P1 Na teoria é tudo perfeito, no entanto a prática ainda está muito 
distante; Então a avaliação é contínua, avaliando a socialização, 
interação e avanço. 

P2 Através de observação e nas realizações de atividades. 

P3 Da interação entre os demais alunos. 
Fonte: Dados da pesquisa de campo, Porto Velho, 2016. 

 

Conforme observamos no quadro 6, uma das professoras (P1) afirma que vê 

a avaliação como um processo contínuo, o que encontra ressonância nas reflexões 

de Mirando e Filho (2012), ao afirma que o processo de avaliação na educação 

inclusiva precisa ser contínuo, devendo ocorrer ao longo do processo de ensino e 
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aprendizagem. Portanto o professor precisa realizar diferentes atividades e aplicar 

diversos instrumentos de avaliação em diferentes momentos. Para que assim possa 

apontar o que o aluno está aprendendo, o que o professor e a escola necessitam 

mudar para que o aluno efetivamente aprenda, tendo em vista que o objetivo é 

manter os alunos incluídos no processo de aprendizagem e não eliminá-los deste 

processo.  

A avaliação segundo Souza e Macedo (2012), tem grande importância para 

o enfrentamento da dificuldade referente ao processo de aprendizagem e 

desenvolvimento dos alunos, fazendo uma ligação com a inclusão.  

A avaliação é uma etapa fundamental do processo pedagógico que deve ser 

planejada para todos, de modo que o aluno consiga perceber sua produção de 

forma crítica e autônoma, informando o que aprendeu e que é interessante estudar, 

observando de que maneira o conhecimento adquirido modifica sua vida. A função 

da avaliação não é verificar se a criança chegou a determinado ponto 

comparativamente com outras crianças, mas sim se ela teve um desenvolvimento a 

partir de seu ponto inicial, mediada pelo professor.  

Conforme Mantoan (2008), a inclusão implica em uma mudança de 

paradigma educacional, que gera uma reorganização das práticas escolares: 

planejamento, formação de turmas, currículo, gestão do processo educativo e da 

avaliação. Assim, a questão da avaliação da aprendizagem de alunos com NEE é 

complexa e perpassa tanto pela formação dos professores quanto pela 

compreensão pedagógica do processo de ensino. 

Segundo as adequações curriculares, a avaliação deve ser flexível de modo 

que considere a diversificação de critérios, dos instrumentos e procedimentos 

utilizados, levando em conta as diferentes situações de ensino e da aprendizagem 

individual dos alunos (BRASIL, 2003). 

 
 Quadro 7: Dados sobre o Processo de Inclusão 

Professoras Como ocorre o processo de 
inclusão na escola em seu 
entendimento? 

O que pode ser feito para 
melhorar este processo, ou o 
que está faltando? 

P1 Ainda é um processo distante da 
teoria, porém sabemos que 
quando se trata de Educação no 
Brasil. 

Interesse dos nossos 
governantes com investimento 
em formação e adequação do 
espaço físico, pois hoje o 
governo Federal já destina verba 
que é pouco. 
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P2 De forma mais natural possível. Formação para os profissionais 

P3 Capacitação de professores, 
orientadores e supervisores. 

Interesse da própria Secretaria 
(SEMED) e professores. 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Porto Velho, 2016. 

 

Foi observado que o processo de inclusão nesta escola estudada, diante das 

percepções das professoras entrevistadas é um processo distante da teoria, contudo 

acontece através de capacitação de professores, orientadores e supervisores 

(quadro 7). Vimos que todos os professores que atendem os alunos com NEE, 

possuem suporte e apoio necessário da equipe pedagógica da escola.  

As percepções das entrevistadas demonstram alguns pontos nos quais o 

processo de inclusão poderia ser melhorado, desde o interesse dos governantes 

tanto em nível Municipal (SEMED) quanto Federal, com investimentos em formação 

para os profissionais e adequação do espaço físico.  

O processo de inclusão de acordo com Sassaki (2006) é um processo na 

qual a sociedade se adapta para incluir pessoas com necessidades educacionais 

especiais. Portanto, é um processo gradual e dinâmico, respeitando as diferenças de 

cada aluno. Na política da Educação Especial (BRASIL, 1994), vimos que o 

processo deve ser integral, identificando a finalidade que é formar cidadão 

consciente e participativo. 

 

Quadro 8: Desafios no processo de inclusão 

Professoras Quais os desafios que a escola enfrenta no processo de 
inclusão em seu entendimento? 

P1 São grandes, pois todo início de ano recebemos crianças com 
deficiências diferentes e a escola e o professor não estão 
preparados para recebê-los. 

P2  Espaço físico, adequação profissional ao professor. 

P3 De incluir por obrigatoriedade sem condições de material, pessoas 
capacitadas e ambiente próprio. 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, Porto Velho, 2016. 

 

Podemos observar conforme quadro 8 que as práticas docentes são 

demarcadas por diversas dificuldades que perpassam por fatores de infraestrutura 

física, condições de material pedagógico e formação profissional.  

