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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objeto de pesquisa a relação existente entre a inclusão 

dos alunos com necessidades educacionais especiais no sistema regular de ensino 

e a formação continuada dos professores, tendo como problema de pesquisa 

investigar a necessidade da formação continuada de professores de 1ª a 4ª séries 

do ensino fundamental da Rede Estadual de Ensino São Paulo que incluem em sua 

turma alunos com NEE. A análise das necessidades de formação continuada é de 

extrema importância para compreender os diversos problemas que a inclusão 

abrange. Perceber as preocupações dos docentes, suas experiências, dificuldades e 

expectativas em relação à formação continuada, tal como seu posicionamento em 

relação à inclusão, contribui para uma maior reflexão, permitindo mudanças e a 

busca pela melhoria da qualidade de ensino. Este trabalho baseou-se na hipótese 

de que a realização da formação continuada pelos professores promove uma 

educação inclusiva. O universo da pesquisa constituiu-se de 26 professores de 1ª a 

4ª séries do ensino fundamental da Rede Estadual de Ensino de São Paulo que 

incluem ou já tenham incluído em suas salas de aula alunos com necessidades 

educacionais especiais. O relato dos docentes foi orientado pela abordagem 

qualitativa de pesquisa, sendo utilizado o questionário como instrumento 

metodológico, além da pesquisa bibliográfica e de fontes documentais. As categorias 

Formação Continuada e Educação Inclusiva foram analisadas à luz dos referenciais 

teóricos de Antônio Nóvoa e Maria Teresa Eglér Mantoan, além de outros autores 

que fizeram estudos sobre o tema, contribuindo para um maior aprofundamento do 

estudo. Os resultados permitem afirmar que a inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais no ensino regular implica mudanças na atitude e prática 

pedagógicas, na organização das escolas, nos currículos e, principalmente, na 

implementação de propostas de formação continuada aos educadores. 

 

Palavras-chave: formação continuada. trabalho docente. educação inclusiva. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of the present study is to investigate the relationship between the 

inclusion of pupils with special educational needs into the regular system of 

education and the teachers’ continuous professional training. The research question 

is to investigate the need for continuous professional training of teachers of the first 

four grades of the Primary Education of the Council for Education of the State of São 

Paulo which include pupils with special educational needs in their classrooms. The 

analysis of the need for continuous professional training is extremely important to 

understand the different problems that inclusion involves. To perceive the teachers’ 

concerns, their experiences, their difficulties and their expectations with regard to 

continuous professional training as well as their position toward inclusion contributes 

to a greater reflection which permits changes and the pursuit of the improvement of 

the quality of teaching. This study is based upon the hypothesis which states that 

teachers’ participation in continuous professional training promotes inclusive 

education. The group under research was composed of 26 teachers of the four first 

grades of Primary Education of the Council for Education of São Paulo which include 

or have already included pupils with special educational needs in their classrooms. 

The teachers’ report was guided by the qualitative approach of research; as 

methodical tools they used the questionnaire, the bibliographical research and 

documental sources. The analysis of the categories “Continuous Professional 

Training” and “Inclusive Education” was based upon Antônio Nóvoa’s and Maria 

Teresa Eglér Mantoan’s theoretical referentials and on other authors who studied this 

subject matter, thus contributing to a greater deepening of the study. The results 

allow us to affirm that the inclusion of pupils with special educational needs into 

regular education implies changes in the attitude and in the pedagogical practice, in 

the organization of schools, in the curricula and, particularly, in the implementation of 

proposals of continuous professional training to teachers. 

 

Keywords: continuous professional training. teachers’s work. inclusive education.           
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1 MEMÓRIAS E TRAJETÓRIAS: A EDUCAÇÃO COMO FOCO 

 

“O mais importante e bonito do mundo é isto: que as 

pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram 

terminadas – mas que elas vão sempre mudando”. 

Guimarães Rosa 

 

Minha trajetória como professora das séries iniciais nos últimos dez anos 

trouxe inquietações em relação à minha formação, pois sempre tive a preocupação 

de auxiliar no desenvolvimento das potencialidades de meus alunos. Ao realizar a 

presente pesquisa, deparei com muitas indagações a respeito de qual seria meu 

foco de investigação, dentre questões tão relevantes que estão inseridas no 

contexto da formação de professores que atuam com crianças com necessidades 

educacionais especiais (NEE) no ensino regular. 

Após o Magistério, ingressei como professora efetiva de 1ª a 4ª série no 

município de Valinhos, onde lecionei até 2008, e tive incluídos em minha turma 

alunos com necessidades especiais, apresentando especificamente deficiência 

mental. Foi um grande desafio desenvolver um trabalho junto a eles, já que não era 

oferecida nenhuma formação específica pelo município. Assim, ciente das minhas 

dificuldades e por iniciativa própria, busquei apoio com a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE)1, onde os alunos tinham atendimento em outro 

período, para que pudéssemos fazer um trabalho conjunto, promovendo a melhoria 

na qualidade de ensino, além de maior integração dos educandos.   

A graduação em Pedagogia e a Especialização em Psicopedagogia, 

realizadas na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), permitiram-me um 

crescimento pessoal e profissional como educadora. O tema de minha monografia 

na graduação – “Um novo olhar frente à inclusão” – proporcionou maior 

conhecimento sobre o assunto, anunciando um caminho que eu voltaria a trilhar. 

Em 2006, comecei a lecionar como professora efetiva do ensino fundamental 

na Rede Estadual de Ensino de São Paulo. Iniciei o trabalho em Campinas. Em 

2009, solicitei transferência para a cidade de São Paulo. Na escola em que passei a 

9                                                 
1 A APAE tem como missão prevenir a deficiência, facilitar o bem-estar e a inclusão social da pessoa 
com deficiência intelectual. 
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lecionar permanecem as classes especiais, portanto, os alunos que apresentam 

NEE não estão incluídos nas salas regulares. No início daquele ano, percebi que 

uma aluna que constava da minha lista da 2ª série frequentava a sala especial. Ao 

questionar sobre o motivo, foi informado pela professora especialista da sala 

especial que a aluna apresentava lesão motora séria, decorrente de um acidente 

vascular cerebral (AVC)2 sofrido quando ela tinha 4 anos de idade. Fiz o pedido junto 

à direção para que a aluna participasse das minhas aulas sem frequentar a sala 

especial. No decorrer do trabalho, pude observar que a capacidade cognitiva da 

aluna não havia sido afetada e, apesar de suas limitações físicas, ela demonstrou 

grande capacidade de aprendizagem, tendo sido integrada com os demais e aceita 

por eles.  

Minha formação acadêmica e prática educativa proporcionaram uma 

mudança no olhar, que enxerga e valoriza as diferenças. Segundo Azoilda Trindade 

e Rafael Santos (2002, p. 12),  

 

[...] devemos olhar os nossos alunos, não com o olhar que os vê 
como incapazes, incompetentes, doentes, sem perspectivas, olhar 
esse que pode destruir, impedir qualquer possibilidade, mas com 
olhar de fé, de confiança. 

  

No entanto, o fato relatado acima envolve um questionamento bastante 

relevante: como os alunos são selecionados para as salas especiais? A aluna tinha 

sua capacidade cognitiva preservada, mas, por apresentar uma deficiência física, 

havia sido encaminhada para a sala especial. Mesmo se houvesse uma lesão que 

não preservasse sua capacidade física e mental, por que ela não poderia integrar a 

sala regular? Essa indagação permeia especialmente a formação de professores, 

pois, se houvesse capacitação e formação permanentes, o aluno com NEE poderia 

integrar as turmas regulares.  

 Antigamente, a responsabilidade do trabalho especial cabia às instituições 

especializadas. A educação especial expandiu-se nos anos 1960 e 1970, com a 

criação de entidades filantrópicas e assistenciais especializadas, destinadas à 

população procedente das classes sociais menos favorecidas. O atendimento na 

rede escolar pública restringia-se aos deficientes mentais, nas classes especiais 

10                                                 
2 Acidente vascular cerebral é um derrame resultante da falta ou restrição de irrigação sanguínea ao 
cérebro, que pode provocar lesão celular e alterações nas funções neurológicas. Informação 
disponível em: <http://www.abcdasaude.com.br>. Acesso em: 12 jan. 2011. 

http://www.abcdasaude.com.br/
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(BUENO, 1993). Embora não fosse negada a oportunidade de os alunos se 

desenvolverem, foi privilegiado durante muito tempo o olhar da rejeição, da 

segregação, do assistencialismo, que pouco contribui para a integração da pessoa 

deficiente ao meio social. Na tentativa de eliminar preconceitos e de integrar os 

alunos com deficiências nas escolas, surgiu o movimento de integração escolar. 

Esse movimento caracterizou-se, de início, pela utilização das classes 

especiais na “preparação” dos alunos para a integração na classe comum. Ocorria, 

com frequência, o encaminhamento indevido de alunos para as classes especiais e 

a rotulação a que eram submetidos. A inserção na classe regular somente era 

permitida para aqueles alunos que conseguissem acompanhar o currículo. Tal 

processo impedia que a maioria das crianças com NEE alcançassem níveis mais 

elevados de ensino, aumentando a lista dos excluídos do sistema educacional 

(BRASIL, 2001b). 

Atualmente, pensa-se de modo diferente acerca da exclusão dos alunos, 

devido às políticas de inclusão que vêm sendo debatidas. No entanto, é importante 

verificar se os alunos com NEE que estão integrados nas classes comuns estão 

efetivamente incluídos. Antônia Nakayama (2007) afirma que os processos sociais 

excludentes referem-se a situações que envolvam a questão da desigual 

oportunidade oferecida às pessoas em nossa sociedade. A estigmatização de um 

grupo se dá a partir de diferentes critérios, como classe social, gênero, etnia, 

condições físicas ou cognitivas das pessoas.  

Na escola, os mecanismos de exclusão muitas vezes têm início com a 

impossibilidade de se oferecer uma educação de boa qualidade. As barreiras que 

impedem a inclusão ainda são muitas: o preconceito, a acessibilidade, a adequação 

dos materiais didáticos e especialmente a capacitação de professores. Tais barreiras 

necessitam ser identificadas para dar lugar a um ensino inclusivo que acene à 

possibilidade da escola de ensinar a cada uma das crianças com seus talentos e 

suas deficiências, promovendo a participação com igualdade de oportunidades.  

O conceito da educação inclusiva teve início historicamente com documentos 

como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a qual afirma que 

toda pessoa tem direito à educação gratuita, pelo menos no que se refere à 

instrução elementar. Em seguida, direcionados aos deficientes, vieram documentos 

como a Declaração dos Direitos do Deficiente Mental (1971), a Declaração dos 

Direitos dos Deficientes Físicos (1975), entre outros (CARVALHO, 1998). 
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A partir de 1980, acordos e declarações internacionais buscaram aprimorar os 

princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração de Cuenca, 

no Equador, em 1981, resultou de um seminário de educação especial promovido 

pela Organização das Nações Unidas. A educação especial também foi tema da 

Conferência Mundial sobre Ações e Estratégias para a Educação, Prevenção e 

Integração dos Impedidos, realizada na Espanha ainda no ano de 1981. Esse foi 

considerado pela Organização das Nações Unidas (ONU) o Ano Internacional das 

Pessoas Deficientes. 

O Brasil optou pela construção de um sistema educacional inclusivo ao 

concordar com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, firmada em 1990 

em Jomtien, na Tailândia, a qual apresenta como objetivos principais: 

 Satisfação das necessidades básicas de aprendizagem; 

 Expansão do enfoque da educação para todos; 

 Universalização do acesso à educação: adoção de medidas que 

propiciem igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo 

de deficiência, como parte integrante do sistema educativo; 

 Oferta de um ambiente adequado para aprendizagem. (BRASIL, 1993) 

Como afirma Rosita Carvalho (1998), a partir da Declaração Mundial de 

Educação para Todos ocorreram diversos encontros destinados a pessoas com 

necessidades especiais, os quais subsidiaram a elaboração do Plano Decenal de 

Educação para Todos e as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades 

para Pessoas com Incapacidades, ambos de 1993, a fim de integrar as pessoas com 

deficiência no ensino regular. 

Na Declaração de Salamanca – que resultou da Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais realizada em 1994, na Espanha – foi reafirmado 

o direito à educação e proposta a adoção de linhas de ação em educação especial. 

Com base nesse documento foram apresentadas as Diretrizes Nacionais para a 

educação especial na educação básica (BRASIL, 2001b). 

Além dessas diretrizes, outros documentos em nosso país abrangem o 

conceito de educação inclusiva: a Constituição Brasileira (BRASIL, 1988, art. 208, III) 

garante o acesso, ao ensino fundamental regular, a todas as crianças e 

adolescentes, sem exceção; o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001a) 

estabelece metas para a educação das pessoas com necessidades educacionais 

especiais; e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96 traz o 
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atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1996, art. 4º, III). 

O conceito de necessidades educacionais especiais trouxe consigo a 

educação inclusiva, a qual passa a abranger, além das dificuldades de 

aprendizagem relacionadas a condições, disfunções, limitações e deficiências 

(mental, visual, auditiva, física/motora e múltipla), também aquelas não vinculadas a 

uma causa orgânica específica, considerando que, por dificuldades cognitivas, 

psicomotoras e de comportamento, alunos são excluídos dos apoios escolares. 

Ao se referir ao educando com NEE, esta pesquisa abrange aqueles que 

demonstram: a) dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 

processo de desenvolvimento que impedem o acompanhamento das atividades, 

vinculadas ou não a uma causa orgânica; dificuldades de comunicação e sinalização 

diferenciadas dos demais alunos, demandando adaptações do currículo; b) altas 

habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem (BRASIL, 2001b, p. 

39) 

O presente estudo busca abordar a relação existente entre a inclusão dos 

alunos com necessidades educacionais no sistema regular de ensino e a formação 

continuada dos professores, tendo como problema de pesquisa investigar a 

necessidade da formação continuada de professores de 1ª a 4ª série do ensino 

fundamental da Rede Estadual de Ensino de São Paulo que incluem em sua turma 

alunos com NEE. A pesquisa tem como hipótese que a realização da formação 

continuada pelos professores promove a educação inclusiva.  

As indagações que norteiam a investigação são as seguintes: 

 A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo oferece subsídios 

para promover a formação continuada dos educadores? 

 A escola oferece algum apoio, durante as reuniões semanais de 

trabalho coletivo, para o professor atuar com alunos com NEE? 

 Os profissionais de educação especial dão suporte aos professores 

das classes regulares para que estes possam efetivar a inclusão? 

 Os professores de ensino fundamental da Rede Estadual de Ensino de 

São Paulo buscam, além da formação inicial, outros cursos para trabalhar com 

alunos com necessidades especiais? 

Partindo do pressuposto de que a inclusão escolar dos alunos com NEE não 

pode depender apenas da legislação que lhe dá suporte, é necessário que os 
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docentes sintam-se capazes de realizar um trabalho que leve em conta as 

diferenças e minimize as desigualdades, seja individualizado e garanta o 

desenvolvimento cognitivo de tais alunos. A análise da necessidade da formação 

continuada é de extrema importância para perceber os diversos problemas que a 

inclusão abrange. Ouvir os professores, suas experiências, dificuldades e 

expectativas em relação à formação continuada, bem como perceber seu 

posicionamento em relação à inclusão, contribui para uma maior reflexão, permitindo 

mudanças e a busca pela melhoria da qualidade de ensino.  

A formação continuada poderá proporcionar ao professor condições de 

replanejar sua aula, propondo novas formas de intervenção no processo 

ensino/aprendizagem, principalmente no que se refere à educação inclusiva. 

Defende-se uma nova postura em relação à inclusão: que seja transformada na 

prática em todas as escolas, tendo como ferramenta a formação permanente do 

professor. 

Professores bem formados podem colaborar para que alunos “diferentes” não 

sejam excluídos, ignorados ou afastados do convívio dos demais. Professores sem 

capacitação, sem conhecimentos referentes a uma educação inclusiva podem 

assumir atitudes defensivas, preferindo distanciar-se e não tratar o tema como uma 

questão a ser resolvida por todos na escola. A formação de professores é condição 

fundamental para uma ação favorável à permanência de todos os alunos em sala de 

aula do ensino regular. 

As pesquisas sobre formação de professores têm destacado a importância de 

se analisar a prática pedagógica como questão relevante, opondo-se às abordagens 

que procuravam distanciar formação e prática cotidiana. Essa prática distanciadora, 

identificada como uma concepção de formação continuada estrutural, baseia-se em 

uma formação tradicional, comportamentalista, tecnicista, reduzindo o trabalho 

pedagógico a uma dimensão estritamente racional.  

Na década de 1960, os modelos de racionalidade técnica enfatizavam a 

valorização do conhecimento que o professor tinha sobre sua disciplina. Na década 

de 1970, passaram a ser valorizados os aspectos didático-metodológicos 

relacionados às tecnologias de ensino; e nos anos 1980, o discurso educacional foi 

dominado pela dimensão sociopolítica e ideológica da prática pedagógica (NUNES, 

2001). 
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A partir da década de 1990, buscaram-se novos enfoques para compreender 

a prática pedagógica e os saberes relativos aos professores e sua formação, 

baseando-se em uma concepção de formação continuada interativo-construtivista. 

Foram desenvolvidas pesquisas cujo destaque era a importância de se pensar a 

formação numa abordagem que envolvesse o desenvolvimento pessoal, profissional 

e organizacional, em oposição aos estudos anteriores, que acabavam por reduzir a 

profissão docente a um conjunto de técnicas, gerando uma dicotomia entre o eu 

profissional e o eu pessoal.  

Pensando, portanto, em uma formação permanente e levando-se em conta os 

saberes construídos pelos professores, a análise em que esta pesquisa se baseia 

insere-se na perspectiva de António Nóvoa (1995b), pelo reconhecimento da escola 

como espaço privilegiado na formação de seus profissionais, tornando-se um local 

no qual os saberes podem ser produzidos, em um processo formativo permanente e 

integrado à prática docente.  

A busca pela formação precisa ser entendida como reflexão, pesquisa, ação, 

descoberta, e não como mera aprendizagem de novas técnicas. Entende-se que a 

formação docente acontece de maneira indissociável da experiência de vida. Nóvoa 

(1995a, p. 15) afirma que é necessário “relacionar a formação de professores com o 

desenvolvimento pessoal – produzir a vida – e com o desenvolvimento profissional – 

produzir a profissão docente”.  

Nóvoa (2002) defende a ideia de que, para que os professores possam 

desenvolver-se pessoal e profissionalmente, os programas de formação abranjam 

três aspectos: 1) saber relacionar e saber relacionar-se, referindo-se ao sentido 

social do trabalho docente, a uma intervenção política, a um trabalho junto às 

comunidades locais; 2) saber organizar e saber organizar-se, tendo como sentido 

repensar o trabalho docente numa lógica de projeto e de colegialidade, promovendo 

a troca entre os docentes; e 3) saber analisar e saber analisar-se, buscando 

reconstruir o conhecimento profissional a partir de uma reflexão prática. Na formação 

continuada, é importante que o professor reflita sobre sua experiência profissional, 

sua ação educativa, seu mecanismo de ação. É nesse processo de ação-reflexão-

ação que se desenvolve o saber profissional.  

Para maior mobilização do conceito de reflexão na formação de professores, 

é necessário criar condições de trabalho em equipe. Isso sugere a criação de 

espaços na escola para esse crescimento. Quando as decisões são tomadas em 
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conjunto, todos passam a ser responsáveis pelo sucesso da aprendizagem na 

escola. “O aprender contínuo é essencial, se concentra em dois pilares: a própria 

pessoa, como agente, e a escola, como lugar de crescimento profissional 

permanente.” (NÓVOA, 2002, p. 27) 

No que tange à educação inclusiva, a pesquisa abrange os estudos de Maria 

Teresa Mantoan (2006), que também percebe a escola como um lugar de formação 

no qual os professores poderiam compartilhar ideias, sentimentos, ações, com um 

projeto educacional inclusivo voltado para a cidadania, que reconheça e valorize as 

diferenças.  

 

Ensinar, na perspectiva inclusiva, significa ressignificar o papel do 
professor, da escola, da educação e de práticas pedagógicas que 
são usuais no contexto excludente do nosso ensino, em todos os 
seus níveis... A formação do professor enfatiza a importância de seu 
papel, tanto na construção do conhecimento como na formação de 
atitudes e valores do cidadão. (MANTOAN, 2006, p. 55) 

 

Entre as propostas de capacitação dos professores e o entendimento da 

educação inclusiva e sua efetivação permanece uma grande distância. Há um 

discurso em direção à inovação, de um lado, e, de outro, a permanência de ações 

ligadas à exclusão desses alunos. Mantoan (2006) ressalta que a formação 

continuada é necessária para que os professores possam traçar metas voltadas para 

todos os alunos. A reflexão sobre as experiências e práticas cotidianas leva o 

professor a pensar, compreender, objetivando a busca de um ensino de qualidade. 