As dificuldades encontradas corroboram com a pesquisa de Comin ao 

constatar que os obstáculos mais frequentes para a inclusão de crianças com NEE 

no contexto escolar, foram: infraestrutura do ambiente escolar, carência de material 
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pedagógico e a ausência de profissionais qualificados, pois não tiveram uma boa 

formação inicial e continuada para lidarem com o processo de inclusão (COMIN, 

2010).  

Vale ressaltar que, para que ocorra o processo de inclusão de alunos com 

NEE no sistema de ensino, possibilitando assim a ampliação das perspectivas 

existências, não basta apenas à promulgação de leis onde determinam a 

obrigatoriedade de matrícula nas escolas da rede de ensino e nem criação de cursos 

de capacitações e formação continuada para a Educação Inclusiva, mesmo que 

estes são medidas essenciais para a inclusão, porém não são suficientes. 

Como já citado anteriormente para a Resolução nº 552/09 do Conselho 

Estadual de Rondônia (RONDÔNIA, 2009), os mantenedores e as instituições de 

ensino devem prover e prever as questões de infraestrutura adequada, docente e 

equipe pedagógica qualificada e capacitada para atenderem os alunos com NEE. 

Além de prover de materiais e recursos didáticos adequados a esses alunos no AEE.  

Em diversos estudos realizados, os autores ressaltam que a formação de 

professores, as condições físicas e materiais e a organização de recursos humanos 

de apoio são fatores que devem ser priorizado na discussão da inclusão na 

educação infantil (DE VITTA et a., 2004; SOUZA, 2008 e DE VITTA, 2010). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo como objeto de estudo o processo inclusivo voltado aos professores 

da sala de aula regular e da sala de recursos multifuncionais, esta pesquisa teve 

como objetivo investigar e analisar as percepções dos professores em relação aos 

estudantes com necessidades educacionais especiais, por meio da compreensão a 

respeito das concepções e dificuldades encontradas pelos mesmos, neste processo.  

Sabemos que a educação é o alicerce para o desenvolvimento de qualquer 

cidadão e que incluir o aluno com necessidades educacionais especiais, é também, 

uma forma de respeitá-lo e garantir a possibilidade de seu crescimento. Contudo 

percebemos que diversas dificuldades existem e quando observamos de forma 

crítica, elas ficam mais claras. Afinal, colocar o aluno em sala de aula regular e não 

atender o que realmente ele necessita, não é inclusão.  

Ao realizar a presente pesquisa e depois de analisar os dados coletados 

verificamos que: 

- Os professores possuem diferentes formações iniciais, e que apenas uma 

possuía formação continuada em Educação Especial, no entanto, todos eles 

apontaram dificuldades no processo de inclusão;  

- Dentre as dificuldades encontradas ao trabalhar com alunos com 

necessidades educacionais especiais, estão a dificuldade pessoal em trabalhar com 

a inclusão sem uma formação adequada, inicial e continuada, a falta de uma 

infraestrutura adequada e a organização dos espaços escolares, bem como a 

necessidade de aquisição de materiais pedagógicos que atendam mais 

especificamente a esses alunos;  

- Observou-se que o planejamento das atividades pedagógicas é realizado 

com acompanhamento da equipe pedagógica;  

- Constatou-se que a avaliação da aprendizagem dos alunos se dá de forma 

contínua, através da observação, interação e avanço nas atividades propostas.  

Diante dos resultados alcançados, refletimos que os docentes, independente 

da área de atuação, necessitam de formação inicial e continuada sobre o processo 

de inclusão, sobre as necessidades educacionais especiais e sobre como ocorre o 

processo de aquisição de conhecimento na criança, para intervir adequadamente no 

processo de aprendizagem desses alunos. 
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Ainda que haja necessidade de novos professores especializados, torna-se 

igualmente necessário que os professores atuais estejam abertos às mudanças 

desse novo contexto de inclusão e que possam refletir e repensar sobre suas 

concepções, conhecimentos, o seu papel social e posicionamento diante de uma 

escola inclusiva.  

A proposta de uma educação inclusiva deve acontecer concomitantemente 

com os pais, professores e gestores, pois todos os alunos estão na condição de 

educandos e são aprendizes de uma escola de boa qualidade para toda a 

comunidade escolar. A inclusão é um processo culturalmente determinado e 

construído, requerendo a participação da comunidade escolar e do próprio aluno na 

construção do ambiente escolar favorável para o ensino. 

Percebe-se que existem várias dificuldades e muitas delas não se referem 

apenas aos alunos com necessidades especiais, são problemas existentes na 

estrutura educacional como um todo. Sendo assim, o processo de inclusão do 

alunado em classes comuns gera novos desafios e circunstâncias que tendem a 

somar com as dificuldades já existentes, e por fim, reafirma a ideia de que a inclusão 

exige mudanças necessárias a fim de melhorar a qualidade da educação para os 

alunos com ou sem necessidades educacionais especiais.    
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APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO – PORTO VELHO 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 

 

 

 

 

Senhores gestores escolares, sendo acadêmica do curso de Pedagogia da UNIR - 

Campus de Porto Velho, e elaborando uma monografia com o título: INCLUSÃO 

ESCOLAR E AS PERCEPÇÕES SOBRE A DOCÊNCIA DE PROFESSORAS 

PARA ATUAR COM ESTUDANTES PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

(EPAEE), orientada pela Prof.ª Dra. Carmen Tereza Velanga, venho solicitar vossa 

contribuição, respondendo as questões abaixo. 