Para Mantoan (2002), a escola não pode continuar anulando as diferenças no 

processo de aprendizagem dos alunos, mas deve procurar valorizar os mais 

variados modos de representação do mundo, a partir da origem, dos valores e 

sentimentos. A exclusão escolar manifesta-se das mais diversas maneiras, por meio 

de políticas que impedem que as escolas se mobilizem para rever suas práticas, 

tendo o preconceito como principal fator excludente. 

A escola para todos caracteriza-se por reconhecer e valorizar as diferenças, a 

heterogeneidade das turmas, a diversidade no processo de construção do 

conhecimento. A educação inclusiva tem como objetivo acolher todas as pessoas, 

sem exceção, procurando entender e reconhecer o outro. Para promover uma 

condição de igualdade nas escolas temos de considerar as desigualdades naturais e 
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sociais, sendo somente as últimas que podem e devem ser eliminadas. Mantoan 

(2006, p. 17) afirma que, 

 

[...] quando entendemos que não é a universalidade da espécie que 
define um sujeito, mas as suas peculiaridades, ligadas a sexo, etnia, 
origem, crenças, tratar as pessoas diferentemente pode enfatizar 
suas diferenças, assim como tratar igualmente os diferentes pode 
esconder as suas especificidades e excluí-los do mesmo modo; 
portanto ser gente é correr sempre o risco de ser diferente. 

  

A partir da década de 1990, o número de estudos acadêmicos sobre 

formação de professores permeando a questão da inclusão aumentou 

sensivelmente. Rogéria Carneiro (1999) e Marines Cendron (2003) abordaram o 

tema dando ênfase à formação de professores na perspectiva da educação 

inclusiva, objetivando detectar o tipo de formação que as professoras da classe 

regular consideravam necessário para que o processo de integração de alunos com 

deficiência se efetivasse. Carneiro (1999) realizou um estudo exploratório com 

professoras que atuam em turmas de pré-escola a 4ª série do ensino fundamental 

na rede regular de ensino, nas quais encontravam-se inseridos alunos com 

deficiência, enquanto Cendron (2003) centrou sua pesquisa em turmas de 

progressão, composta por alunos que apresentam assincronismo entre sua faixa 

etária e o nível de escolaridade, tendo como referencial o viés sócio-histórico.  

Perpétua Silva (2003) buscou identificar conteúdos da formação continuada 

de professores de 1ª a 4ª série do ensino fundamental que facilitassem ou 

dificultassem o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Sua pesquisa caracterizou-se por uma abordagem qualitativa e exploratória, com 

professoras de uma escola particular, na qual verificou a importância dos conteúdos 

da formação para um bom desempenho do educador e notou a ausência de 

conhecimentos relativos às especificidades dos alunos com NEE. 

O estudo de Marilia Facco (2007) analisou a atividade docente na educação 

inclusiva, focalizando a aula, ao realizar sua coleta de dados em uma sala de 3ª 

série do ensino fundamental. Foram feitas duas entrevistas semiestruturadas, uma 

com a coordenadora e outra com a professora, ambas versando sobre aspectos 

pertinentes à inclusão. O estudo foi orientado pelos pressupostos da psicologia 

sócio-histórica e evidenciou a necessidade de formação continuada, bem como de 

políticas públicas capazes de orientar os docentes.   
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Já Maria Aparecida Menezes (2008) considerou a formação de professores 

de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular, observando 

que a maioria dos professores pauta o trabalho pedagógico em sua formação inicial 

e vai acrescendo-a de conhecimentos e estratégias julgadas necessárias no 

decorrer de sua jornada. A pesquisa teve como apoio a análise de alguns 

documentos nacionais e internacionais, além de entrevistas individuais sobre 

formação com educadoras de uma escola pública. 

Investigando práticas pedagógicas inclusivas, Glae Machado (2009) procurou 

compreender os saberes necessários à prática dos professores para a inclusão de 

alunos com NEE. Participaram da pesquisa cinco professoras de um município do 

Rio Grande do Sul, que atuavam na educação básica nos níveis de educação 

infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, e que incluíram em sua 

prática alunos com necessidades educacionais especiais. A partir do processo de 

análise, a autora identificou três dimensões, com base nas temáticas do trabalho: a 

educação inclusiva na concepção das professoras; os saberes necessários para a 

prática pedagógica; e a vivência/experiência como caminho para um ensino 

inclusivo. 

Destacam-se também as pesquisas realizadas na Universidade Nove de 

Julho sobre inclusão ou formação continuada de professores e especialistas, como a 

de Andréia Silva (2008), que estudou programas de promoção social desenvolvidos 

em parcerias com organizações não governamentais (ONGs), comunidade e 

governo, objetivando propiciar a inclusão social a partir da inclusão digital, realizada 

em uma escola pública de São Paulo. Helvezir Santos (2005) investigou os 

programas de formação continuada dos professores por meio dos documentos 

produzidos pela Secretaria Municipal de Educação, na tentativa de contribuir para a 

reflexão sobre a formação destes profissionais da educação, atuando em escolas 

municipais de educação infantil ou em creches. A pesquisa de Patrícia Almeida 

(2005) teve como objetivo construir uma análise comparativa dos programas de 

formação continuada de especialistas (diretores, coordenadores e supervisores 

escolares) da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, no intuito de refletir sobre a 

importância da formação de todos os profissionais da educação. 

Embora o objeto das pesquisas de mestrado e doutorado mencionadas 

abranja a formação inicial ou continuada do professor – algumas tendo como 

referência a inclusão/integração de alunos com necessidades educacionais 
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especiais – não têm sido direcionadas aos professores que atuam na Rede Estadual 

de Ensino de São Paulo, como é o caso do presente estudo, o qual busca verificar a 

legislação que norteia a formação continuada e a educação inclusiva e os cursos 

oferecidos pela Secretaria Estadual de Educação, com a preocupação em 

compreender os limites e possibilidades de uma formação continuada voltada a um 

ensino inclusivo. 

Portanto, esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a necessidade de 

formação continuada de professores dos primeiros anos do ensino fundamental da 

Rede Estadual de Ensino de São Paulo que já tiveram ou tenham incluídos em sua 

turma alunos com necessidades educacionais especiais, partindo do princípio de 

que um estudo que se dedica a uma população marginalizada pode contribuir para 

repensar a diferença. Os objetivos específicos são: 

 Destacar os cursos de formação oferecidos pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo para auxiliar os professores no sentido de 

promover uma melhor aprendizagem dos alunos com necessidades especiais; 

 Verificar se as escolas oferecem subsídios, nas reuniões semanais de 

trabalho docente coletivo, para promover a melhoria da qualidade de ensino para os 

alunos de inclusão; 

 Analisar se os especialistas em educação especial dão suporte aos 

professores das classes regulares; 

 Perceber se os professores buscam, por iniciativa própria, formação 

continuada que dê suporte ao trabalho com os alunos com NEE. 

A pesquisa foi realizada com 26 professores de duas escolas públicas 

estaduais, sendo 13 professores de uma escola localizada na Região Norte e 13 

professores de outra escola localizada na Região Centro-Oeste da cidade de São 

Paulo. De acordo com a natureza da pesquisa, definiu-se a utilização da 

metodologia qualitativa, pois tem possibilitado estudos mais dinâmicos e 

abrangentes, considerando o ambiente natural como sua fonte direta de dados 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Partindo da necessidade de se verificar a formação continuada ouvindo os 

educadores, foi utilizado o questionário estruturado como instrumento metodológico, 

buscando perceber, junto aos participantes, como se situam em relação à inclusão 

dos alunos com NEE, às dificuldades encontradas em sua atuação pedagógica e à 

busca pela formação continuada na perspectiva inclusiva. Para a realização da 
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pesquisa também foi consultada a legislação que dá suporte à formação continuada 

e à educação inclusiva e os cursos destinados à formação de professores oferecidos 

pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

Na próxima seção, Formação continuada: educando na diversidade, procura-

se enquadrar o estudo teoricamente, abordando as concepções e práticas da 

formação inicial e continuada do professor. Nesse sentido, contextualizam-se as 

pesquisas em formação inicial, fundamentando sua importância e precariedade, 

abrangem-se as políticas públicas que embasam a educação em serviço e destaca-

se a necessidade de uma formação permanente de qualidade.  

Na seção seguinte, Educação inclusiva: enfrentando as adversidades, serão 

apresentados os aspectos históricos da educação especial no Brasil, pressupondo 

uma longa caminhada da segregação à integração dos alunos. Destacam-se 

também as políticas que legitimam a inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, os tipos de atendimento destinados a eles e a necessidade 

de se identificarem barreiras que impedem a efetivação de uma educação inclusiva. 

O enquadramento metodológico do presente estudo será detalhado na seção 

Os caminhos percorridos na pesquisa, na qual se delineiam os objetivos da 

pesquisa, o instrumento utilizado para análise, as questões que a nortearam e os 

documentos consultados para a sua realização. Verifica-se a caracterização das 

escolas participantes e do bairro em que se encontram, além do perfil dos 

educadores que contribuíram para a pesquisa. 

Na seção Ouvindo os professores: a formação continuada na perspectiva 

inclusiva busca-se dar voz às experiências e vivências das educadoras, 

apresentando os limites e possibilidades de uma formação continuada voltada à 

prática inclusiva. Para análise e reflexão dos dados, foram utilizados os referenciais 

teóricos de Nóvoa, relacionando-os principalmente às interpretações dos docentes 

em relação à formação continuada, e de Mantoan, referindo-se à educação 

inclusiva, além da contribuição de outros autores que fizeram estudos sobre o tema. 

Encerrando o estudo, serão apresentados nas Considerações finais os 

desafios enfrentados pelos docentes e os caminhos a serem percorridos para a 

efetivação de uma formação continuada de qualidade direcionada à inclusão dos 

alunos com necessidades educacionais especiais. 
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2 FORMAÇÃO CONTINUADA: EDUCANDO NA DIVERSIDADE 

 

"Sem a curiosidade que me move, que me 

inquieta, que me insere 

na busca, não aprendo nem ensino. A educação 

necessita tanto de formação técnica e científica, 

como de sonhos e utopias." 

Paulo Freire  

 

A presente seção aborda a importância da formação inicial e continuada no 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico adequado, destacando a relevância e 

precariedade dos cursos de formação de professores. Relata o percurso da 

reflexividade no Brasil, a necessidade da reflexão sobre a prática e uma postura 

crítica sobre ela, além da valorização de saberes construídos pelos docentes, 

determinantes para se repensar uma mudança na práxis cotidiana. Avalia também a 

legislação que embasa a capacitação dos professores, permitindo seu 

reconhecimento como direito, em busca de caminhos para uma formação continuada 

de qualidade.  

 

2.1 Formação inicial e continuada do professor 

 

A questão da formação do professor sempre esteve em discussão, 

especialmente no que diz respeito à qualidade do ensino que vem sendo aplicado 

nos diferentes níveis e modalidades. A Constituição Federal de 1988, no artigo 206, 

apresenta como um dos princípios da educação nacional a valorização dos 

profissionais da educação escolar e a garantia do padrão de qualidade. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96 descreve, em seu artigo 

3º, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, além da 

garantia da qualidade do ensino. 

Ao pensar em padrão de qualidade, é necessário analisar a formação do 

professor, não somente a inicial, mas também a formação continuada, que propicie 

condições para que ele possa desenvolver e aprimorar seu trabalho pedagógico. 
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Qualidade na educação no presente trabalho refere-se ao sentido atribuído por 

Terezinha Rios (2008, p. 74), que carrega um valor positivo, almejando uma 

“educação da melhor qualidade, que se coloca sempre à frente, como algo a ser 

construído e buscado pelos sujeitos que a constroem”. A boa qualidade da educação 

envolve um conceito que caminha junto aos processos formativos e ao ensino, 

implicando uma educação voltada para a cidadania, para a formação de valores, 

para a valorização da vida. 

A garantia da qualidade na educação depende de vários fatores, como a 

melhoria das condições de trabalho dos professores e a valorização do trabalho 

docente, mas um dos mais significativos diz respeito à formação destes 

profissionais. Educadores bem formados constituem elemento básico para uma 

educação de qualidade, que promove o desenvolvimento das potencialidades do 

educando. É indispensável, além de uma formação inicial adequada, a realização de 

programas de formação contínua, visando não apenas ao aperfeiçoamento do 

professor, mas também à possibilidade de uma transformação da prática 

pedagógica. Para José Carlos Libâneo (2001, p. 22): 

 

Educação de qualidade é aquela em que a escola promove para 
todos o domínio de conhecimentos e o desenvolvimento de 
capacidades cognitivas e afetivas necessárias ao atendimento de 
necessidades individuais e sociais dos alunos [...] Se quisermos lutar 
pela qualidade da oferta dos serviços escolares e pela qualidade dos 
resultados do ensino, é preciso investir mais na pesquisa sobre 
formação de professores. 

 

A capacitação que promove uma educação de qualidade não finaliza com a 

formação inicial do professor. Apesar de esta ser indispensável para o acesso ao 

campo profissional, não é suficiente para a produção de conhecimento e para as 

exigências da carreira docente. Rinaldo Voltolini (2009) fala sobre a 

“universitarização” do saber pedagógico, teorias do campo educacional que 

pretendem produzir uma “revolução” na educação, e avalia que nem todo o 

desenvolvimento científico pode resolver todas as questões que afligem os 

educadores. Mesmo com tantas teorias sobre como saber fazer, constata-se que os 

professores sofrem de “desorientação”, não conseguindo superar as dificuldades 

encontradas no cotidiano escolar.  
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Para o autor, a “falta de saber” aumenta os cursos criados nas mais variadas 

direções e, apesar disso, “o sintoma da ignorância persiste e não raramente 

aumenta, tal como a sede insaciável pelos objetos sob medida (cursos de 

reciclagem, termo que, por sua origem empresarial, já deveria levantar suspeita)” 

(VOLTOLINI, 2009, p. 30). É importante denunciar a precariedade nos cursos de 

formação inicial e continuada, devido à culpabilização do professor pelo fracasso 

diante das tarefas profissionais. Uma formação de qualidade e a valorização da 

experiência profissional que se adquire durante os anos de atuação escolar, na 

interação com os alunos e com os demais professores, torna-se indispensável para 

a prática e sua reflexão. 

Nessa perspectiva, Kenneth Zeichner (apud LIMA, 2007) afirma que, por 

melhor que sejam os programas de formação inicial, a intenção é somente preparar 

os professores para começarem a aprender a serem professores. O autor considera 

que a formação inicial deveria ser um importante suporte na atuação da profissão, 

fornecendo as bases para a construção de um conhecimento pedagógico necessário 

para orientar o trabalho docente, e que precisaria ser reavaliada devido à frágil 

preparação encontrada nos cursos. 

Emília Lima (2007) acrescenta que o processo de formação inicial é a 

principal fase de inserção na docência, realizada por meio de estágios e práticas de 

ensino. No entanto, muitos alunos não fazem o estágio supervisionado durante o 

curso de Pedagogia, na maioria das vezes por falta de tempo ou por encontrarem 

professores que assinem sua ficha de estágio sem que eles necessariamente o 

realizem. Assim, ao ingressar como professores encontram uma realidade diferente 

daquela vivenciada em sua formação. Para a autora, 

 

[...] o choque com a realidade configura-se como a diferença 
encontrada pelos professores entre a idealização da realidade – 
segundo suas vivências anteriores, em especial o que lhe foi 
apresentado no curso de formação inicial – e a realidade tal qual ele 
agora vivencia pessoalmente na inserção profissional (LIMA, 2007, p. 
143). 

 

Ao mencionar o primeiro momento de formação, a inicial, Selma Pimenta 

(2008) relata as pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos 
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Pedagógicos3 (Inep), na década de 1960, sobre a formação inicial de professores, as 

quais colocaram em evidência o distanciamento da formação nas escolas normais 

de ensino médio, em confronto com as necessidades de um ensino de qualidade. As 

pesquisas sobre formação seguiram-se especialmente devido à Lei nº 5.692/71, que 

tornou obrigatória a profissionalização no ensino médio. 

A Lei nº 5.692/71 propôs o fim da distinção entre ensino propedêutico e 

ensino técnico com a criação de uma escola profissionalizante de primeiro e 

segundo graus, por intermédio da qual se tentou resolver o problema da falta de 

vagas no ensino superior. Ampliou-se a obrigatoriedade do ensino de quatro para 

oito anos, democratizando-o apenas quantitativamente. Maria de Fátima Camargo 

(2002) faz uma crítica ao ensino profissionalizante no que diz respeito à questão da 

qualidade, quando afirma: 

 

A Lei 5.692/71 não garantiu que a escola desse conta do projeto 
profissionalizante e nem tão pouco da formação, embora tenha 
eliminado alguns entraves. A ampliação da escolaridade obrigatória 
de quatro para oito anos foi responsável pela democratização 
quantitativa do ensino, mas não foi acompanhada pelo mesmo 
movimento no que diz respeito à qualidade. Essa ampliação teve 
consequências sérias ao comprometer o Estado com o fornecimento 
de toda a infra-estrutura necessária à sua manutenção – o material, o 
espaço físico e a formação de um quadro de profissionais. 
(CAMARGO, 2002, p. 42) 

 

As escolas particulares acabaram por continuar com um ensino de caráter 

propedêutico, não profissionalizante, mantendo a qualidade de ensino necessária à 

disputa de vagas no ensino superior. O ensino normal, um dos mais concorridos no 

passado, diluiu-se no segundo grau profissionalizante como Habilitação Específica 

em Magistério, perdendo sua dimensão profissionalizante e distanciando-se da 

realidade das escolas primárias. 

Com os debates e as propostas discutidas nas Conferências Brasileiras de 

Educação, nos anos 1980, apontou-se a necessidade de uma transformação, a ser 

realizada no ensino superior, no que dizia respeito à formação dos professores para 

a educação básica. Discutia-se a especificidade dos pedagogos, que também eram 

habilitados com o Magistério. É importante destacar os convênios realizados pelas 

24                                                 
3 Atualmente denominado Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
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universidades com sistemas públicos, que passaram a formar, no curso de 

Pedagogia, professores habilitados para as séries iniciais. Pimenta (2008, p. 31) 

relata que esses cursos “passaram a assumir um caráter de formação inicial e 

continuada ao mesmo tempo, na medida em que se destinavam a professores que já 

atuavam sem a formação em nível superior”. 

A produção acadêmica na área da educação, especialmente com a criação 

dos cursos de pós-graduação, representou importante contribuição para a análise 

crítica da escola, entendendo-se a necessidade e importância da formação 

continuada aos professores, para que pudessem analisar e propor alternativas para 

os problemas de ensino. Ao expor a importância da análise da prática dos 

professores por meio de sua formação continuada, colocava-se em evidência a 

escola como local de espaço de práticas coletivas e constituição do saber docente.  

As pesquisas sobre formação continuada de professores têm dado destaque 

às análises da prática pedagógica, em oposição às abordagens que distanciavam 

formação e prática cotidiana, podendo-se destacar dois modelos de formação 

continuada. O primeiro é o estrutural, fundamentado na racionalidade técnica, 

realizado a partir do oferecimento de cursos para atualização de conhecimentos, 

informações e inovações metodológicas. Nóvoa (2002) afirma que a racionalização 

do ensino apresentou ganhos significativos, mas acabou por reduzir o trabalho 

pedagógico a uma dimensão racional, como se fosse possível “limitar os fatores 

aleatórios” do cotidiano escolar. 

 

A escola não é vista apenas como um lugar de aprendizagem, mas 
também como um lugar de vida: os professores e os alunos 
recusarão, de forma mais ou menos radical, uma racionalização do 
ensino que os conduziria a organizar toda a atividade exclusivamente 
em torno do trabalho escolar [...] A ação pedagógica realiza-se a 
partir de uma pluralidade de valores e de crenças, de ideais e de 
situações. (NÓVOA, 2002, p. 34) 

 

Os modelos de racionalidade técnica enfatizaram, em meados de 1960, uma 

valorização quase exclusiva do conhecimento do professor sobre sua disciplina. Na 

década de 1970, passou-se à valorização dos aspectos didático-metodológicos 

relacionados às tecnologias de ensino, relegando a segundo plano o domínio dos 

conteúdos. Nos anos 1980, o discurso educacional foi dominado pela dimensão 
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sociopolítica e ideológica da prática pedagógica. A idealização de um modelo teórico 

para orientar a formação do professor conduzia a uma análise negativa da prática 

pedagógica docente (NUNES, 2001). 