Desde já agradeço a sua colaboração ao responder o presente questionário. 

 

 

 

 

 

Porto Velho,  05 de Setembro de 2016. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Acadêmica: Elitânia Frota Nascimento- 201110450. 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AS PROFESSORAS 
Gênero:                                          Idade: 

1) Qual a sua área de formação inicial e continuada?  

_________________________________________________________________ 

 

2) Atua no magistério há quanto tempo? 

_________________________________________________________________ 

 

3) Você já trabalhou e/ou trabalha com alunos com necessidades educacionais 

especiais? Há quanto tempo? 

_________________________________________________________________ 

 

4) Quais dificuldades (pedagógicos, materiais, pessoais, etc) você encontrou 

nesse trabalho? 

_________________________________________________________________ 

 

5) Como planeja suas aulas PNEE? É acompanhado por Supervisor/ 

Coordenador pedagógico? Como isso acontece? 

_________________________________________________________________ 

 

6) Como avalia pedagogicamente a PNEE? 

_________________________________________________________________ 

 

7) Como ocorre o processo de inclusão na escola em seu entendimento? 

_________________________________________________________________ 

 

8) Em sua opinião, o que pode ser feito para melhorar este processo, ou o que 

está faltando? 

_________________________________________________________________ 

 

9) Quais os desafios que a escola enfrenta no processo de inclusão em seu 

entendimento? 

_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

TABULAÇÃO DAS ENTREVISTAS COM AS PROFESSORAS 
 

Professoras Gênero Idade 

P1 Feminino 35 anos 

P2 Feminino 47 anos 

P3 Feminino 62 anos 

 
1) Qual a sua área de formação inicial e continuada?  

P1- Letras Espanhol/ Gestão/ Educação Especial 

P2- Pedagogia 

P3- Magistério e Acadêmica de Pedagogia 

 

2) Atua no magistério há quanto tempo? 

P1- 16 anos 

P2- 16 anos 

P3- 17 anos 

 

3) Você já trabalhou e/ou trabalha com alunos com necessidades 

educacionais especiais? Há quanto tempo? 

P1- Sim, há 3 anos 

P2- Sim trabalho, há 1 ano 

P3- Sim em 2015 (sem laudo), há 1 ano 

 

4) Quais dificuldades (pedagógicos, materiais, pessoais, etc) você 

encontrou nesse trabalho? 

P1- Aquisição; pois tanto os valores altos quanto a falta no mercado da cidade; 

Poucas verbas destinadas a esse fim. 

P2- Não tive nenhuma dificuldade, pois tenho todo suporte que preciso. 

P3- Pessoal, pois a família não aceitou ter um filho PNE, apesar da escola dar 

todo apoio, a omissão dos pais não permitiu ir mais além, assim tendo que ser 

igual aos demais alunos. 

 

5) Como planeja suas aulas PNEE? É acompanhado por Supervisor/ 

Coordenador pedagógico? Como isso acontece? 
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P1- Com antecedência, semanalmente, anualmente com o plano individualizado, 

acompanhado do coordenador pedagógico, duas vezes por semana.  

P2- São planejadas semanalmente com acompanhamento da equipe pedagógica. 

P3- Não era realizada o planejamento, pois o aluno não tinha laudo específica da 

deficiência e portanto não tinha como fazer o atendimento correto. Realizava as 

atividades como os demais alunos. 

 

6) Como avalia pedagogicamente a PNEE? 

P1- Na teoria é tudo perfeito no entanto a prática ainda está muito distante; Então 

a avaliação é continua avaliando a socialização, interação e avanço. 

P2- Através de observações e nas realizações de atividades. 

P3- Da interação entre os demais alunos. 

 

7) Como ocorre o processo de inclusão na escola em seu entendimento? 

P1- Ainda é um processo distante da teoria, porém sabemos que quando se trata 

de Educação no Brasil. 

P2- De forma mais natural possível. 

P3- Capacitação de professores, orientadores e supervisores. 

 

8) Em sua opinião, o que pode ser feito para melhorar este processo, ou o 

que está faltando? 

P1- Interesse dos nossos governantes com investimento em formação e 

adequação do espaço físico, pois hoje o governo federal já destina verba que é 

pouco. 

P2- Formação para os profissionais. 

P3- Interesse da própria secretaria (SEMED) e professores. 

 

9) Quais os desafios que a escola enfrenta no processo de inclusão em seu 

entendimento? 

P1- São grandes, pois todo início de ano recebemos crianças com deficiências 

diferentes e a escola e o professor não estão preparadas para recebê-los. 

P2- Espaço físico, adequação profissional ao professor. 

P3- De incluir por obrigatoriedade sem condições de material, pessoas 

capacitadas e ambiente próprio. 