A partir dos anos 1990, um novo enfoque foi dado para a formação de 

professores: o modelo interativo-construtivista, o qual se constitui num processo 

contínuo de reflexão sobre as práticas pedagógicas, articulando teoria e prática, 

organizando-se a partir dos contextos educativos e das necessidades dos sujeitos a 

quem se destina. Francisco Imbernón (2009) faz uma comparação entre os dois 

modelos de formação continuada quando afirma que a capacidade profissional do 

professor não se esgota na formação técnica e disciplinar, mas alcança a área 

prática no que concerne à ação docente. “A formação permanente deveria apoiar-se, 

criar cenários e potencializar uma reflexão real dos sujeitos sobre a sua prática 

docente.” (IMBERNÓN, 2009, p. 47) Em oposição ao professor como profissional 

técnico, surge a necessidade de construir uma visão do professor como profissional 

reflexivo. 

Nessa perspectiva, passou-se a estudar a constituição do trabalho docente 

levando-se em conta os diferentes aspectos de sua história: pessoal, profissional e 

organizacional. Nóvoa (1995a) identifica o conceito de formação de professores com 

sua trajetória de vida pessoal e profissional, podendo-se “relacionar a formação de 

professores com o desenvolvimento pessoal – produzir a vida – e com o 

desenvolvimento profissional – produzir a profissão docente” (NÓVOA, 1995a, p. 

15). 

Entende-se que a formação continuada acontece de maneira indissociável da 

experiência de vida e que precisa ser reconhecida como um direito do professor, 

objetivando a realização de um trabalho de boa qualidade. Para compreender e 

aperfeiçoar o trabalho docente, é importante considerar a própria prática dos 

educadores, partindo da reflexão sobre essas experiências em busca de uma 

formação permanente, a qual deveria ser inerente à figura do professor. 
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2.2 A formação continuada: reflexão sobre a práxis 

 

A formação continuada do professor, por meio da construção de uma postura 

reflexiva e da transformação da prática a partir da crítica sobre ela, é imprescindível 

para que haja uma melhoria na qualidade de ensino. O educador vive imerso em sua 

rotina, muitas vezes com práticas repetitivas, sem inovações, reconhecendo-se por 

meio da ação, mas não da reflexão sobre o seu agir. A consciência sobre as ações, 

bem como a condição de compreender e aprimorar o seu trabalho, dependem da 

prática da reflexão. 

Refletir significa retomar os próprios procedimentos, teorias aprendidas e 

compartilhar com o grupo reflexões sobre as experiências de vida, suas práticas em 

sala de aula. Nóvoa (2002) ressalta que os professores necessitam possuir 

capacidades de “autodesenvolvimento reflexivo”, que sirvam de apoio na tomada de 

decisões na sala de aula e no contexto da organização escolar. A formação 

continuada inicia-se pela reflexão crítica sobre a prática, pela qual os professores 

não seriam apenas executores, mas também produtores de materiais de ensino, 

criadores de instrumentos pedagógicos e profissionais críticos e reflexivos.  

O percurso do conceito de reflexividade no Brasil é descrito por Libâneo 

(2008). Segundo o autor, a introdução deste conceito teve início em meados de 

1960 com o método de reflexão do ver-julgar-agir, com o objetivo de sistematizar o 

exercício de reflexão, formando a consciência crítica dos estudantes dentro do 

movimento de ação católica. Após esse movimento, começou-se a considerar a 

reflexividade no processo de ação-reflexão-ação a partir do pensamento de Paulo 

Freire, visando à formação da consciência crítica. O diálogo entre educador e 

educando tomou distância do contexto concreto para uma análise crítica das 

situações vividas por eles. 

Por volta de 1980, ocorreu um “revigoramento do marxismo, acentuando-se a 

ideia de formação da consciência crítica tendo como base a práxis” (LIBÂNEO, 

2008, p. 59). A relação dialética compreende a realidade como modificação, 

considerando a reflexão em seu contexto, nas suas relações. A fenomenologia 

também propiciou um instrumental de leitura crítica da realidade, compreendendo a 
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ação humana como intencional e a reflexão como dependente do sentido dado a 

determinada realidade. 

O movimento das competências do pensar, que teve Philippe Perrenoud 

como um de seus precursores, propôs-se a atribuir à escola uma preocupação com 

a qualidade do pensar de educadores e educandos, dando importância às 

competências que levam à reflexão. A ênfase era dada no currículo e na 

metodologia de ensino que permitiam tornar o aluno consciente de suas estratégias 

de aprendizagem. Com o movimento do professor reflexivo tendo início com as 

reformas educativas nos anos 1980, começou-se a compreender uma nova 

qualidade educativa, pensando em mudanças no currículo, na gestão, na avaliação 

e na profissionalização dos professores. O enfoque no professor reflexivo 

proporcionou maior visibilidade à prática e à formação docentes. 

O profissional reflexivo precisa ter como preocupação fundamental 

transformar a situação, recolocando o problema e considerando os fins a serem 

atingidos pela prática. É importante pensar em uma formação centrada no 

comprometimento com uma prática a partir da reflexão das situações vividas no 

contexto escolar. Donald Schön (2000) esclarece que a formação profissional 

baseada na práxis valoriza a prática profissional como um momento de construção 

de conhecimento. O autor faz distinção entre conhecimento na ação, reflexão na 

ação e reflexão sobre a reflexão na ação. 

O conhecimento na ação (saber fazer) refere-se ao conhecimento implícito, 

mobilizado pelos profissionais em seu cotidiano. É a compreensão daquilo que 

interiorizamos e que muitas vezes nem estamos conscientes de termos aprendido. A 

reflexão na ação (pensar sobre o fazer) acontece quando pensamos sobre o que 

fazemos, sendo o melhor instrumento de aprendizagem quando o profissional se 

revela aberto à sua prática. Quando os profissionais constroem novos caminhos, 

novas soluções e, com o repertório de experiências, buscam uma análise, uma 

investigação, dá-se o que o autor denomina de reflexão sobre a reflexão na ação 

(analisar criticamente o saber fazer), dimensionando-se o professor como 

pesquisador de sua prática. 

A reflexão sobre a prática significa confrontar o conhecimento acumulado com 

a nova situação que requer capacidade de criar novas visões para entender o 

problema de maneira não prevista em seu conhecimento anterior, possibilitando a 
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análise do conhecimento na ação introduzidos no contexto da própria prática. A 

formação continuada não se dá somente por meio da acumulação de cursos, 

técnicas e métodos, mas sim pela reflexão crítica das práticas pedagógicas no 

espaço escolar. 

É necessário perceber que os saberes teóricos advindos da formação inicial e 

cursos afins, quando relacionados aos saberes da prática, também oferecem aos 

professores perspectivas de análise para entenderem a própria experiência vivida no 

cotidiano escolar, para intervir e transformar sua prática docente. A teoria é 

importante na formação docente, uma vez que, além de ser formativa, permite aos 

sujeitos diferentes pontos de vista para uma ação contextualizada. Sobre a 

articulação entre teoria e prática, Pimenta (2008, p. 26) afirma: 

 

Os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, aos saberes da 
prática, ao mesmo tempo ressignificando-os e sendo por eles 
ressignificados. O papel da teoria é oferecer aos professores 
perspectivas de análise para compreenderem os contextos 
históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si mesmos como 
profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles 
intervir, transformando-os. 

 

No entanto, a necessidade de reflexão a partir das teorias produzidas nas 

práticas experienciais torna-se fundamental para a melhoria do ensino, pois propicia 

ao professor uma maior compreensão acerca de seu próprio pensamento e reflexão 

de modo crítico sobre sua prática, aprimorando seu modo de agir e internalizando 

novos instrumentos de ação. 

Maurice Tardif (2002) explica que a relação entre teoria e prática não reflete 

somente uma relação de aplicação. O trabalho dos professores precisa ser 

considerado como um espaço de produção e de transformação de saberes, teorias, 

conhecimentos específicos do professor. “A prática dos professores não é somente 

um espaço de aplicação de saberes provenientes da teoria, mas também um espaço 

de produção de saberes específicos oriundos dessa mesma prática.” (TARDIF, 

2002, p. 234) 

Para maior mobilização do conceito de reflexão na formação de professores, 

além da importância do conhecimento advindo da experiência concreta das práticas 
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pedagógicas, é necessário criar condições de trabalho em equipe. Isso sugere que a 

escola crie espaço para esse crescimento, pois, quando as decisões são tomadas 

em conjunto, todos passam a ser responsáveis pelo sucesso da aprendizagem na 

escola. “O aprender contínuo é essencial, se concentra em dois pilares: a própria 

pessoa, como agente, e a escola, como lugar de crescimento profissional 

permanente.” (NÓVOA, 2002, p. 23) Para o autor, a formação continuada se dá de 

maneira coletiva e depende da experiência e da reflexão como elementos contínuos 

de análise, articulando-se com o desenvolvimento organizacional das escolas. 

 

O desafio consiste em conceber a escola como um ambiente 
educativo, onde trabalhar e formar não sejam atividades distintas. A 
formação contínua deve ser encarada como um processo 
permanente integrado no dia-a-dia dos professores e das escolas [...] 
é preciso fazer um esforço de troca e partilha de experiências de 
formação criando progressivamente uma cultura de formação 
contínua de professores. (NÓVOA, 2002, p. 61) 

 

Na formação continuada, é importante que o professor reflita com seus pares 

sobre a experiência profissional, a ação educativa, o mecanismo de ação e que a 

escola também seja um espaço que propicie a formação. É preciso investir 

positivamente nos saberes trazidos pelos docentes, trabalhando-os a partir de um 

ponto de vista teórico e conceitual e implicando uma análise crítica de seu trabalho. 

Rios (2008, p. 47) afirma que as respostas propostas pela reflexão podem ser 

encontradas em dois espaços: “no da nossa prática, na experiência cotidiana da 

tarefa que procuramos realizar, e no da reflexão crítica sobre os problemas que essa 

prática faz surgir como desafios para nós”. Quando é feita uma reflexão sobre o 

trabalho, questiona-se sua validade, seu significado. 

Para que ocorra uma mudança educacional, esta precisa estar relacionada à 

formação do professor e à inovação de suas práticas pedagógicas. A formação 

continuada, parte viva do projeto educativo da escola, é uma releitura das 

experiências que nela ocorrem, significando uma atenção prioritária às práticas dos 

professores. Como escreve Paulo Freire (2000, p. 44): 
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Na formação permanente dos professores, o momento fundamental é 
o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 
prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. 
O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser 
de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. 

 

A formação permite estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça 

aos professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas 

de autoformação. A orientação de uma capacitação relacionada ao processo de 

reflexão exige uma proposta crítica da organização e da metodologia, já que deve 

auxiliar os professores a rever sua própria prática. Segundo Nóvoa (1995a), estar 

em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os 

percursos e os projetos, com vistas à construção de uma identidade. 

A identidade docente advém da reflexão, dando sentido à sua própria 

experiência, ao propiciar uma visão crítica do ensino. Para Imbernón (2009), o 

reconhecimento da identidade permite interpretar melhor o trabalho docente, 

interagir melhor com os outros, como contexto que se vive dia a dia nos centros, já 

que o ensino requer um envolvimento pessoal. A identidade aparece como algo 

construído nos limites da existência social dos sujeitos, sendo estabelecida no 

convívio com as outras pessoas. 

Para que a reflexão crítica sobre a prática torne-se parte da formação, é 

fundamental aceitar que o professor precisa ter mais controle sobre suas condições 

de trabalho, valorizar ações conjuntas, projetos coletivos, capazes de modificar os 

contextos escolares. Nesse caso, uma prática crítico-reflexiva, inovadora e 

transformadora, passa a se impor como condição da vida e da profissão do 

professor. 

 

2.3 A legislação na formação continuada 

 

A formação do professor que considera a reflexão crítica sobre sua prática, 

em um projeto conjunto com os demais docentes, visa não apenas à atualização e 

ao aperfeiçoamento do professor, mas também à possibilidade de uma 

transformação da prática pedagógica, objetivando uma educação de qualidade. 
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A partir da Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em 

Jomtien, na Tailândia, em 1990, a formação de professores é tema obrigatório nos 

debates educacionais, por se constituir elemento importante na universalização da 

educação. No Brasil, a legislação sobre educação estabelece obrigatoriedade de 

aperfeiçoamento, períodos dedicados para estudos, determinando que a 

administração realize programas de capacitação para todos os professores em 

exercício. A LDB nº 9.394/96 destaca, em seu Título VI, dos Profissionais da 

Educação, nos artigos 61 e 67: 

 

Art. 61  A formação dos profissionais da educação, de modo a 
atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem 
como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da 
educação básica, terá como fundamentos:  

I - a presença de sólida formação básica, que propicie o 
conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas 
competências de trabalho; 
II - a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 
supervisionados e capacitação em serviço; 

III - o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em 
instituições de ensino e em outras atividades. 

[...] 

Art. 67 Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: 

[...] 
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
licenciamento periódico remunerado para esse fim; 
[...] 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído 
na carga de trabalho. (BRASIL, 1996) 

 

A LDB ampliou as possibilidades para a realização de atividades de formação 

continuada, mas existem muitos obstáculos para a formação dos professores, como: 

a falta de coordenação, acompanhamento e avaliação nos planos de formação 

permanente; a falta de orçamento para atividades de formação coletiva; e a 

formação continuada vista apenas como “incentivo salarial ou de promoção e não 

como melhoria da profissão” (IMBERNÓN, 2009, p. 32). 

A legislação prevê a realização de formação continuada para professores, 

mas como uma ideia de complementação da formação inicial. Verifica-se no 
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cotidiano das escolas uma formação superficial ocorrida nos horários de trabalho 

docente coletivo e que compete com inúmeras outras atividades escolares, 

tornando-se uma formação descontínua, sem qualidade e sem possibilidades de 

reflexão e transformação. 

Libâneo e Pimenta (1999) assumiram uma reivindicação para que o 

ordenamento legal de todo o conteúdo do Título VI da LDB fosse efetivado. Para 

eles, não bastavam iniciativas de formulação de reformas curriculares e princípios 

norteadores de formação. Fazia-se necessária “a definição explícita de uma 

estrutura organizacional para um sistema nacional de formação de professores da 

educação, incluindo a definição dos locais institucionais do processo formativo”. 

(LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 241). 

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001 (BRASIL, 2001a) 

destaca que um dos maiores desafios é a qualificação docente e que o poder 

público precisa dedicar-se prioritariamente à solução desse problema. A 

implementação de políticas públicas de formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação é uma condição e um meio para o avanço científico e 

tecnológico, uma vez que a produção do conhecimento e a criação de novas 

tecnologias dependem do nível e da qualidade da formação. 

O PNE prevê que a melhoria da qualificação profissional dos professores 

dependerá de políticas que objetivem: 

 

- fortalecer as características acadêmicas e profissionais do corpo 
docente formador; 

- estabelecer um sistema nacional de desenvolvimento profissional 
contínuo para todos os professores do sistema educacional; 

- fortalecer os vínculos entre as instituições formadoras e o sistema 
educacional, suas escolas e seus professores; 

- melhorar a infraestrutura institucional especialmente no que 
concerne a recursos bibliográficos e tecnológicos; 

- definir jornada de trabalho e planos de carreira compatíveis com o 
exercício profissional. (BRASIL, 2001a, p. 58) 

 

Em seu texto, o plano afirma ainda que a formação continuada dos 

profissionais da educação pública precisa ser oferecida pelas secretarias estaduais e 

municipais de educação e que sua atuação incluirá a coordenação, o financiamento 
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e a manutenção dos programas como ação permanente e a busca de parceria com 

universidades e instituições de ensino superior.  

Nota-se que o PNE dá atenção especial à formação permanente e a destaca 

como parte essencial para a melhoria da qualidade da educação. No entanto, apesar 

da formação continuada ser caracterizada como uma prática de formação 

reconhecidamente necessária, sendo a base de reflexão para um aprimoramento da 

prática dos professores, há um conjunto de fatores políticos, administrativos e 

metodológicos que acabam por gerar dificuldades na sua realização. De acordo com 

os Referenciais para a formação de professores (BRASIL, 1999), algumas 

dificuldades encontradas são: 

- falta de articulação entre os gestores do sistema educacional; 

- descontinuidade dos projetos e programas de um governo para o outro; 

- ações planejadas e realizadas com limites de tempo estabelecidos, 

referentes às políticas administrativas; 

- falta de incentivos salariais aos professores; 

- inexistência de tempo na jornada de trabalho e calendário escolar. 

Ainda segundo este documento, as questões organizativas dizem respeito à 

falta de planejamento e à não execução de ações articuladas entre si, que 

considerem as necessidades dos professores, das escolas e das salas de aula. A 

realização de eventos pontuais atinge o objetivo de divulgar novas ideias e 

sensibilizar os professores para aspectos relevantes da sua prática profissional; 

porém, 

 

[...] a inexistência de mecanismos de acompanhamento contínuo da 
prática pedagógica, de avaliação periódica dos resultados das ações 
desenvolvidas e de identificação de demandas de formação 
colocadas pelas dificuldades que encontram os professores no 
exercício profissional, prejudica a qualidade da formação, uma vez 
que estes são instrumentos de avaliação fundamentais para o 
planejamento e redimensionamento dos programas (BRASIL, 1999, 
p. 47). 

 

Percebe-se que ainda existem muitas barreiras para que a formação 

continuada seja efetivada como um espaço de reflexão crítica, coletiva e constante 



 35 

sobre a prática da sala de aula. É importante que o professor tenha consciência de 

que a formação não resolverá todos os problemas referentes ao sistema educativo, 

mas lhe permitirá maior compreensão das questões envolvidas em seu trabalho, 

para que possa tomar decisões com autonomia e responsabilidade. 

É fundamental que o professor reconheça a formação continuada como direito 

e conheça alguns caminhos que possam auxiliá-lo em sua formação, objetivando a 

sua valorização profissional e a promoção de um ensino de qualidade. 

  

2.4 Caminhos para uma formação continuada de qualidade 

 

A formação continuada pode contribuir para a mudança educacional e para a 

redefinição da profissão docente, sendo, ao mesmo tempo, um processo individual e 

social, que permite a valorização do profissional a partir da reflexão das práticas 

educativas inseridas no ambiente escolar. A formação deixa de ser uma 

complementação para contribuir para a melhoria e a qualidade do ensino. 

 Segundo Nóvoa (1999), a formação de professores tem oscilado entre 

modelos acadêmicos, centrados nas instituições de ensino superior e em 

conhecimentos nelas produzidos, e modelos práticos, centrados nas escolas e em 

métodos. O autor afirma que é preciso ultrapassar esta dicotomia, adotando modelos 

profissionais baseados em instituições de ensino superior e na escola, num trabalho 

conjunto para uma formação continuada de qualidade. 

O espaço para a formação necessita privilegiar o contexto em que está 

inserido o professor e a organização escolar, sendo que os sistemas escolares 

também têm sua responsabilidade na formação. Nóvoa (2002) define dois eixos 

estratégicos para a formação contínua: a pessoa-professor e a organização-escola. 

A formação continuada referente ao eixo pessoa-professor precisa estimular uma 

perspectiva crítico-reflexiva, um pensamento autônomo que permita sua 

autoformação. 

 

 



 36 

Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho 
livre e criativo sobre os percursos e projetos próprios, com vista à 
construção de uma identidade profissional [...] é criar redes de auto-
formação participada, que permitam compreender a globalidade do 
sujeito, assumindo a formação como um processo interativo e 
dinâmico. (NÓVOA, 2002, p. 39) 

 

A troca de experiências e de saberes favorece espaços de formação, nos 

quais cada professor desempenha o papel de formador e de formando. A 

organização das escolas não favorece um conhecimento profissional compartilhado 

pelos professores, dificultando a troca de experiências significativas adquiridas em 

sua prática e formação e a produção de um saber reflexivo. 

O eixo organização-escola busca entender a formação continuada como 

essencial para o desenvolvimento das organizações, apoiando o desenvolvimento 

dos projetos da escola. É importante que a escola seja investida como um lugar de 

formação, alicerçando-se na investigação e ação e na troca entre os docentes. A 

concepção de espaços coletivos favorece a formação, que deve estar mais focada 

nos “problemas a resolver [... e menos em] conteúdos a transmitir”. (NÓVOA, 2002, 

p. 40) 

Essa formação que ocorre com a experiência docente, no apoio e nas trocas 

com os colegas de profissão, com os discentes e a comunidade escolar é o alicerce 

da prática profissional, sendo condição para a aquisição e produção de seus 

próprios saberes profissionais. Esses saberes advindos da experiência do trabalho e 

no conhecimento de seu meio são chamados por Tardif (2002, p. 39) de saberes 

experienciais ou práticos e “incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a 

forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser”.  

Para Tardif (2002), o saber não se reduz exclusivamente à atividade cognitiva 

dos indivíduos, mas é também um saber social que se manifesta na relação entre 

professor e aluno. Tais saberes advêm de várias instâncias: da família, da escola 

que o formou, da cultura pessoal, da universidade, dos cursos de formação 

continuada. Cada professor insere sua individualidade na construção do projeto 

pedagógico, o que traz a diversidade de olhares contribuindo para a ampliação das 

possibilidades e construção de novos saberes. 
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O trabalho dos professores deve ser considerado como um espaço 
prático específico de produção, de transformação e de mobilização 
de saberes e, portanto, de teorias, de conhecimentos e de saber-
fazer específicos ao ofício do professor. Essa perspectiva equivale a 
fazer do professor [...] um sujeito do conhecimento, um ator que 
desenvolve e possui sempre teorias, conhecimentos e saberes de 
sua própria ação. (TARDIF, 2002, p. 234) 

 

Na realidade, ainda predomina um único modelo de formação, baseado no 

modelo tradicional de educação, em que há uma pessoa que ensina e outra que 

aprende. Esquece-se da importância da autoformação e da coformação, pela qual 

os professores trocam ideias e experiências. É fundamental que a capacitação do 

professor seja concebida como reflexão, pesquisa, ação, descoberta do processo de 

produção de conhecimento, com a intenção de uma prática de ensino de qualidade. 

Nóvoa (2002) destaca que os programas de formação têm de abranger três 

aspectos: saber relacionar e saber relacionar-se; saber organizar e saber organizar-

se; saber analisar e saber analisar-se. O primeiro aspecto refere-se ao sentido social 

do trabalho docente, chamando os professores a uma intervenção política, a uma 

participação nos debates, a um trabalho junto às comunidades locais. “A concepção 

da escola como espaço aberto, em ligação com outras instituições culturais e 

científicas e com uma presença forte das comunidades locais, obriga os professores 

a redefinirem o sentido social do seu trabalho.” (NÓVOA, 2002, p. 23) 

O segundo aspecto tem como sentido repensar o trabalho docente numa 

lógica de projeto e de colegialidade, dando ênfase na organização do trabalho na 

escola no que diz respeito à definição dos espaços e tempos letivos, agrupamento 

dos alunos, disciplinas, ciclos de aprendizagem. Falta também repensar as formas 

de organização do trabalho profissional: pensa-se na individualidade dos 

professores, em seus saberes e capacidades, mas se esquece de que a 

competência coletiva é mais do que a soma das competências individuais. É 

necessário caminhar no sentido de promover a organização de espaços de 

aprendizagem entre os docentes, promovendo a troca, no sentido de inserir os 

princípios de “colegialidade” na “profissionalidade” do professor. 
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É preciso buscar modelos de organização nas escolas que mudem 
as formas como os professores se organizam, como a profissão está 
organizada. Continuamos a ser uma das profissões onde se colabora 
menos do ponto de vista profissional, [...] do ponto de vista do dia-a-
dia profissional, da rotina, há um grande déficit de colaboração. E 
isso é fatal para nossa organização como profissão. (NÓVOA, 2007, 
p. 13) 

 

Finalmente, o terceiro aspecto busca reconstruir o conhecimento profissional 

a partir de uma reflexão prática. Na formação continuada é importante que o 

professor reflita sobre sua experiência profissional, pois é no processo de ação-

reflexão-ação que se desenvolve o saber profissional. Nóvoa (2007) afirma que a 

formação dos professores é ou excessivamente teórica ou metodológica, havendo 

um déficit de reflexão sobre a prática, de saber como fazer. A formação continuada 

precisa ser centrada nas práticas e na sua análise. 

De acordo com José Fusari e Terezinha Rios (1996, p. 38), uma “política para 

a educação do educador em serviço” estará coerente com as exigências de 

democratização da educação escolar se: 

- considerar o conjunto de fatores estruturais e conjunturais que agem sobre a 

prática do educador, delimitando seu espaço de possibilidades; 

- perceber que a educação em serviço, por si só, não irá recuperar as lacunas 

do sistema formal de ensino do qual o educador fez parte; 

- encaminhar a educação do educador em serviço como um processo, 

promovendo uma continuidade no trabalho; 

- os educadores participarem de maneira efetiva, discutindo os problemas 

enfrentados no cotidiano do trabalho; 

- o processo de identificação de necessidades de educação em serviço for 

considerado um momento de capacitação; 

- propiciar uma reflexão da prática dos educadores com o auxílio de 

fundamentação teórica que promova melhoria na atuação docente. 

A formação continuada necessita estender-se ao terreno das habilidades, 

atitudes, valores, tendo como base uma reflexão dos docentes sobre sua prática, 

ajudando a desenvolver um conhecimento profissional que permita avaliar a 

qualidade das ações educativas, desenvolver habilidades no âmbito das estratégias 
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de ensino, além de proporcionar as competências para serem capazes de modificar 

as tarefas educativas (IMBERNÓN, 2001). 

O processo de formação continuada dos professores não pode ser somente 

transmissão de conhecimentos científicos, mas um processo de reflexão sobre as 

práticas, as representações sobre o ensino e aprendizagem, sobre os objetivos a 

serem alcançados. É importante criar, na formação continuada e no local de 

trabalho, condições que permitam ao professor desenvolver suas competências 

profissionais a partir da reflexão sobre sua prática. O professor pode aprender, por 

meio da reflexão, a confrontar-se com a realidade, experimentando novas condutas 

e descobrindo soluções que lhe permitam proporcionar uma educação de qualidade. 
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3 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ENFRENTANDO AS ADVERSIDADES 

 

"Se nossa opção é progressista, se estamos 

 a favor da vida e não da morte, 

da equidade e não da injustiça, 

do direito e não do arbítrio, da convivência 

com o diferente e não de sua negação, 

não temos outro caminho senão viver 

plenamente a nossa opção. 

O educador se eterniza em cada ser que educa.” 

Paulo Freire 

 

Tendo apresentado os encaminhamentos referentes à necessidade de uma 

formação continuada de qualidade, procura-se compreender, no decorrer desta 

seção, desde os aspectos históricos da educação especial no Brasil, partindo da 

exclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas e 

passando por políticas que legitimam e dão suporte a um ensino inclusivo, até a 

constatação dos desafios enfrentados pelos professores em sua prática pedagógica 

para a efetivação de uma educação inclusiva. 

Integrar e incluir alunos com necessidades educacionais especiais no sistema 

regular de ensino passa por processos que interferem na estrutura organizativa das 

escolas, nos processos de avaliação e na formação dos professores. A inclusão de 

alunos com NEE pressupõe uma longa caminhada da educação especial ao longo 

da história da educação. 

 

3.1 Aspectos históricos da educação especial no Brasil: da segregação à 

inclusão 

 

O século XVI é considerado o marco inicial da educação especial, com a 

educação de pessoas surdas na Espanha. Mas foi no século XVIII que a educação 

especial se institucionalizou como uma educação preocupada em atender às 

necessidades das crianças. A primeira instituição especializada que serviu de 
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modelo a outras instituições surgiu em Paris, em 1770, destinando-se a indivíduos 

surdos-mudos (MAZZOTA, 1996). 

Somente no final do século XIX foram criadas instituições dedicadas aos 

deficientes mentais, com os estudos do médico francês Jean Itard. Com a 

obrigatoriedade de ensino na Europa, em 1882, desenvolveu-se uma nova 

conscientização dos problemas levantados pelos deficientes nas escolas. As classes 

especiais, então, passaram a ser uma opção para atender estes alunos. 

 

A educação especial, desde seu surgimento no final do século XVIII, 
atende a dois interesses contraditórios: o de oferecer escolaridade a 
crianças anormais, ao mesmo tempo em que serve de instrumento 
básico para a segregação do indivíduo deficiente. (BUENO, 1993, p. 
38) 

 

No Brasil, em 1889, com o advento da República, a educação, mais 

especificamente a educação especial, ainda não havia sido totalmente assumida por 

parte do Estado, passando a existir diferentes situações no território nacional: no 

estado de São Paulo haviam começado a funcionar algumas classes especiais 

vinculadas a escolas públicas, sendo que no final da década de 1920 já se 

encontravam em funcionamento, principalmente em escolas estaduais. 

Nesse período, a ausência do compromisso, por parte do Estado, em relação 

às questões educacionais fez com que instituições não governamentais assumissem 

a educação. Com relação às pessoas com deficiência não foi diferente. O fato de o 

Estado não assumir a escolarização das pessoas com deficiência abriu espaço para 

que as instituições assistenciais passassem a se responsabilizar pela educação 

especial no Brasil. Esta se expandiu com a criação de entidades filantrópicas e 

assistenciais especializadas, destinadas à população procedente das classes sociais 

menos favorecidas, como a Sociedade Pestalozzi, na década de 1930, e a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). 

O atendimento na rede escolar pública restringia-se aos deficientes mentais, 

nas classes especiais. Mônica Kassar (2004, p. 50, grifo da autora) afirma que as 

classes especiais surgiram 
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[...] sustentadas pelo argumento da necessidade de separação dos 
alunos normais e anormais, na pretensão da organização de salas de 
aula homogêneas [...] discriminar as crianças era tarefa que se 
instalava no âmago da pedagogia científica. 

 

O atendimento nas instituições privadas e assistenciais era considerado 

superior ao da rede pública, com clínicas e escolas dedicadas ao atendimento de 

pessoas com deficiência. Este fato deve ter contribuído para “ampliar a influência 

que estas instituições foram adquirindo e que possuem até hoje em relação aos 

destinos da educação especial no País” (BUENO, 1993, p. 90). 

Foi somente após 1950 que o poder público assumiu o atendimento 

educacional dos deficientes, com as campanhas de educação de surdos, em 1957, 

de educação e reabilitação de deficientes da visão, em 1958, de educação e 

reabilitação de deficientes mentais, em 1960, esta última por influência de 

movimentos liderados pela Sociedade Pestalozzi e pela Apae (MAZZOTA, 1996). 

Apesar de a educação especial passar a ser um dos componentes do sistema 

educacional brasileiro desde a década de 1960 – pois na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação de 1961 (Lei nº 4.024/61) já havia um capítulo sobre a educação dos 

excepcionais –, foi somente na década de 1970 que ela se constituiu de modo mais 

efetivo. 

O estado de São Paulo já mantinha um serviço de educação especial desde 

1966, mas o atendimento ao chamado “excepcional” data da década de 1930, com a 

criação do Serviço de Saúde Escolar. Nos princípios norteadores dos Planos de 

Atendimento à Educação Especial no Estado de São Paulo, a criança excepcional 

era assim caracterizada: 

 

[...] desvios tão acentuados de ordem intelectual, física ou social, do 
crescimento e do desenvolvimento considerados normais, a ponto de 
não se beneficiarem do programa de uma escola comum, exigindo 
classes especiais ou ensino e serviços suplementares para sua 
educação. (BUENO, 1993, p. 124) 

 

A aprovação da LDB nº 5.692/71 introduziu modificações no atendimento aos 

deficientes, solicitando “subsídios para o equacionamento com a educação dos 

excepcionais” (MAZZOTA, 1996, p. 54) e assegurando tratamento especial aos 
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alunos que apresentavam deficiências físicas ou mentais. No entanto, ao assegurar 

“tratamento especial” para os alunos com deficiências físicas ou mentais, os que se 

encontravam em atraso e os superdotados, acabava reforçando o encaminhamento 

dos alunos para as classes e escolas especiais. Apesar do acesso ao ensino 

regular, não era organizado um atendimento especializado que considerasse as 

particularidades da aprendizagem desses alunos. 

A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 208, inciso III, que o 

atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência deve-se dar 

preferencialmente na rede regular de ensino. Por estabelecer que o atendimento se 

dará “preferencialmente” na rede regular, a educação não se efetivou 

prioritariamente nesse sistema e os portadores de deficiência continuaram a ser 

atendidos em classes especiais. No entanto, “o termo refere-se ao atendimento 

educacional especializado, ou seja, o que é necessariamente diferente no ensino 

para melhor atender às especificidades dos alunos com deficiência” (MANTOAN, 

2006, p. 27). 

Embora as classes especiais tenham como finalidade desenvolver o 

aprendizado dos alunos, foi privilegiado durante muito tempo o olhar da rejeição e do 

assistencialismo, que pouco contribui para a integração da pessoa deficiente ao 

meio social. Com o intuito de eliminar preconceitos e de integrar os alunos com 

deficiências nas escolas, surge o movimento de integração escolar. 

 

3.2 Os movimentos de integração e inclusão escolar 

 

O movimento de integração escolar foi caracterizado, inicialmente, pela 

utilização das classes especiais que “preparavam” os alunos para a inserção na 

classe comum. A integração na classe regular somente era permitida para aqueles 

alunos que conseguissem acompanhar o currículo. Geralmente ocorria o 

encaminhamento indevido de alunos para as classes especiais e sua consequente 

rotulação, impedindo que a maioria das crianças com NEE alcançassem melhores 

níveis de ensino. 

Na literatura sobre a inserção do aluno com deficiência no meio escolar 

encontram-se duas posições: de um lado, a modalidade integração, que prevê a 
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inserção do aluno com deficiência na escola regular, mas não dispensa os serviços 

especiais dentro da própria escola, como entendem Fonseca (1991) e Marcos 

Mazzota (1996), dentre outros. De outro, tem-se a modalidade inclusão, defendida 

por Susan Stainback e William Stainback (1999) e Maria Teresa Mantoan (1997), por 

exemplo, que se opõem a qualquer tipo de segregação dentro ou fora da escola, 

sendo feitos fora do ambiente escolar os atendimentos especiais terapêuticos que o 

aluno necessita e que não são pedagógicos. Mantoan (2006, p. 17) afirma que  

 

[...] os termos integração e inclusão, embora tenham significados 
semelhantes, são empregados para expressar situações de inserção 
diferentes e se fundamentam em posicionamentos teórico-
metodológicos divergentes. 

 

Stainback e Stainback (1999) relatam que, no final da década de 1970 e no 

início da década de 1980, muitos alunos com deficiência começaram a ser 

integrados em salas regulares e que final dos anos 1980 intensificou-se a atenção à 

necessidade de educar os alunos com deficiência severa no ensino regular. Apesar 

de movimentos reivindicando a integração da educação especial e regular, houve 

também tentativas de retardar, parar e até mesmo reverter o ensino inclusivo.  

Segundo Mantoan (2006), o processo de integração ocorre em uma estrutura 

educacional que oferece ao aluno a oportunidade de frequentar o sistema escolar 

em todos os tipos de atendimento: escolas especiais, classes especiais em escolas 

comuns, salas de recursos, classes hospitalares, tratando-se de uma concepção 

parcial, porque os serviços são oferecidos de maneira segregada pelo sistema 

escolar. Neste caso, o aluno é quem tem de se adequar aos serviços oferecidos pela 

escola e não esta se adequar para atender às suas necessidades. 

O conceito de integração escolar, que pressupunha o ajustamento da pessoa 

com deficiência para sua participação no processo educativo desenvolvido nas 

escolas comuns, acaba sendo superado pelo movimento de inclusão escolar, o qual 

postula uma reestruturação do sistema educacional, com o objetivo de tornar a 

escola um espaço democrático para trabalhar com todas as especificidades dos 

educandos. Começa-se a pensar em uma escola inclusiva, baseada na legislação 

brasileira, que prevê o “atendimento dos alunos com necessidades educacionais 
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especiais em classes comuns das escolas, em todos os níveis, etapas e 

modalidades de educação e ensino” (BRASIL, 2001b, p. 21). 

A inclusão escolar questiona não somente as políticas da educação especial, 

mas também o próprio conceito de integração, pois prevê a inserção escolar de 

forma mais radical, em que todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as 

salas de aula do ensino regular. As escolas inclusivas propõem um modo de 

organização do sistema educacional que considera as particularidades de todos os 

alunos e que é estruturado a partir de tais necessidades. 

 

A inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, porque 
não atinge apenas os alunos com deficiência e os que apresentam 
dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que obtenham 
sucesso na corrente educativa geral. Os alunos com deficiência 
constituem uma grande preocupação para os educadores inclusivos. 
Todos sabemos, porém, que a maioria dos que fracassam na escola 
são alunos que não vêm do ensino especial, mas que possivelmente 
acabarão nele. (MANTOAN, 2006, p. 19) 

 

A educação inclusiva propõe que a escola se prepare para receber todos os 

tipos de crianças, pois concebe que cada uma delas possui características únicas e 

deve ter suas singularidades respeitadas. De acordo com Stainback e Stainback 

(1999, p. 21), a educação inclusiva “é a prática da inclusão para todos – 

independentemente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica, ou de 

origem cultural – em escolas e salas de aulas provedoras”. 

 Na perspectiva inclusiva, suprime-se a subdivisão dos sistemas escolares em 

modalidades de ensino especial e ensino regular. A intenção é melhorar a qualidade 

do ensino das escolas, atingindo todos os alunos excluídos do sistema educativo, 

inclusive os alunos com necessidades especiais, por meio de um currículo 

apropriado, de estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com as 

comunidades. 
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3.3 O atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais: uma 

inclusão excludente 

 

A escola inclusiva não se restringe ao acesso de crianças com deficiência em 

classes regulares. A inclusão, no âmbito escolar, reconhece as potencialidades dos 

alunos, atendendo a diferentes tipos de aprendizagem, oferecendo alternativas que 

contemplem a diversidade, além de recursos que atendam às necessidades dos 

educandos, com ou sem deficiência, sem discriminação.  

Segundo Cleide Almeida, Elaine Dias e Izabel Petraglia (2009), o termo 

inclusão tem sua origem no latim includere, sendo que os primeiros registros de sua 

utilização em língua portuguesa foram datados em 1665. Tem por definição aquilo 

que está inserido, indicando uma atitude volitiva ou um ato conduzido. Já o termo 

exclusão significa deixar de admitir, privar, afastar. Para as autoras, o conceito 

inclusão-exclusão produz situações sociais originadas no preconceito e no 

estereótipo, expondo “as desigualdades e as ambivalências sociais que deixaram 

marcas visíveis e modelaram sociedades segregadoras baseadas no argumento da 

incapacidade” (ALMEIDA; DIAS; PETRAGLIA, 2009, p. 194). 

A preocupação com uma sociedade não discriminatória, que aceita e acolhe a 

diversidade, inserindo a população marginalizada, é característica de uma sociedade 

menos excludente e mais inclusiva. As situações de desigualdade precisam ser 

superadas para que ocorra a inclusão. Em relação às pessoas com deficiência, o 

conceito de inclusão trouxe o termo necessidades educacionais especiais. Mas a 

quem esse termo se refere? 

Na década de 1960, o termo “excepcional” era utilizado para os alunos da 

educação especial, como sinônimo de “retardado mental” ou “deficiente mental”. 

Mazzota (1993, p. 23) explica que o termo era a forma usada para designar 

educandos que, 

 

[...] em razão de desvios acentuados de ordem física, intelectual, 
emocional ou sócio-cultural, apresentam necessidades educacionais 
que, para serem adequadamente atendidas, requerem auxílios ou 
serviços especiais de educação. 
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Tal denominação foi muito criticada por trazer, segundo Kassar (2004), um 

caráter preconceituoso, apontando a crítica e a discussão a respeito de questões 

relativas à deficiência, desvantagem e incapacidade. A autora observa que a 

legislação recente (LDB/96) refere-se à educação especial para os “portadores de 

necessidades especiais” e que a Resolução nº 02/20014 utiliza a terminologia 

“alunos com necessidades educacionais especiais5”. 

Segundo Romeu Sassaki (2003), os movimentos mundiais de pessoas com 

deficiência, incluindo os do Brasil, estão debatendo o nome pelo qual elas desejam 

ser chamadas, preferindo-se atualmente o termo “pessoas com deficiência”. Esse 

termo faz parte do texto da Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos 

Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência, a ser aprovada pela Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e a ser promulgada posteriormente 

por meio de lei nacional de todos os países-membros. 

Lígia Amaral (1995) define deficiência como toda alteração do corpo ou 

aparência física, de um órgão ou de uma função, qualquer que seja sua causa, 

sendo caracterizada por perdas ou mudanças que podem ser temporárias ou 

permanentes e que “incluem a existência ou ocorrência de uma anomalia ou perda 

de um membro, órgão, tecido ou outra estrutura do corpo, incluindo a função mental” 

(AMARAL, 1995, p. 63). A deficiência representa a exteriorização de um estado 

patológico, refletindo perturbações relacionadas a órgãos. 

A presente pesquisa utilizará o termo “necessidades educacionais especiais” 

ao se referir a pessoas com deficiência, estando de acordo com a Resolução nº 

2/2001, do Conselho Nacional de Educação. O documento Diretrizes Nacionais para 

a educação especial na educação básica alerta para o fato de que, tradicionalmente, 

a educação especial foi dirigida a alunos com deficiências, com condutas típicas e 

altas habilidades, mas com a adoção do conceito de “necessidades educacionais 

47                                                 
4 O termo necessidades educacionais especiais foi adotado pelo Conselho Nacional de Educação por 
meio da Resolução nº 2, de 11 de setembro de 2001, com base no Parecer nº 17/2001, homologado 
em 15 de agosto de 2001. 
5 O termo correto, segundo Sassaki (2003), é necessidades educacionais especiais e não 
necessidades educativas especiais. A palavra educativo significa algo que educa. Ora, necessidades 
não educam; elas são educacionais, ou seja, concernentes à educação. O termo portadores de 
necessidades especiais também não é mais utilizado, pois “portar uma deficiência” passou a ser um 
valor agregado à pessoa. 
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especiais firma-se o compromisso com uma nova abordagem, que tem como 

horizonte a Inclusão” (BRASIL, 2001b, p. 53). 

O termo necessidades educacionais especiais refere-se aos educandos que, 

durante o processo educacional, demonstram: 

 

I - Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 
processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das 
atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: 

   - aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; 

   - aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou 
deficiências. 

II - Dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos 
demais alunos, demandando adaptações de acesso ao currículo; 

III - Altas habilidades/superdotação, grande facilidade de 
aprendizagem, que os leve a dominar rapidamente os conceitos, os 
procedimentos e as atitudes e que, por terem condições de 
aprofundar os conteúdos, devem receber desafios suplementares, 
inclusive concluir em menor tempo a série ou etapa escolar. 
(BRASIL, 2001b, p. 39) 

 

O Gráfico 1, abaixo, mostra as matrículas na educação especial, nos anos de 

2005 e 2006, de acordo com as diferentes necessidades educacionais especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Fluxo de matrículas na educação especial por tipo de NEE – 2005 e 2006 

Fonte: disponível em: <http://www.inep.gov.br/basica/censo/default.asp>. Acesso em: 9 jun. 2010. 
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Percebe-se que a deficiência mental é o tipo de deficiência apresentada pelos 

alunos que consta em maior número nas escolas, dentre as seguintes modalidades: 

baixa visão, cegueira, deficiência auditiva, surdez, surdocegueira, deficiência 

múltipla, deficiência física, superdotação, condutas típicas (distúrbios de 

comportamento), autismo, deficiência mental e Síndrome de Down. 

O gráfico apresenta diferentes denominações para as necessidades especiais 

dos alunos. Amaral (1995, p. 93) restringe-as a quatro tipos de deficiência: auditiva, 

visual, mental ou física, “uma vez que sua própria natureza estará definindo, em 

princípio, as funções afetadas e a limitação de atividades dela decorrente”. A autora 

destaca a existência de diferentes graus de comprometimento ou severidade do 

quadro, o que implicará maiores ou menores dificuldades na realização de tarefas ou 

na vivência de papéis sociais, em diferentes níveis de dependência e autonomia.   

Com relação aos tipos de atendimento, Mazzota (1993, p. 25) define os 

diferentes tipos destinados aos alunos com necessidades educacionais especiais: 

- ensino itinerante: modalidade considerada como auxílio especial, que se 

caracteriza pela prestação de serviços por um professor especializado (com 

formação em Educação Especial), a alunos com necessidades educativas especiais 

que se encontram matriculados em escolas públicas comuns. Os professores 

itinerantes visitam diversas escolas, onde prestam atendimento aos professores 

comuns e aos alunos especiais; 

- sala de recursos: também classificada como auxílio especial, consiste em 

uma sala da escola provida com materiais e equipamentos especiais, na qual um 

professor especialista auxilia os alunos com NEE que precisam de ajuda para se 

manter na classe comum. O professor da sala de recursos tem a função de prestar 

atendimento direto ao aluno e indireto por meio de orientação e assistência aos 

professores das classes regulares; 

- classe especial: instalada em escola comum, é caracterizada pelo 

agrupamento de alunos com NEE, diagnosticados com uma deficiência ou limitação 

severa. Este tipo de recurso educacional pode ser classificado como auxílio especial, 

quando o aluno frequenta a classe especial em um período e, no outro, a classe 

comum; ou como serviço especial, quando o aluno frequenta somente a classe 
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especial, ou seja, durante todo o período escolar o aluno se encontra com um 

professor especializado; 

- escola especial ou de educação especial: é aquela organizada para atender 

exclusivamente alunos classificados com necessidades especiais. Algumas escolas 

especiais são instaladas para atender apenas alunos com determinado tipo de 

deficiência, seja mental, auditiva ou visual. O atendimento educacional 

proporcionado pelas escolas especiais tem sido bastante criticado, especialmente 

pelo fato de eliminar as oportunidades de convívio com todos os alunos, bem como 

pelos efeitos da estigmatização de que tais alunos são alvo; 

- ensino hospitalar e domiciliar: dotado de recursos educacionais especiais 

desenvolvidos por professores especializados, prestados a crianças e jovens com 

incapacidades temporárias ou permanentes, impossibilitados de se locomoverem até 

uma escola, devendo permanecer em hospital ou em seu domicílio. Dependendo do 

número de alunos, podem ser organizadas classes hospitalares. 

As escolas estaduais de ensino apresentam dois tipos de atendimento aos 

alunos com NEE: sala de recursos ou classes especiais. Este último tipo de 

atendimento permanece somente no caso da presença de grande número de alunos 

diagnosticados com deficiências matriculados nas escolas. O Gráfico 2, a seguir, 

mostra um aumento expressivo das matrículas de alunos com NEE entre os anos de 

1998 e 2006: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Matrículas de alunos com NEE – 1998 a 2006 

Fonte: disponível em: <http://www.inep.gov.br/basica/censo/default.asp>. Acesso em: 9 jun. 2010. 
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Kassar (2004) alerta para o fato de que alunos que apresentavam dificuldades 

de aprendizagem, mas sem causa orgânica específica, eram muitas vezes 

designados para as classes especiais. Eles eram encaminhados aos serviços de 

educação especial em virtude das contínuas repetências ou quando a escola os 

considerava como deficientes mentais leves. No entanto, 

 

[...] não se tratava de um problema de aprendizagem, mas de 
ensinagem, e, ainda, o trabalho educativo das classes especiais não 
era realmente especializado, salvo pela pouca exigência e pelo ritmo 
com que se ensinava, que era mais lento, baseado no que se 
supunha ser o ritmo do aluno (KASSAR, 2004, p. 55). 

 

O encaminhamento dessas crianças a serviços especializados pode colaborar 

para que a instituição não assuma que se trata de um problema de ensino, deixando 

de assumir a responsabilidade na aprendizagem desse aluno e colocando a culpa 

pelo não aprendizado em sua “deficiência”. Os rótulos e estigmas colocados nos 

alunos encaminhados às salas especiais é um grande problema encontrado nas 

escolas, tornando-se excludente. 

Segundo Erving Goffman (1988), o estigma representa algo que deve ser 

evitado, uma identidade deteriorada por uma ação social. A sociedade estabelece 

categorias e tenta catalogar as pessoas conforme atributos considerados comuns e 

naturais pelas pessoas pertencentes a ela, determinando um padrão externo ao 

indivíduo que permite prever a identidade social e as relações com o meio. Cria-se 

um modelo social do indivíduo, uma imagem que pode não corresponder à 

realidade, a qual o autor denomina “identidade social virtual” (GOFFMAN, 1988, p. 

6). Os atributos, nomeados como identidade social real, são, de fato, o que pode 

demonstrar a que categorias o indivíduo pertence. 

Alguém que demonstra pertencer a uma categoria com atributos incomuns ou 

diferentes é pouco aceito pelo grupo social, deixando de ser visto na sua totalidade, 

na sua capacidade de ação, tornando-se desprovido de potencialidades. Para o 

estigmatizado, a sociedade reduz as oportunidades, esforços e movimentos, não 

atribui valor, impõe a perda da identidade social e determina uma imagem 

deteriorada, de acordo com o modelo que convém à sociedade. De acordo com 

Goffman (1988, p. 8), 
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[...] um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação 
social cotidiana possui um traço que pode-se impor a atenção e 
afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de 
atenção para outros atributos seus. Ele possui um estigma, uma 
característica diferente da que havíamos previsto. [...] Com base 
nisso, fazemos vários tipos de discriminações, através dos quais 
efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances 
de vida. 

 

A pessoa estigmatizada é excluída socialmente e anulada do contexto da 

produção técnica, científica e humana. Como assinala Lígia Amaral (1995), o 

estigma cria o estereótipo do estigmatizado, levando ao preconceito nas relações 

interpessoais. Este último é considerado como uma atitude favorável ou não, positiva 

ou negativa, anterior a qualquer conhecimento. Para a autora, o desconhecimento é 

entendido como matéria-prima para a perpetuação de atitudes preconceituosas e de 

leituras estereotipadas da deficiência, “seja esse desconhecimento relativo ao fato 

em si, às emoções geradas ou às reações subsequentes” (AMARAL, 1995, p. 122). 

O conhecimento sobre o assunto, especialmente no âmbito escolar, permite 

repensar atitudes e comportamentos destinados aos alunos com necessidades 

especiais. A inclusão e a exclusão escolar revezam-se como processos de 

pertencimento ou segregação, que serão determinados pela adequação ou não da 

escola e do processo pedagógico com o intuito de promover uma escola de 

qualidade para todos, sem distinção (NAKAYAMA, 2007). 

Os estudos mais recentes no campo da educação especial enfatizam que as 

definições e os tipos de atendimento devem ser contextualizados, não se esgotando 

na mera especificação atribuída a um quadro de deficiência, distúrbio, síndrome ou 

aptidão. Considera-se que as pessoas se modificam continuamente, exigindo uma 

atuação pedagógica voltada para alterar a situação de exclusão, reforçando a 

importância de ambientes educacionais que levem em conta a promoção da 

aprendizagem de todos os alunos.  

Pensa-se, atualmente, de forma diferente acerca da exclusão dos alunos, 

devido à política de inclusão que vem sendo debatida em vários países, inclusive no 

Brasil. No entanto, é importante considerar se os alunos com NEE inseridos nas 

classes comuns estão realmente incluídos na escola ou se isso representa uma 

inclusão excludente. 
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3.4 Políticas na educação inclusiva 

 

Começou-se a pensar em políticas para uma educação inclusiva 

especialmente a partir de 1980, com acordos e declarações internacionais que 

buscaram aprimorar os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948). A Declaração de Cuenca, no Equador, em 1981, resultou de um seminário 

de educação especial promovido pela ONU e estabeleceu as seguintes 

recomendações, segundo Kassar (2004): 

- a eliminação de barreiras físicas e atitudinais com relação às pessoas com 

deficiência; 

- maior participação das pessoas com deficiências nos processos de tomada 

de decisões a seu respeito. 

A Constituição de 1988 proporcionou avanço para a educação inclusiva, pois 

em seu artigo 208 trouxe a garantia da educação especial, ao afirmar que o dever do 

Estado com a educação será efetivado mediante garantia de “III - atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino” (BRASIL, 1988). 

 

Na concepção inclusiva e na lei, esse atendimento especializado 
deve estar disponível em todos os níveis de ensino, de preferência 
na rede regular, desde a educação infantil até a universidade. A 
escola comum é o ambiente mais adequado para garantir a quebra 
de qualquer ação discriminatória e todo tipo de interação que possa 
beneficiar o desenvolvimento cognitivo, social, motor e afetivo dos 
alunos em geral. (MANTOAN, 2006, p. 27) 

 

A Constituição também propõe, em seu artigo 227, programas de prevenção, 

atendimento e treinamento para o trabalho de “portadores de deficiência física, 

mental ou sensorial” (BRASIL, 1988), em colaboração com setores privados, além 

de prever a garantia de um salário mínimo às pessoas portadoras de deficiência e 

idosos que não possuírem meios para sua manutenção. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, também dispõe 

acerca do tema, estabelecendo como dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
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preferencialmente na rede regular de ensino. Além disso, determina, no artigo 5º, 

que nenhuma criança ou adolescente será objeto de negligência, discriminação, 

violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação 

ou omissão dos seus direitos fundamentais (BRASIL, 1988). 

O Brasil optou pela construção de um sistema educacional inclusivo ao 

concordar com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, firmada em 

Jomtien, na Tailândia. Segundo Rosita Carvalho (1998), a partir da Declaração 

Mundial de Educação para Todos, de 1990, ocorreram diversos encontros 

destinados a pessoas com necessidades especiais, que subsidiaram a elaboração 

do Plano Decenal de Educação para Todos e as Normas Uniformes sobre a 

Igualdade de Oportunidades para pessoas com incapacidades, ambas realizadas 

em 1993. 

Na Declaração de Salamanca, que resultou da Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais, realizada em 1994, na Espanha, foi reafirmado 

o direito à educação e proposta a adoção de linhas de ação em educação especial. 

O objetivo da declaração é o comprometimento em assegurar que a educação de 

pessoas com deficiência, crianças, jovens ou adultos, seja parte integrante do 

sistema educacional, sendo adotado o Princípio da Educação Inclusiva, segundo o 

qual as escolas precisam acomodar todas as crianças, independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, culturais. As escolas necessitam 

encontrar formas de educar tais crianças por meio do desenvolvimento de uma 

pedagogia centrada na individualidade da criança, com o fim de modificar atitudes 

discriminatórias e desenvolver uma sociedade inclusiva. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96, editada sob 

influência da Declaração de Salamanca, dispõe, em seu artigo 58, a educação 

especial como modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, e determina que as escolas possuam serviços de apoio 

especializado para atender aos educandos portadores de necessidades especiais 

apenas quando, em função das condições específicas do aluno, não for possível sua 

inclusão nas classes comuns do ensino regular (BRASIL, 1996). 

O artigo 59 da Lei nº 9.394/96 impõe os recursos que serão assegurados pelo 

sistema de ensino aos educandos com NEE: 
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I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos para atender às suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o 
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 
suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, [...] bem como professores de ensino regular capacitados 
para a integração desses educandos nas classes comuns; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva 
integração na vida em sociedade [...]. (BRASIL, 1996) 

 

A Deliberação CEE nº 05/2000, do Conselho Estadual de Educação de São 

Paulo, foi fundamentada nas leis federais e definiu normas para a educação de 

alunos que apresentam necessidades educacionais na educação básica do sistema 

estadual do ensino, sendo complementada pela Resolução nº 95/2000, que dispôs 

sobre a matrícula, o encaminhamento, a classificação dos alunos com necessidades 

especiais; as funções do professor de educação especial; o atendimento itinerante e 

a habilitação de professores para o Serviço de Apoio Pedagógico Especializado 

(Sape). 

Baseado também na Declaração de Salamanca de 1994, algumas 

justificativas apresentadas pelas Diretrizes Nacionais para a educação especial 

(BRASIL, 2001b): 

- todas as crianças têm direito fundamental à educação, com a oportunidade 

de obter e manter nível aceitável de conhecimento; 

- cada criança tem características, capacidades e necessidades de 

aprendizagem que lhe são próprias; 

- acesso das pessoas com necessidades educacionais especiais às escolas 

comuns, integrando-as numa pedagogia centralizada na criança, capaz de 

atender a essas necessidades; 

- políticas educacionais que levem em conta as diferenças individuais e as 

diversas situações, inclusive a importância da língua de sinais como meio de 

comunicação para os surdos; 

- desenvolver uma pedagogia centralizada na criança, capaz de educar com 

sucesso todos os alunos, inclusive os que sofrem de deficiências graves. É 
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um passo muito importante para tentar mudar atitudes de discriminação, criar 

comunidades que acolham a todos; 

- a escolarização de crianças em escolas especiais – ou classes especiais na 

escola regular – seria uma exceção, só recomendável naqueles casos, pouco 

frequentes, nos quais se demonstre que a educação nas classes comuns não 

pode satisfazer às necessidades educativas ou sociais da criança; 

- os programas de formação inicial necessitam incutir em todos os 

professores da educação básica uma orientação positiva sobre a deficiência, 

que permita entender o que se pode conseguir nas escolas com serviços 

sociais de apoio. Atenção especial dispensada à preparação de todos os 

professores para que exerçam sua autonomia e apliquem suas competências 

na adaptação dos programas de estudo, a fim de atender às necessidades 

dos alunos. 

Além das Diretrizes Nacionais para a educação especial na educação básica 

(BRASIL, 2001b), o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001a) estabelece metas 

para a educação das pessoas com necessidades educacionais especiais, 

enfatizando o desenvolvimento de programas educacionais em todos os municípios, 

visando à ampliação da oferta de atendimento desde a educação infantil até a 

qualificação profissional, com ações preventivas nas áreas visual e auditiva, 

explicando que o atendimento ocorrerá na rede regular de ensino e 

extraordinariamente em escolas e classes especiais. 

A Convenção da ONU sobre direitos das pessoas com deficiência, de 30 de 

março de 2006, teve a participação do Brasil no processo de construção do texto. A 

assinatura reforça o compromisso do Estado brasileiro em adotar medidas 

legislativas e administrativas para assegurar os direitos reconhecidos na convenção, 

que tem como princípios o respeito pela independência da pessoa, não 

discriminação, efetiva participação e inclusão social, respeito às diferenças e 

igualdade de direitos. 

Assim, a legislação nacional, seguida pela estadual, criou a obrigatoriedade 

da oferta de vagas às crianças com deficiências nas escolas regulares, definindo 

também os serviços de apoio integrados à escolaridade básica, em instituições ou 

na escola, na forma de Sape, prevendo melhor atendimento aos educandos. No 
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entanto, apenas a declaração de direitos não estabelece a inclusão aos alunos com 

necessidades especiais e a todos aqueles marginalizados pelo processo educativo. 

É apenas o primeiro passo de um longo caminho para que a educação inclusiva seja 

finalmente uma realidade. 

 

3.5 Em busca de uma educação inclusiva 

 

Na escola, a exclusão se inicia, muitas vezes, com a oferta de uma educação 

de baixa qualidade. Ainda há a existência de inúmeras barreiras que impedem a 

inclusão: o preconceito, a acessibilidade física, a adequação dos materiais didáticos, 

as divergências políticas e administrativas, especialmente a formação de 

professores. A identificação de tais barreiras é de extrema importância para dar lugar 

a um ensino inclusivo que possibilite e promova a participação de todos os alunos 

com igualdade de oportunidades. 

Uma importante barreira a ser transposta é a da acessibilidade física, que é 

condição para a utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 

dispositivos de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, conforme exposto no Decreto Federal nº 5.296/04 (BRASIL, 

2004a), que define as normas e critérios para a promoção da acessibilidade. Esse 

documento exige que todos os estabelecimentos efetuem reformas ou adaptações 

nos prédios públicos ou privados para proporcionar condições de acesso e utilização 

de todos os seus ambientes pelas pessoas portadoras de deficiência, inclusive salas 

de aula. O decreto refere-se, ainda, ao prazo de 48 meses a partir da data da 

publicação, para que sejam efetuadas as adaptações. O prazo já foi expirado e 

ainda não se veem modificações concretas de adequação e acessibilidade. 

A barreira atitudinal frente à diferença e à diversidade também deve ser 

removida para que a educação inclusiva seja uma realidade. Para Mantoan (2002), a 

exclusão escolar se dá por meio de políticas que impedem que as escolas se 

mobilizem para rever suas práticas, tendo o preconceito como um dos principais 

fatores excludentes e impeditivos de uma escola inclusiva. Esta última tem como 
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objetivo acolher todas as pessoas, sem exceção, procurando entender e reconhecer 

o outro, pois 

 

[...] a inclusão escolar é incondicional e, portanto, não admite formas 
de segregação. Esta opção de inserção tem como meta principal não 
deixar nenhum aluno no exterior do ensino regular, desde o início da 
escolarização [...] todas as pessoas têm o direito de se desenvolver 
juntas, em ambientes que não discriminam, mas valorizam a 
diferença. (MANTOAN, 1997, p. 117) 

 

A educação é uma questão de direitos humanos e os indivíduos com 

deficiências precisam fazer parte das escolas. Ocorrerá uma melhoria no ensino 

quando os professores em geral e especializados aliarem-se em um esforço 

unificado. É necessário que os ambientes educacionais propiciem a todos os alunos, 

independentemente de quaisquer diferenças individuais, sua plena inclusão nas 

escolas regulares. A construção das comunidades inclusivas requer a união dos 

esforços de todos na concretização de um ambiente propício à aprendizagem de 

cada pessoa. 

 

As escolas e as salas de aula inclusivas estão interessadas em como 
operar as turmas e as escolas como comunidades que proporcionam 
apoio a seus membros e que incluam e satisfaçam as necessidades 
de todos os alunos. Os funcionários das escolas e das salas de aula 
inclusivas estimulam intencionalmente um sentido de comunidade 
em que todos estão inseridos, aceitos, apoiam e são apoiados por 
seus colegas e por todos os membros da comunidade escolar. 
(STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 229) 

 

No que diz respeito às barreiras nos métodos e técnicas de estudo, elas 

podem ser eliminadas por meio de adequações curriculares, de atividades 

diversificadas necessárias para oportunizar o bom desempenho dos alunos. As 

adequações curriculares constituem possibilidades educacionais de atuar frente às 

dificuldades de aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a adequação 

do currículo regular, para torná-lo apropriado aos alunos com necessidades 

especiais. Um currículo dinâmico, passível de alteração e ampliação, para que 

atenda a todos os educandos (BRASIL, 2005). 
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É importante que o currículo potencialize o desenvolvimento dos educandos, 

possibilitando ajustar o fazer pedagógico às necessidades dos alunos. Ele precisa 

também expandir para incluir valores e atitudes não discriminatórias, eliminando 

práticas educacionais que impedem os alunos de valorizarem a diversidade. 

Mantoan (2006) propõe que se integrem áreas do conhecimento, de modo que as 

disciplinas acadêmicas passem a ser meio e não fim em si mesmas. O estudo das 

disciplinas partiria das experiências de vida dos alunos, dos significados e de suas 

vivências, para se chegar à sistematização dos conhecimentos. Para a autora, é um 

grande desafio reorganizar as escolas, devido ao seu paradigma “meritocrático, 

elitista e baseado na transmissão dos conhecimentos, sem que se considere o 

quanto ele pode ser acessível ou não aos alunos” (MANTOAN, 2006, p. 47). 

Com relação às propostas de formação dos professores e à efetivação da 

educação inclusiva, ainda permanece uma grande distância. Mantoan (2002) 

destaca que a formação continuada é necessária para que os professores possam 

traçar metas voltadas para todos os alunos e promover uma reflexão sobre sua 

prática. Para a autora, a formação inicial e continuada direcionada à inclusão escolar 

tem uma perspectiva diferente, pois “ensinar, na perspectiva inclusiva, significa 

ressignificar o papel do professor, da escola, da educação e de práticas 

pedagógicas que são usuais no contexto excludente do nosso ensino” (MANTOAN, 

2002, p. 55). 

No entanto, Leny Mrech (1999) alerta para a precariedade da formação do 

professor, já que boa parte dos cursos de Pedagogia incluiu na grade curricular 

sobre educação especial, no máximo, duas disciplinas, considerando que 

promoveria um ensino inclusivo. Esse fato permitiu que se formassem professores 

para atender aos alunos com NEE que não passaram por uma maior experiência 

teórico-prática no ensino fundamental. Para a autora, os professores do ensino 

regular não foram capacitados para proporcionar um ensino de qualidade para o 

chamado aluno normal, quanto mais para aquele que apresenta diferenças ou 

deficiências. Assim, é importante uma formação permanente que permita suprir a 

insuficiente formação inicial oferecida ao professor. 

Nesse sentido, a formação continuada precisa ser um compromisso dos 

sistemas de ensino engajados com a qualidade e com um ensino inclusivo, 
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implantando práticas que respondam às características dos alunos, incluindo 

aqueles com necessidades educacionais especiais. 

Para Maria Teresa Mantoan e Rosângela Prieto (2006), os conhecimentos 

sobre o ensino desses alunos não podem ser de domínio apenas de especialistas 

(professores com formação específica em Educação Especial), mas apropriados 

pelo maior número possível de profissionais da educação. As autoras avaliam que 

 

[...] os professores devem ser capazes de analisar os domínios de 
conhecimentos atuais dos alunos, as diferentes necessidades 
demandadas nos seus processos de aprendizagem, bem como 
elaborar atividades, criar ou adaptar materiais, além de prever formas 
de avaliar os alunos para que as informações sirvam para alimentar 
seu planejamento e aprimorar o atendimento dos alunos. 
(MANTOAN; PRIETO, 2006, p. 58) 

 

Os alunos necessitam receber experiências educacionais apropriadas e 

ferramentas especializadas, mas em ambientes inclusivos. Os professores precisam 

adquirir novas habilidades para trabalhar com alunos acadêmica e socialmente 

deficientes. Nessa transformação da profissão do ensino, os professores têm a 

oportunidade de desenvolver suas habilidades profissionais em uma atmosfera de 

colaboração e apoio dos colegas. No entanto, a cooperação entre os pares não é 

uma realidade no dia a dia das escolas, sendo descrito por Nóvoa (2007, p. 13) 

como um dos grandes desafios no trabalho do professor: “continuamos a ser uma 

das profissões onde se colabora menos, do ponto de vista profissional”. 

Mantoan (2006) define que a cooperação, a autonomia intelectual e social e a 

aprendizagem ativa são condições que permitem o desenvolvimento dos professores 

no processo de aprimoramento profissional. Sendo assim, a proposta de formação 

parte do saber fazer dos profissionais que já possuem experiências e práticas 

pedagógicas ao entrar em contato com a inclusão. No questionamento da própria 

prática, na conversa e troca com os demais professores, vão-se definindo suas 

“teorias pedagógicas” (MANTOAN, 2006, p. 56). A proposta incentiva a interação 

com os colegas e a colaboração com seus pares, formando grupos de estudo na 

busca de caminhos pedagógicos para a inclusão. 
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Portanto, uma escola para todos caracteriza-se por reconhecer e identificar a 

diversidade no processo de construção do conhecimento. A inclusão tem como 

objetivo acolher a todas as pessoas, sem exceção, procurando entender e 

reconhecer o outro. Mas, será que as adversidades encontradas no cotidiano das 

escolas permitem aos professores oferecer uma educação inclusiva? 
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4 OS CAMINHOS PERCORRIDOS NA PESQUISA 

 

“Há um tempo em que é preciso 

abandonar as roupas usadas, que já têm 

a forma do nosso corpo, e esquecer os 

nossos caminhos, que nos levam sempre 

aos mesmos lugares. É o tempo da 

travessia: e, se não ousarmos fazê-la, 

teremos ficado, para sempre, à margem 

de nós mesmos”. 

Fernando Pessoa 

 

Nesta seção delineiam-se os caminhos metodológicos da presente pesquisa, 

assim como o instrumento utilizado, além das características das escolas e o perfil 

dos educadores participantes. O estudo consistiu em investigar a necessidade de 

formação de professores de 1ª a 4ª série do ensino fundamental da Rede Estadual 

de Ensino de São Paulo que trabalham com alunos com necessidades educacionais 

especiais incluídos nas salas regulares, partindo do pressuposto de que um estudo 

que se dedica sobre a formação de professores pode contribuir para se repensar a 

prática educativa, possibilitando mudanças. 

A análise das necessidades de formação continuada é de extrema 

importância para perceber os diversos problemas que a inclusão abrange. Ouvir os 

professores, suas experiências, dificuldades e expectativas em relação à formação 

continuada, tal como perceber seu posicionamento em relação à inclusão, contribui 

para a reflexão, bem como para a busca da melhoria da qualidade de ensino. A 

pesquisa tem como hipótese que a realização da formação continuada pelos 

professores promove uma educação inclusiva. 

Como referido na Introdução deste trabalho, as indagações que norteiam a 

investigação são as seguintes: 

 A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo oferece subsídios para 

promover a formação continuada dos educadores? 

http://pensador.uol.com.br/autor/Fernando_Pessoa/
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 A escola oferece algum subsídio, durante as reuniões semanais de trabalho 

coletivo, para o professor atuar com alunos com NEE? 

 Profissionais de educação especial dão suporte aos professores das classes 

regulares para que estes possam proporcionar um ensino inclusivo? 

 Os professores de ensino fundamental da Rede Estadual de Ensino de São 

Paulo buscam, além da formação inicial, outros cursos para trabalhar com 

alunos com necessidades especiais? 

De acordo com a natureza do problema, optou-se por utilizar uma 

metodologia que tornasse possível uma aproximação com a realidade do objeto: os 

professores que trabalham com alunos com NEE nas salas regulares de ensino. A 

metodologia qualitativa em educação tem possibilitado estudos mais dinâmicos e 

abrangentes, pois “considera o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento na coleta e análise de dados” (LUDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 11). 

O instrumento metodológico utilizado foi o questionário estruturado, definido 

por Severino (2007) como um conjunto de questões articuladas, que se destinam a 

levantar informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, no intuito de 

conhecer suas opiniões e vivências a respeito do assunto em estudo. As questões 

elaboradas precisam ser pertinentes ao objeto e claramente formuladas para que os 

sujeitos possam compreendê-las, além de serem objetivas, buscando respostas 

“igualmente objetivas, evitando provocar dúvidas, ambiguidades e respostas 

lacônicas” (SEVERINO, 2007, p. 125). 

Por meio do questionário respondido pelas professoras participantes da 

pesquisa buscou-se perceber: a organização do trabalho nas escolas, a relação da 

escola com a comunidade, a importância de sua experiência profissional, de sua 

formação inicial e continuada e como elas se situam em relação à inclusão dos 

alunos com necessidades especiais, às dificuldades encontradas em sua atuação 

pedagógica, ao apoio dado pelos especialistas em educação especial, aos subsídios 

oferecidos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e pela escola com 

o intuito de proporcionar uma formação continuada destinada ao aprimoramento e 

melhoria de sua prática. 
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Para maior aprofundamento da pesquisa, foram consultados documentos que 

permitiram perceber como ocorre a inclusão dos alunos com NEE. A consulta de 

documentos, uma das técnicas utilizadas na pesquisa, constitui “uma fonte poderosa 

de onde podem ser retiradas as evidências que fundamentam as afirmações e 

declarações do pesquisador” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38). Serão mencionados 

também os cursos destinados à formação dos professores oferecidos pela 

Secretaria da Educação, por meio do Centro de Apoio Pedagógico Especializado 

(Cape). 

 

4.1 Caracterização das escolas 

 

Participaram da pesquisa duas escolas localizadas em diferentes regiões da 

capital do estado de São Paulo, buscando constatar as necessidades da formação 

de professores no que concerne à educação inclusiva em duas diretorias de ensino 

distintas. As regiões foram escolhidas aleatoriamente e as escolas foram 

selecionadas por terem-se disponibilizado a participar da pesquisa. Duas outras 

escolas visitadas não se prontificaram a participar. A pesquisa foi realizada durante o 

segundo semestre de 2010. Aqui serão utilizados nomes fictícios, resguardando-se 

os nomes das escolas participantes da pesquisa.  

A escola A está localizada no bairro Moinho Velho, distrito da Freguesia do Ó, 

pertencente à Subprefeitura da Freguesia/Brasilândia, na Zona Norte do município 

de São Paulo. Possui fácil acesso pela Avenida General Edgar Facó e está a 

aproximadamente 1,5 km da Ponte do Piqueri, junto à Marginal do Rio Tietê. A 

região é bem atendida por transporte público, com linhas de ônibus6 interligando-a a 

terminais das regiões de Pirituba, Lapa, Nova Cachoeirinha, Casa Verde e Largo da 

Batata. 

O distrito apresentou uma diminuição em relação à sua população desde 

1996 até 2008, conforme Tabela 1, a seguir: 

 

 

64                                                 
6 Informação disponível em: <http://www.sptrans.com.br/itinerários>. Acesso em: 5.fev. 2011. 
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     Tabela 1 – Dados demográficos do distrito da Freguesia do Ó, São Paulo 

Subprefeitura Distrito 
Área 

(km²) 

População em 

nº de hab. 

(1996) 

População em 

nº de hab. 

(2000) 

População em 

nº de hab. 

(2008) 

Densidade 

demográfica 

(hab/km²) 

Freguesia do Ó Freguesia do Ó 11,09 148.722 145.018 140.505 12.667.70 

 Fonte: Fundação do Sistema Nacional de Análise de Dados. 

 Disponível em: <http://www.seade.gov.br/produtos/500anos/consulta>. Acesso em: 12 jan. 2011. 

 

Por meio de uma análise voltada à renda familiar, verifica-se que o distrito 

possui distribuição similar à do município, com uma concentração de 33,16% dos 

domicílios numa faixa de renda entre 0 a 5 salários mínimos e com uma somatória 

de 38,62% referente à renda familiar de 10 a 20 salários, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Domicílios da Freguesia do Ó por faixa de rendimento, em salários mínimos, 

comparativamente ao município de São Paulo 

Unidades Territoriais  Domicílios   até 3    3 a 5   5 a 10 10 a 20 20  

Município de São Paulo 2.995.258 656.517 472.989 778.395 555.038 532.319 

Total em % 100,00% 21,92% 15,79% 25,99% 18,53% 17,77% 

Freguesia do Ó 41.875 7.591 6.295 11.819 9.681 6.490 

Total em % 100,00% 18,13% 15,03% 28,22% 23,12% 15,50% 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000>. Acesso em: 12 jan. 

2011. 

  

A escola A apresenta alunos com necessidades especiais frequentando as 

salas regulares, razão pela qual foi selecionada para participar da pesquisa. 

Abrange o ensino fundamental de 1ª a 4ª séries nos períodos matutino e vespertino, 

atendendo um total de 566 alunos, distribuídos nas seguintes séries: 116 alunos nas 

1ªs séries (quatro salas de aula), 119 alunos nas 2ªs (quatro salas), 164 nas 3ªs (seis 

salas) e 167 alunos nas 4ªs séries (seis salas). Frequentam duas salas de recurso 

um total de 31 alunos. Lecionam na escola 22 professoras, sendo 20 nas salas 

regulares de 1ª a 4ª séries e 2 professoras especialistas nas salas de recurso. 
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Nessa escola, as salas de educação especial, de acordo com a diretoria de 

ensino, foram fechadas há três anos e os alunos têm o atendimento de duas salas 

de recurso (uma no período da manhã e outra à tarde). Os alunos com necessidades 

especiais frequentam as salas regulares em um dos turnos e no outro, duas vezes 

por semana, têm atendimento com os especialistas. 

A escola B fica no bairro Vila Lajeado, distrito do Butantã, pertencente à 

Subprefeitura de mesmo nome na Zona Oeste do município de São Paulo. Seu 

acesso é pela Avenida Corifeu de Azevedo Marques e ela se localiza perto do 

campus da Universidade de São Paulo (USP). Seus itinerários principais para 

acesso via transporte público ligam as regiões dos terminais da Lapa, Largo da 

Batata, Campo Limpo, João Dias e Pirituba. 

A exemplo do outro distrito estudado, este também possui leve diminuição em 

relação à sua população, se compararmos os dados de 1996 até 2008, conforme 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Dados demográficos do distrito do Butantã 

Subprefeituras Distritos 
Área 

(km²) 

População 

(1996) 

População 

(2000) 

População 

(2008) 

Densidade 

Demográfica 

(Hab/km²) 

Butantã Butantã 12.89 55,131 52,705 48,802 3,786.92 

 Fonte: Fundação do Sistema Nacional de Análise de Dados. 

 Disponível em: <http://www.seade.gov.br/produtos/500anos/consulta>. Acesso em: 12 jan. 2011. 

 

Por meio da análise dos dados da Tabela 4, percebe-se que essa é uma 

região de maior poder aquisitivo, comparativamente ao município de São Paulo, com 

a concentração de apenas 15,53% dos domicílios do distrito na faixa de renda entre 

0 a 5 salários mínimos e de 68,23 % para uma renda familiar de 10 a 20 salários. 
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Tabela 4 – Domicílios do distrito do Butantã por faixa de rendimento, em salários mínimos, 

comparativamente ao município de São Paulo 

 

Unidades Territoriais  Domicílios    até 3     3 a 5   5 a 10   10 a 20       20  

Município de São Paulo 2.995.258 656.517 472.989 778.395 555.038 532.319 

Total em % 100,00% 21,92% 15,79% 25,99% 18,53% 17,77% 

Butantã 16.399 1.425 1.122 2.662 3.826 7.364 

Total em % 100,00% 8,69% 6,84% 16,23% 23,33% 44,90% 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000>. Acesso em: 12 jan. 

2011. 

 

A escola B abrange alunos de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental e as aulas 

ocorrem nos períodos matutino e vespertino. Um total de 465 alunos são atendidos, 

sendo 120 alunos nas 1ªs séries, 113 nas 2ªs séries, 111 nas 3ªs e 121 nas 4ªs, 

distribuídas em quatro salas de cada série. A escola conta com uma sala de 

educação especial, na qual estão matriculados 16 alunos, e uma sala de recursos, 

frequentada por 22 alunos. Lecionam 18 professores, sendo 16 nas classes 

regulares de 1ª a 4ª série, uma professora especialista na sala de educação especial 

e uma professora especialista na sala de recursos. 

A sala de educação especial é frequentada pelos alunos que apresentaram 

laudo diagnosticando-os com alguma necessidade especial (deficiência mental, 

visual, auditiva, Síndrome de Down). Estes alunos não estão incluídos nas salas 

regulares. Os demais alunos que apresentam comprometimento cognitivo e também 

necessidades especiais, mas sem diagnóstico, frequentam as salas regulares e têm 

o apoio da professora da sala de recursos durante dois dias na semana. 

As escolas estaduais de São Paulo admitem duas modalidades de 

atendimento aos alunos com necessidades educativas especiais, tendo como 

objetivo a inclusão: sala de recursos e classes especiais. Assim, estes alunos podem 

estar inseridos na sala de aula do ensino regular com apoio pedagógico do professor 

especialista da sala de recursos em período contrário ao das aulas, ou em classes 

especiais, conforme a deficiência que apresentem. Somente há possibilidade da 

abertura de classes especiais nas escolas quando estas afirmam não ter condições 

para atender à demanda, devido aos tipos de deficiência apresentados pelos alunos, 

conforme mencionado na seção referente à educação inclusiva. 
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4.2 Caracterização do perfil dos educadores  

 

 Após a pesquisa ter sido autorizada pela direção das duas escolas acima 

caracterizadas, havia a necessidade de se conversar com os sujeitos da pesquisa: 

as professoras de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental da Rede Estadual de Ensino 

de São Paulo que tinham ou já tivessem incluído alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

Na escola A, expliquei o tema à coordenação da escola, a qual disponibilizou 

o horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) para que eu pudesse conversar 

com as professoras. O HTPC dessa escola é dividido em dois dias na semana (terça 

e quarta), com uma hora de duração cada um. Antes do término do HTPC, fui 

convidada pela coordenadora a conversar com as docentes. Expliquei a elas a 

temática da pesquisa, quem deveriam ser os sujeitos e a importância de sua 

contribuição. Elas foram bastante acolhedoras e, num total de 15 termos de 

consentimento assinados, 13 professoras preencheram o questionário, participando 

da pesquisa durante o segundo semestre de 2010. 

Na escola B, após autorização da direção e coordenação da escola, também 

compareci no dia do HTPC, realizado às quartas-feiras, com duração de duas horas. 

Já havia entrado em contato com a escola anteriormente para verificar o horário de 

reunião, pois assim poderia conversar com todas as professoras. Expliquei a elas a 

pesquisa e que poderiam participar somente aquelas que tinham ou já tivessem tido 

alunos com necessidades educacionais especiais incluídos em suas salas regulares. 

Apresentando o mesmo número de professoras que se dispuseram a participar da 

pesquisa na escola A, 13 professoras responderam ao questionário na escola B. 

Assim, o questionário foi respondido por 26 professoras de 1ª a 4ª séries do 

ensino fundamental. Destas, 13 lecionam na escola estadual da Região Norte 

(escola A) e 13 na escola estadual da Região Centro-Oeste (escola B). Para a 

caracterização do perfil das educadoras, foi verificado o sexo, a idade, os anos de 

serviço docente, a sua formação profissional inicial e outra adquirida após a 

conclusão da habilitação profissional. Utilizou-se uma identificação fictícia, no intuito 

de resguardar a identidade das professoras. A caracterização das professoras foi 

apresentada por meio de dois quadros, a seguir: 
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Prof Sexo Idade Tempo de 

serviço 

Formação 

1 F 31 14 Magistério, Graduação em Pedagogia 

2 F 32 8 Graduação em Pedagogia, Especialização em 

Psicopedagogia 

3 F 45 4 Graduação em Pedagogia e Psicologia 

4 F 55 18 Magistério, Graduação em Ciências Jurídicas 

5 F 50 31 Magistério 

6 F 44 18 Magistério, Graduação em Pedagogia 

7 F 47 3 Graduação em Pedagogia 

8 F 41 22 Graduação em Pedagogia 

9 F 46 25 Magistério, Graduação em Pedagogia 

10 F 59 20 Graduação em Pedagogia e Filosofia, 

Especialização em Supervisão Escolar 

11 F 48 32 Magistério, Graduação em Pedagogia, 

Especialização em Pré-Escola 

12 F 35 7 Graduação em Pedagogia, Especialização 

13 F 56 18 Graduação em Pedagogia 

 

Quadro 1 – Caracterização das professoras da escola A 

Fonte: a autora, com base nos dados da pesquisa (2010). 

 

Da leitura do quadro acima, verifica-se que todos os participantes são do sexo 

feminino; dez professoras (77%) têm mais de 40 anos de idade; oito (62%) têm mais 

de 15 anos de profissão e quatro (31%) professoras têm menos de dez anos de 

trabalho docente; uma das professoras (8%) não tem licenciatura, enquanto, dentre 

as demais, duas (15%) realizaram mais de uma graduação e quatro (31%) têm, em 

sua formação, curso de especialização. 
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Profª Sexo Idade Tempo de 

serviço 

Formação 

1 F 41 7 Magistério, Normal Superior 

2 F 42 23 Magistério, Graduação em História, Mestrado 

3 F 49 17 Graduação em Pedagogia, Especialização em 

Psicopedagogia 

4 F 44 22 Graduação em Pedagogia 

5 F 46 23 Graduação em Pedagogia 

6 F 40 12 Magistério, Graduação em Pedagogia 

7 F 51 22 Graduação em Pedagogia e Matemática 

8 F 26 5 Graduação em Pedagogia 

9 F 43 17 Magistério, Graduação em Pedagogia e 

Geografia, Especialização em Gestão Escolar 

10 F 54 20 Graduação em Pedagogia 

11 F 42 22 Graduação em Pedagogia e Psicologia 

12 F 55 26 Graduação em Pedagogia e Geografia 

13 F 42 24 Graduação em Pedagogia 

 

Quadro 2 – Caracterização das professoras da escola B 

Fonte: a autora, com base nos dados da pesquisa (2010). 

 

Da leitura do Quadro 2 verifica-se que todos os participantes da pesquisa na 

escola B são do sexo feminino; apenas uma professora tem menos de 40 anos de 

idade; 62% (oito) delas têm mais de 20 anos de profissão e 8% (uma) tem menos de 

10 anos de trabalho docente; todas as professoras têm licenciatura e, dentre elas, 

31% (quatro) fizeram mais de uma graduação, 15% (duas) realizaram curso de 

especialização e 8% (uma) delas, Mestrado 

Somando-se as duas escolas (26 entrevistas), verifica-se, de acordo com o 

Gráfico 3, abaixo, que 70% (dezoito) das professoras têm mais de 15 anos de 

experiência na atuação como docente, e pelo Gráfico 4, que 73% (dezenove) 

possuem graduação e 27% (sete) também buscaram uma especialização. 
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Gráfico 3 – Distribuição de professoras das escolas A e B por anos de serviço (%) 

Fonte: a autora, com base nos dados da pesquisa (2010). 

 

 

 

            
             Gráfico 4 – Distribuição de professoras das escolas A e B por tipo de formação (%) 

            Fonte: a autora, com base nos dados da pesquisa (2010). 

 

 A cidade de São Paulo legitima a inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais no ensino regular pela LDB/96 e pela Deliberação Estadual 

CEE Nº 5/2000, verificando-se que as tarefas designadas aos professores consistem 

em:  

- identificar alunos com NEE, estabelecer estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento, articular com a família e a comunidade, fazer 
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adaptações curriculares, adequar métodos de ensino e selecionar recursos 

educativos de acordo com a problemática dos alunos (BRASIL, 1996); 

- identificar alunos com NEE, fazer adaptações curriculares, adequar métodos 

de ensino e selecionar recursos educativos de acordo com a problemática dos 

alunos (SÃO PAULO, 2000). 

A legislação dá suporte à inclusão de alunos com necessidades especiais no 

sistema regular de ensino, fazendo com que as escolas e os professores sejam 

responsáveis pela educação de todas as crianças e tenham de se organizar no 

sentido de dar respostas educativas. No entanto, existem inúmeros desafios para 

que as políticas educacionais possam ser efetivadas. Na seção a seguir, procura-se 

ouvir os professores, suas experiências e reflexões, no intuito de compreender os 

limites e possibilidades do trabalho cotidiano com relação à formação continuada na 

perspectiva inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 OUVINDO OS PROFESSORES: A FORMAÇÃO CONTINUADA NA 

PERSPECTIVA INCLUSIVA 
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"As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. 

Aprendemos palavras para melhorar os olhos. 

Há muitas pessoas de visão perfeita que nada vêem... 

O ato de ver não é coisa natural. 

Precisa ser aprendido!" 

      Rubem Alves 

 

A ideia central desta seção é dar voz aos professores para que eles possam 

apresentar possibilidades de uma prática pedagógica que busca incluir alunos com 

necessidades educacionais especiais, bem como os limites com os quais se 

defrontam em seu trabalho cotidiano e que desafiam a efetivação de tal prática. 

O diálogo com as informações obtidas por intermédio do questionário 

estruturado com as 26 educadoras deu-se por meio da apresentação das respostas 

e da transcrição literal das falas, selecionando-se informações e destacando-se os 

discursos considerados pertinentes à compreensão sobre o tema investigado em 

cada categoria. 

Por meio das questões propostas às participantes da pesquisa, buscou-se, no 

que concerne à formação continuada: entender a organização do trabalho 

desenvolvido nas escolas; a relação da escola com a comunidade escolar; a 

importância de sua experiência profissional; a reflexão feita sobre sua prática; e a 

relevância da sua formação inicial e continuada. No que tange à educação inclusiva, 

procurou-se compreender: a visão do professor com relação à inclusão do aluno 

com necessidades especiais; as dificuldades e preconceitos encontrados no trabalho 

com esses alunos; o oferecimento de cursos de formação por parte da Secretaria de 

Educação; a orientação recebida nos horários de trabalho pedagógico coletivo 

(HTPC); o apoio dado pelos especialistas em educação especial para o trabalho com 

os alunos NEE; e a compreensão do educador sobre a formação continuada dos 

professores diante da perspectiva inclusiva. 

 

Para a análise dos dados dos questionários, foram utilizados os referenciais 

teóricos de Nóvoa e Mantoan, ressalvando que as ideias de Nóvoa relacionam-se 

principalmente às interpretações dos docentes em relação à formação continuada e 

http://pensador.uol.com.br/autor/Rubem_Alves/
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as de Mantoan remetem à educação inclusiva. Realizou-se também um 

levantamento bibliográfico que desse suporte à análise, com a contribuição de 

autores que fizeram estudos sobre o tema aqui abordado, para o maior 

aprofundamento dos dados da pesquisa. 

 

5.1 Analisando a formação continuada  

 

5.1.1 Organização do trabalho nas escolas 

 

No âmbito escolar, a questão não se resume apenas aos elementos do 

processo ensino-aprendizagem, mas também à organização do trabalho na escola, 

repensada, de acordo com Nóvoa (2002), numa lógica de “colegialidade”, dando 

ênfase à colaboração coletiva. A concepção de trabalho coletivo como base para as 

reflexões teria como pressuposto relações solidárias e cooperativas entre os 

docentes. 

A maioria das professoras relata que o trabalho nas escolas é organizado de 

forma coletiva: “sempre nos reunimos para identificar as questões que merecem 

atenção e para planejar as metas e objetivos do ano. Existem projetos individuais ou 

por série e, sempre que os resultados são positivos, há troca entre os professores.” 

(Profª 1-A) e que o colegiado “possibilita ricos intercâmbios comunicativos que têm 

valor social e pedagógico” (Profª 4-A). As educadoras ressaltam que o trabalho é 

“desenvolvido de forma coletiva, tendo como objetivo principal o aprendizado dos 

alunos” (Profª 7-B), sendo realizado “geralmente por meio de projetos” (Profª 1-B) 

que envolvem temas como: “meio-ambiente, valores e o do governo, Ler e Escrever” 

(Profª 9-B). 

Ainda que os docentes esclareçam que o trabalho é centrado na participação 

coletiva, não se verifica uma organização colegiada em termos de formação do 

professor e construção de um saber docente. Para Nóvoa (1995a), o diálogo entre 

os professores é fundamental para consolidar saberes provenientes da prática 

profissional. O autor reconhece que a criação de redes coletivas de trabalho constitui 
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um fator decisivo de socialização profissional e de afirmação de valores próprios da 

profissão docente.  No entanto,  

 

[...] a organização das escolas parece desencorajar um 
conhecimento profissional partilhado dos professores, dificultando o 
investimento das experiências significativas nos percursos de 
formação e a sua formulação teórica [...]. O desenvolvimento de uma 
nova cultura profissional dos professores passa pela produção de 
saberes e de valores que deem corpo a um exercício autônomo da 
profissão docente. (NÓVOA, 1995a, p. 26) 

 

Tardif (2002) concorda com Nóvoa ao afirmar que a formação que ocorre no 

apoio e nas trocas com os colegas de profissão é o alicerce da prática profissional, 

sendo condição para a produção de seus próprios saberes profissionais. É preciso 

que cada professor insira sua individualidade na construção do projeto pedagógico 

da escola, trazendo a diversidade de olhares e experiências, contribuindo para a 

ampliação das possibilidades e de novos saberes.  

Referente à participação coletiva dos professores na elaboração do Projeto 

Político-Pedagógico, a LDB nº 9.394/96, em seu artigo 3º, inciso VII, contempla a 

gestão democrática do ensino público, deixando a cargo de cada sistema de ensino 

sua regulamentação, desde que obedecidos alguns princípios, previstos no artigo 

14: “I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; II - participação das comunidades escolar e local em 

conselhos de escola ou equivalentes” (BRASIL, 1996).  

A construção do Projeto Político-Pedagógico traz, como consequência, 

repensar sua prática, inovar, proporcionando um conhecimento da caminhada da 

escola, o aproveitamento de potencialidades e o questionamento das dificuldades, 

implementado pela participação colegiada. Para alguns docentes, “o trabalho 

coletivo é pouco integrado com o Projeto Político-Pedagógico da escola, que pouco 

conhecemos” (Profª 8-B). E, apesar de tentativas para promover um trabalho 

docente coletivo, “infelizmente a maioria dos trabalhos são individuais; alguns 

projetos foram pensados em conjunto, porém não há uma continuidade do trabalho, 

não são avaliados e acabam se tornando atividades isoladas” (Profª 11-B).  “Existem 

algumas tentativas para que o trabalho seja coletivo, mas na maioria das vezes os 

projetos são individualizados” (Profª 2-B). 
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A participação dos educadores nas decisões escolares possibilita a 

investigação de sua própria prática docente, proporcionando a análise crítica do que 

acontece no cotidiano dentro e fora da escola, permitindo reconhecê-la como local 

de formação e produção de conhecimentos e saberes, “onde identidades individuais 

e sociais são forjadas, onde se aprende a ser sujeito, cidadão crítico, participativo –

atuante em sua comunidade – e responsável” (DINIZ-PEREIRA, 2007, p. 89). 

 O trabalho docente compreende não somente aquele realizado em sala de 

aula e o processo que envolve o ensino-aprendizagem, mas, ainda, a participação 

do professor no planejamento das atividades, na elaboração das propostas político-

pedagógicas e na própria gestão da escola, incluindo formas coletivas de realização 

do trabalho escolar e articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

 

5.1.2 Relação da escola com a comunidade 

 

A gestão democrática na escola vem sendo colocada como ponto de 

reivindicação, enfocando participação e transparência como princípios essenciais. 

Todos os envolvidos no processo educacional – professores, pais, alunos e 

funcionários – devem participar da gestão, assim como todas as ações e decisões 

devem ser tomadas com a colaboração e conhecimento de todos. Nóvoa (2002) 

esclarece que uma escola concebida como um espaço aberto, com forte presença 

das comunidades locais, permite aos professores redefinirem o sentido social de seu 

trabalho, devendo ser formados não apenas para uma relação pedagógica com os 

alunos, mas também para uma relação social com as comunidades.  

Como dito anteriormente, a LDB nº 9.394/96 mostra, em seu artigo 14, que os 

sistemas de ensino definirão normas da gestão democrática do ensino público na 

educação básica, abrangendo a participação das comunidades escolar e local em 

conselhos de escola ou equivalentes. No artigo 12, inciso VI, a lei ainda incumbe 

cada sistema de ensino de “articular-se com as famílias e a comunidade, criando 

processos de integração da sociedade com a escola”. E no artigo 13, inciso VI, os 

docentes também são chamados a “colaborar com as atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade” (BRASIL, 1996).  
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A legislação vigente tem como princípio a gestão democrática e as 

observações trazidas pelas educadoras indicam que a participação dos pais na 

escola é frequente: “desenvolvemos atividades em que os pais são convidados a ver 

o que foi trabalhado, como festa junina, primavera, integração família/escola, mostra 

cultural” (Profª 5-A). A comunidade participa “sempre que ocorrem os eventos 

culturais, reunião e festa junina” (Profª 7-A), sendo “solicitada para participar das 

atividades escolares e reflexões para solucionar problemas” (Profª 6-B).  Além disso, 

é oferecida à comunidade “abertura para participar de todas as atividades realizadas 

na escola” (Profª 10-B), encontrando-se “disponível o diálogo com o professor ou 

com o administrativo” (Profª 9-B). 

Apesar do relato de participação dos pais na escola, verifica-se que a 

presença da comunidade escolar ocorre apenas em festas e eventos, além das 

reuniões de pais, sem influência nas tomadas de decisão. Nóvoa (2007) reitera a 

importância da participação da comunidade quando afirma que no espaço público 

tem de haver mais responsabilidade das famílias e das comunidades locais e que 

“só é possível defender uma escola centrada na aprendizagem se defendermos o 

reforço desse espaço público da educação” (NÓVOA, 2007, p. 8). 

 Nas escolas estaduais de São Paulo, o processo de democratização da 

gestão inicia-se com o documento intitulado Diretrizes educacionais para o Estado 

de São Paulo, no período de 1995 a 1998, marcando mudanças na organização da 

rede estadual de ensino. O documento estabelece, dentre outras diretrizes, as 

orientações gerais de mudanças nos chamados “padrões de gestão”, 

especificamente os espaços que favorecem a participação coletiva: associação de 

pais e mestres (APM), conselho de escola, conselho de classe, grêmio estudantil. Os 

dois primeiros devem contar com a participação efetiva da comunidade escolar 

(GARCIA, 2006). 

 As APMs foram criadas com o objetivo de colaborar com os estabelecimentos 

de ensino para que tivessem um eficiente desempenho, além de promover a 

integração entre família, escola e comunidade e o aperfeiçoamento do processo 

educacional. Mas, entre o discurso e a realização dos objetivos existe uma grande 

distância. As APMs voltaram-se exclusivamente aos problemas financeiros, 

realizando atividades (festas, bazares, rifas) que gerassem recursos para as 

escolas. Ângela Cizeski (1997, p. 52) relata que, 
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[...] embora o Estado destacasse as intenções de integração, as 
APMs continuaram direcionando seu trabalho para a arrecadação de 
recursos que contribuíssem com a manutenção dos prédios, 
contratação de funcionários e até ampliação das unidades de ensino. 
[...] Sua história concreta revela que elas foram criadas não para 
abrir espaços à participação e sim transferir à população 
responsabilidades não assumidas por um Estado que historicamente 
não tem demonstrado efetivos compromissos com a educação da 
maioria da população. 

  

 Com relação aos conselhos de escola, entre suas atribuições não estava a 

função arrecadadora como nas APMs, podendo então decidir sobre aspectos 

importantes do funcionamento da escola, como a destinação de verbas, o calendário 

de atividades e, principalmente, a elaboração do Plano Escolar. O conselho de 

escola deveria ser o grande aliado da gestão da escola, mas, para isso, seria 

necessária abertura para que todos fizessem parte do processo de decisão. 

Segundo Ciseski (1997), o conselho não garantiu ampla participação da comunidade 

escolar, restringindo-a apenas aos seus servidores, porque muitos ainda 

desconhecem a existência desse colegiado no interior da escola. 

 Os professores confirmam a fala da autora, quando expõem que a 

participação dos pais ocorre especialmente em “festas, exposições, dias de 

integração e mostras culturais, havendo uma participação parcial” (Profª 1-A) e que 

no “Conselho tem participação, mas é pouca! As reuniões de pais têm uma 

participação regular; poderia ser melhor, eu acho” (Profª 2-B). Para eles, a presença 

dos pais “não é muito frequente, mas quando acontece a feira cultural, festa junina, 

festa da primavera e outros eventos que a escola realiza” (Profª 4-A). 

A escola afirma a adoção da gestão democrática e o estímulo da formação de 

instâncias colegiadas com a participação da comunidade, mas não se confirma tal 

fato no interior da escola. A influência da comunidade nas decisões escolares é 

praticamente nula, ocorrendo apenas a participação dos pais como ouvintes do 

conteúdo pedagógico trabalhado durante o ano letivo. Há um discurso de inserção 

da comunidade no processo decisório, mas não foram criadas condições concretas 

de exercício e de participação para que essa prática se efetive. 
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5.1.3 A experiência profissional e a reflexão sobre a prática 

 

A formação do professor não se constrói por acumulação de teorias, mas sim 

por meio de um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas, investindo no saber da 

experiência. De acordo com Nóvoa (1995a), não se trata de mobilizar a experiência 

apenas numa dimensão pedagógica, mas também na construção de saberes, sendo 

que “a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de 

formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 

simultaneamente, o papel de formador e de formando” (NÓVOA, 1995a, p. 26). 

Para as educadoras, a experiência profissional constituída na escola, no 

trabalho com os alunos e na convivência com os demais docentes é de grande 

relevância para sua atuação pedagógica, pois propicia que “o professor faça uma 

análise de suas aulas e acumule ideias, acertos e erros, revendo estes para 

aperfeiçoar sua aula” (Profª 1-A), além de permitir “conhecer e compreender melhor 

a relação professor/aluno e a prática diária” (Profª 2-B).  

Mais tempo no magistério significa maior experiência profissional: “como já 

tenho mais de 20 anos de trabalho, vejo que a experiência acumulada é muito 

importante” (Profª 12-B); “dou aula há 31 anos e durante este tempo aprendi tudo o 

que sei e tento, mesmo com a proximidade da aposentadoria, fazer atividades 

novas” (Profª 5-A). Todavia, é importante questionar se a experiência acumulada 

durante os anos permite ao professor rever e aprimorar sua prática e, 

consequentemente, promover uma melhoria da qualidade de ensino. Para Nóvoa 

(2007, p. 16), 

 

[...] não é a prática que é formadora, mas sim a reflexão sobre a 
prática. É a capacidade de refletirmos e analisarmos. A formação dos 
professores continua hoje muito prisioneira de modelos tradicionais, 
de modelos teóricos muito formais, que dão pouca importância a 
essa prática e à sua reflexão. 

 

Há professoras que admitem que não apenas a prática é relevante, mas 

também a continuidade do aprendizado, quando relatam que “não podemos cair na 

rotina e, sim, estar sempre aprendendo, como se fosse um começo” (Profª 3-A) e 
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que estudos e busca de formação possibilitam a melhoria da sua prática: “acredito 

que estamos sempre aprendendo e que estudar faz parte do aprimoramento da 

experiência profissional” (Profª 4-B); “toda experiência que tenho é importante, mas 

não basta; sei que todo dia tenho que aprender para poder ajudar a que meu aluno 

também aprenda” (Profª 3-B). 

Entretanto, a busca pelo aprendizado não é suficiente se não produz 

mudanças sobre a prática. Schön (2000) denomina como epistemologia da prática o 

resultado do conhecimento que os profissionais constroem a partir da reflexão sobre 

suas práticas. A capacidade de pensar sobre a própria experiência implicaria uma 

intencionalidade e uma reflexão sobre o trabalho docente, atribuindo ao professor 

um papel ativo na formulação dos objetivos e contribuindo com teorias para a 

construção de conhecimentos sobre o ensino. José Rubens Jardilino completa: 

 

[...] o ponto focal da discussão é levar o professor a refletir sobre a 
própria prática, fazer de sua experiência a mais importante fonte de 
aquisição, partindo da análise de suas práticas para compreender as 
formas como enfrenta os problemas complexos da vida escolar, 
como utiliza seu conhecimento e como cria procedimentos e 
estratégias de ensinar e aprender (JARDILINO, NOSELLA, 2005, p. 
105). 

 

Na mesma direção, Zeichner (apud PIMENTA, 2008) esclarece que a prática 

reflexiva deve centrar-se tanto no exercício profissional dos professores quanto nas 

condições sociais, e que somente pode ser realizada em coletivos, levando à 

necessidade de transformar a escola em comunidades de aprendizagem nas quais 

os professores se apoiem e se estimulem mutuamente. Para o autor, os professores 

também têm teorias que permitem a construção de saberes, sendo a prática 

reflexiva imprescindível para se criarem condições que possibilitem mudanças, 

visando a melhores condições de ensino e aprendizagem. 

Na escola, o espaço para o diálogo sobre as experiências e práticas 

cotidianas ocorre durante o HTPC: “nos HTPCs trocamos ideias e experiências e 

nos conselhos de classe conversamos sobre o progresso dos alunos” (Profª 1-A). 

Algumas professoras avaliam que “durante o HTPC refletimos sobre nosso trabalho” 

(Profª 11-A) e que as trocas muitas vezes ocorrem “apenas durante as reuniões de 
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HTPC” (Profª 2-B); “esse ano não tivemos encontro para troca de experiência, 

apenas no horário de trabalho coletivo” (Profª 3-B). 

Mas algumas relatam que o HTPC tornou-se um espaço de informações e 

recados, sem a intenção de reflexão e questionamentos sobre a prática: “muito 

embora termos os HTPCs para discussões coletivas, quase nunca utilizamos esse 

espaço para discutir ou compartilhar experiência” (Profª 8-B), abrangendo 

“informações gerais, outros tipos de atividades, mas trocas de experiências, que 

precisaríamos, são raras” (Profª 4-B). Ainda, “o espaço pedagógico acaba se 

tornando um espaço para transmissão de recados e cobranças” (Profª 11-B), no qual 

“há a elaboração da rotina semanal por série, mas a retomada das atividades 

desenvolvidas raramente ocorre” (Profª 9-B). 

Segundo Júlio Diniz-Pereira e Mitsi Lacerda (2009), a carga horária dos 

docentes concentra-se nas salas de aula e pressupõe a elaboração de 

planejamento, cumprimento de propostas curriculares e demais atividades 

relacionadas ao ensino, além de 

 

[...] destinar uma parcela de seu tempo às reuniões pedagógico-
administrativas, em que, geralmente, as ações limitam-se a questões 
técnicas e burocráticas. A formação continuada, desenvolvida a partir 
dos problemas que emergem da própria sala de aula, praticamente 
não existe. (DINIZ-PEREIRA; LACERDA, 2009, p. 1.235) 

 

É fundamental que os professores tenham um espaço de reflexão, formação e 

construção de saberes, que os ajude a compreender de maneira crítica 

metodologias e procedimentos facilitadores na resolução de problemas na sala de 

aula, que os auxilie no saber-fazer cotidiano e que promova uma melhoria nas 

condições de seu trabalho e na qualidade do aprendizado dos alunos. 

 

 

 

 

5.1.4 A importância da formação inicial e continuada 
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A formação do professor é o alicerce da prática profissional, sendo condição 

para a aquisição e produção de seus próprios saberes profissionais; é um processo 

que permite a valorização do profissional a partir da reflexão das práticas educativas 

inseridas no ambiente escolar. Os saberes teóricos advindos da formação inicial, 

quando relacionados aos saberes da prática, também oferecem aos professores 

perspectivas de análise para entenderem a própria experiência vivida no cotidiano 

escolar, para intervir e transformar a sua prática docente. 

A formação inicial é considerada importante para o docente, oferecendo 

referências para a prática em sala de aula: “me ajudou bastante a ter uma visão 

mais ampla e concentrada de como ensinar e o que ensinar, [...] para criar as 

condições necessárias para que novas conquistas e aprendizagens sejam 

alcançadas” (Profª 4-A). As educadoras relatam que “o curso de Magistério e a 

graduação foram importantes, pois me deram o embasamento teórico necessário 

para a prática em sala de aula” (Profª 2-B); “a Pedagogia é uma área que prepara 

para educar e ensinar e me ajudou a fazer as intervenções necessárias para as 

soluções de problemas no processo de ensino/aprendizagem” (Profª 3-B); 

“estudando a teoria, a prática fica mais fácil, porque diante de uma dificuldade há 

sempre a reflexão” (Profª 5-B); “através das teorias e das práticas aprendidas pude 

organizar e planejar melhor o trabalho de sala de aula (Profª 11-B).  

Apesar da importância atribuída pelas educadoras à sua formação inicial, 

Zeichner e Diniz-Pereira (2005) discordam de que se pode confiar apenas no 

conhecimento gerado na universidade para a formação profissional e melhoria 

institucional. Para os autores, 

 

[...] há muito o que aprender das teorias geradas na universidade, 
mas esse discurso externo deve ser de alguma forma integrado a um 
processo de pesquisa que é desenvolvido a partir da prática [...] o 
envolvimento direto dos educadores com o processo de produção 
sistemática de um saber extremamente relevante e essencial para 
suas práticas, pode transformá-los também em “consumidores” mais 
críticos do conhecimento educacional gerado nas universidades. 
(ZEICHNER; DINIZ-PEREIRA, 2005, p. 66) 
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O discurso de algumas educadoras retrata a dicotomia entre teoria e prática, 

destacada por Zeichner e Diniz-Pereira, sendo a primeira muitas vezes considerada 

como um discurso que auxilia pouco a prática e o saber-fazer na sala de aula: 

“desde que eu entrei na faculdade foi deixado claro que eu estaria sendo formada 

uma pesquisadora em educação e não a didática de sala de aula” (Profª 2-B); “o 

curso que fiz ofereceu alguns embasamentos na área de alfabetização; contudo, 

considero minha formação bastante limitada, com boa parte do que aprendi no meu 

cotidiano sendo buscado conforme as necessidades que surgiram” (Profª 8-B). 

Nóvoa (1999) reitera que a formação de professores tem oscilado entre 

modelos acadêmicos, centrados nas instituições e em conhecimentos nela 

produzidos, e modelos práticos, centrados nas escolas e em métodos. O autor 

afirma que é preciso ultrapassar esta dicotomia, adotando modelos baseados tanto 

nas teorias estudadas nas instituições de ensino superior quanto nas práticas 

escolares, num trabalho conjunto para uma formação de qualidade. 

Uma das docentes, que não teve formação no ensino superior, não sente 

necessidade em cursá-lo, pois acredita que não promove melhoria para sua 

formação e atuação pedagógicas: “Não fiz faculdade. Fiz somente a habilitação para 

o Magistério, onde aprendi muito; acompanhei o trabalho com colegas de faculdade 

e tirei a conclusão de que não acrescentaria nada à minha formação.” (Profª 5-A) Há 

um questionamento relevante a partir dessa afirmação: qual o preparo e a qualidade 

do trabalho dos docentes despreocupados com a própria formação profissional?  

Neste sentido, Camargo (2002, p. 45) esclarece que 

 

[...] a qualidade do trabalho educacional está diretamente relacionada 
à amplitude e à diversidade de saberes culturais e científicos que 
constituem o acervo pessoal do educador. É desses saberes que ele 
deverá fazer uso [...] para que possa planejar e executar 
intervenções, atendendo às exigências de um ensino de qualidade. 

 

A formação continuada, portanto, constitui fator relevante para a mudança do 

contexto escolar, possibilitando intervenções diante das situações concretas, pois 

“permite ao educador ampliar suas competências, o que irá resultar numa evolução 

na sua função como educador” (Profª 2-B). Para isso, torna-se “fundamental a 

atualização, a reflexão sobre a mudança no campo da alfabetização” (Profª 5-B), que 
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é “de grande importância, pois tudo está sempre em constante mudança e devemos 

nos atualizar” (Profª 13-B). Além disso, “o professor que não estuda e se atualiza 

tem dificuldades em compreender o ensino e aprendizagem nos dias atuais” (Profª 

10-B). 

Mas o educador depara com algumas barreiras que impedem sua realização: 

“a formação continuada constitui fator importante, porém os cursos de extensão, 

mestrado e doutorado são caros e dificultam o acesso dos educadores” (Profª 1-A); 

“não é fácil encontrar formações e cursos que encaixam com horário, cobrança e 

desgaste” (Profª 2-A); “não temos condições financeiras para bancarmos essas 

formações e nem horário disponível” (Profª 6-A); “nem sempre os cursos oferecidos 

são compatíveis com os horários disponíveis do educador” (Profª 9-A).  

A percepção docente denota a relevância da formação continuada; esta, 

porém, não é realizada pelos mais diferentes motivos. Imbernón (2009) destaca 

alguns obstáculos que devem ser transpostos para que a formação seja realizada, 

como: horários inadequados, falta de orçamento para atividades de formação 

coletiva, formação vista como incentivo salarial ou de promoção e não como 

melhoria da profissão docente. Ainda nas palavras do autor: 

 

A formação permanente do professorado na análise da complexidade 
dessas situações problemáticas requer necessariamente dar a 
palavra aos protagonistas da ação, responsabilizá-los pela sua 
própria formação e desenvolvimento na instituição educativa na 
realização de projetos de mudança. (IMBERNÓN, 2009, p. 53) 

 

Portanto, para que o processo de formação continuada seja realizado de 

forma efetiva, é necessário “investimento na Educação de forma significativa, o que 

não ocorre” (Profª 6-A); “seria interessante cursos de formação continuada para os 

professores fornecidos pelos órgãos superiores, atendendo os professores do 

estado e do município” (Profª 1-A); “a Secretaria da Educação deveria oferecer 

cursos aos professores dentro da nossa jornada de trabalho” (Profª 13-A); “o 

governo deveria criar novos cursos e condições para que todos os professores 

pudessem realizá-los” (Profª 7-B). 

A escola também é considerada um espaço de formação continuada, 

possibilitando a reflexão sobre as experiências vivenciadas no cotidiano escolar: “o 
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processo de formação continuada deveria ser feito na própria escola, com o grupo 

de professores” (Profª 2-B); “deve acontecer na escola e seus temas devem ser 

elaborados de acordo com as necessidades da escola. Todo trabalho escolar deve 

ser coletivo e responder aos anseios do professor” (Profª 8-B); “leitura e discussão 

de uma bibliografia voltada para a educação, reflexão sobre as experiências vividas 

em sala de aula, vinda de especialistas para auxiliar/compartilhar e orientar a prática 

pedagógica” (Profª 9-B); “o grupo de professores deve estar bem entrosado e 

trabalhar dando continuidade ao trabalho do anterior ou suprindo defasagens” (Profª 

11-A); “horas de atividades planejadas e organizadas de acordo com as 

necessidades dos professores; troca de experiências e estudos e cursos pagos pela 

escola, de acordo com a necessidade do professor” (Profª 11-B). 

É importante pensar em uma formação continuada dos professores que 

considere a escola como um espaço de produção de conhecimentos e que permita 

aos educadores investigarem suas próprias práticas, analisando coletivamente o que 

acontece no cotidiano escolar. A formação continuada precisa ser valorizada não 

como uma complementação, mas como uma contribuição indispensável que prepare 

o educador para o aprimoramento de seu exercício docente, atendendo às 

exigências de um ensino de qualidade. 

 

5.2 Analisando a educação inclusiva 

 

5.2.1 Visão do professor com relação à inclusão  

 

A inclusão propõe que a escola se prepare para receber todos os tipos de 

crianças, pois concebe que cada uma delas possui características únicas e 

singularidades que merecem ser respeitadas. Para Mantoan (2006), implica uma 

mudança de perspectiva educacional, porque não atinge apenas os alunos com 

deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas todos aqueles que, 

de alguma maneira, fracassam na escola.  

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo divulgou no início da 

década passada as novas diretrizes da educação especial (SÃO PAULO, 2000), 
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acompanhadas da Resolução nº 95/2000, que dispõe sobre o atendimento de alunos 

com necessidades educacionais especiais nas escolas da rede estadual de ensino. 

Esses alunos devem ser incluídos em classes regulares e utilizar salas de apoio 

pedagógico especializado (Sape) em horário complementar, quando necessário.  

Segundo as novas diretrizes, a reestruturação do atendimento ao aluno com 

necessidades especiais nas classes comuns dependerá, dentre outros fatores, de 

mudanças de atitudes e posturas dos profissionais dos níveis centrais, das diretorias 

de ensino, da oficina pedagógica e das escolas; transformações de ações que se 

manifestem contraditórias ao papel do educador enquanto mediador do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno; capacitação para os professores 

especialistas com abrangência para os demais professores; provisão de recursos e 

equipamentos adequados para os serviços de apoio especializados. 

A legislação legitima a inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais no sistema regular de ensino, mas o discurso das professoras revela que a 

realidade das escolas está muito distante de um projeto inclusivo. Para elas, a 

inclusão na prática “ainda está sendo uma utopia” (Profª 7-A), pois “é uma inclusão 

feita pela metade: o aluno vai, mas as condições não mudam” (Profª 2-A). As 

educadoras relatam que o processo de inserção refere-se apenas à socialização dos 

alunos com NEE nas salas regulares: “infelizmente, a questão da inclusão parece 

muito bonita, mas na realidade não é; o aluno é incluso em sala de aula, porém 

apenas socialmente” (Profª 1-A), alertando para o fato de que “ainda há muito a ser 

feito para que os alunos com necessidades especiais sejam incluídos na sala 

regular” (Profª 10-A). 

 Para as docentes, existem inúmeros obstáculos que impedem um projeto 

inclusivo nas escolas, como a falta de formação adequada, pois “não há apoio 

especializado fora da sala de aula e nem fora da escola – basear a inclusão no bom 

senso do professor é um atentado – falta profissionalismo, falta formação” (Profª 2-

A). O educador considera “importante que o aluno se sinta integrado com uma turma 

da sala regular para maior socialização; porém, deveria haver cursos preparando os 

professores para ter atitudes corretas que ajudem o portador [de necessidades 

especiais]” (Profª 4-B). Se um ensino de qualidade depende de melhor formação, 

“seria ótimo se os professores tivessem tido algum tipo de orientação e se tivessem 

apoio dos profissionais especializados” (Profª 13-A).  
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 Bueno (1999) reitera a fala das professoras sobre a importância da formação 

adequada quando estabelece que, para que ocorra a inclusão de crianças com 

necessidades educacionais especiais no ensino regular, 

  

[...] há que se contar com professores preparados para o trabalho 
docente que se estribem na perspectiva de diminuição gradativa da 
exclusão escolar e da qualificação do rendimento do alunado, ao 
mesmo tempo em que, dentro dessa perspectiva, adquira 
conhecimentos e desenvolva práticas específicas necessárias para a 
absorção de crianças com necessidades educativas especiais 
(BUENO, 1999, p. 18). 

 

Ainda no que concerne à questão da formação objetivando um ensino 

inclusivo, Mantoan (2006) afirma que todos os níveis dos cursos de formação de 

professores devem sofrer modificações em seus currículos, de modo que os 

educadores possam aprender práticas de ensino adequadas às diferenças, que 

incluam todos os alunos, sem exceção. Para a autora, “é indispensável preparar os 

profissionais para transformar a escola, sob a perspectiva de uma abertura 

incondicional às diferenças e de um ensino de qualidade” (MANTOAN, 2006, p. 55). 

Além do despreparo das educadoras com relação às questões curriculares e 

formação, as salas de aula numerosas também são vistas como barreiras que não 

permitem um trabalho qualificado, impossibilitando dar a atenção necessária a todos 

os alunos, inclusive àqueles sem NEE. Para as educadoras, “o professor tenta 

trabalhar com ele [aluno com necessidades especiais] de forma diferenciada, porém 

isto é muito difícil, visto a quantidade de alunos a serem atendidos” (Profª 1-A), pois 

o aluno está alocado “na sala regular com mais de 35 alunos; não se tem formação 

sobre o assunto. O professor se vê perdido e sozinho.” (Profª 8-A) 

As professoras apontam, ainda, a falta de materiais, recursos e infraestrutura 

adequada para o trabalho com esses alunos: “os recursos são pouquíssimos; é 

complicado para o professor dar uma atenção específica para esse aluno, já que 

não teve preparo para lidar com os mesmos e as salas são numerosas; a meu ver, 

esses alunos inclusos merecem atenção especial, para que convivam de fato e 

dignamente com apoio psicológico, médico, paralelo com o professor” (Profª 6-A). A 

questão da socialização é novamente levantada, mas não é considerada suficiente 

para que ocorra uma prática inclusiva: “sou favorável à socialização, mas 
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precisamos de infraestrutura (na própria escola), todos estarem envolvidos. Ter 

funcionários para auxiliar o professor, alimentação, pais participativos, bibliografia 

específica para orientação teórica.” (Profª 9-B) 

Os professores não são contrários ao princípio da inclusão, mas há uma não 

aceitação pela forma como está sendo proposta, sem nenhuma transformação da 

realidade escolar, principalmente no que se refere à formação de professores. A 

desconfiança é de que a inclusão signifique apenas o “depósito” das crianças com 

maiores comprometimentos no espaço escolar, sem nenhuma outra conquista 

assegurada. O despreparo docente, as salas numerosas e a escassez de materiais 

e recursos nas escolas refletem a falta de um ensino de qualidade para todos os 

alunos. 

 

5.2.2 O diagnóstico dos alunos e preconceitos enfrentados 

 

As escolas que buscam incluir todos os alunos têm como princípio a busca de 

um ensino de qualidade, transpondo barreiras para a aprendizagem. A inclusão, 

conforme Mantoan (2006), procura responder às necessidades de aprendizagem de 

todas as crianças. Não apenas os alunos com NEE são afetados pela exclusão, mas 

todos aqueles que apresentam alguma dificuldade em sua escolarização e passam 

por um diagnóstico para avaliar sua situação. 

Os procedimentos em relação ao diagnóstico dos alunos podem apresentar 

aspectos positivos, quando trazem contribuições no processo ensino/aprendizagem, 

mas em sua maioria acabam por reforçar a própria deficiência, sendo determinantes 

para selecionar o aluno que frequentará as classes especiais. Adriana Machado 

(1994) alerta para o fato de que o efeito de um laudo é, em muitos casos, 

“cronificante”, pois é idealizado por alguns professores, que passam a desconsiderar 

seu próprio saber sobre a criança. Para a autora, muitos psicólogos que 

encaminham crianças para as classes especiais desconhecem que tais classes “têm 

servido como um depósito onde se perde a história da criança, impossibilitando-a de 

pensar sua própria situação” (MACHADO, 1994, p. 84). 

Os docentes confirmam a fala de Machado quando identificam o aluno com 

NEE por meio do laudo médico, pois ele “já é encaminhado para a classe [regular], 
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às vezes com um laudo, às vezes a própria coordenadora avisa que o aluno tem 

necessidades especiais” (Profª 3-A); “normalmente, ele já vem da sala especial com 

laudo e é incluso; caso a gente perceba algumas dificuldades, ele é colocado para 

avaliação com o professor do Sape e em contato com os pais” (Profª 8-A). Tais 

alunos já vêm rotulados e acabam sendo estigmatizados por meio do laudo médico. 

 Quando os alunos com NEE não apresentam laudo e frequentam a sala 

regular, os professores fazem seu próprio diagnóstico quando percebem 

“significativa diferença física, sensorial e intelectual, decorrente de fatores inatos ou 

adquiridos, de caráter pemanente ou temporário, que acarretam dificuldades em sua 

interação com o meio” (Profª 7-A); quando são alunos “que apresentam 

comprometimento no desenvolvimento cognitivo, atrapalhando a sua aprendizagem 

convencional (Profª 5-A); ou, ainda, “quando suas habilidades e competências são 

fragmentadas e surgem dificuldades de aprendizagem, socialização ou até mesmo 

por uma saúde indefinida” (Profª 4-B). Após o “diagnóstico” dos professores, os 

alunos são encaminhados “para o especialista em educação especial fazer uma 

avaliação” (Profª 10-A) ou “para um especialista da área da saúde” (Profª 3-B). 

Independentemente das circunstâncias nas quais o aluno é diagnosticado 

com necessidades educacionais especiais – seja com um laudo feito por um 

professor especialista ou um profissional da área da saúde –, o aluno com NEE 

acaba por sofrer rótulos e estigmas que irão determinar a conduta do meio social em 

que vive. De acordo com Goffman (1988), a sociedade delimita a capacidade de 

ação de um sujeito estigmatizado, marca-o como desacreditado e determina os 

efeitos maléficos que pode representar. Quanto mais visível for a marca, menos 

possibilidade tem o sujeito de reverter, nas suas inter-relações, a imagem formada 

anteriormente pelo padrão social. O autor preconiza que o estigma interfere na 

aceitação social e explica que 

 

[...] aqueles que têm relações com os estigmatizados não 
conseguem lhe dar o respeito e a consideração que os aspectos não 
contaminados de sua identidade social os haviam levado a prever e 
que ele havia previsto receber; ele faz eco a essa negativa 
descobrindo que alguns de seus atributos a garantem. (GOFFMAN, 
1988, p. 11) 

 



 90 

Amaral (1995) complementa o autor acima mencionado ao indicar que a 

aceitação da pessoa com necessidades especiais traz ainda, como grau de 

integração, o tipo de deficiência, além do comprometimento ou a gravidade do 

quadro, o qual implicará “maiores ou menores dificuldades na execução de tarefas 

ou na vivência de papéis sociais em diferentes níveis de dependência e autonomia” 

(AMARAL, 1995, p. 94). Isto significa que, quanto maior a severidade do quadro da 

pessoa com deficiência, menor a aceitação da sociedade e, no caso, dos docentes.  

O grau de rejeição segundo a gravidade da deficiência transparece na fala de 

alguns professores, quando observam que a “inclusão do aluno com necessidades 

especiais é necessária, desde que este aluno apresente condições para estar com 

os outros” (Profª 3-A), sendo possível a inclusão de alguns alunos, mas não de 

todos: “penso que para alguns alunos isso é viável e dá bons resultados. Mas, para 

alunos com comprometimento severo é muito complicado, pois nem a escola e muito 

menos o professor estão preparados para dar o melhor atendimento a esse aluno.” 

(Profª 2-B); “concordo com a inclusão desde que o aluno esteja preparado para ser 

incluído; algumas deficiências não permitem um bom trabalho em sala de aula com 

mais de 30 alunos” (Profª 3-B). 

A escola acaba por reproduzir as desigualdades encontradas em nossa 

sociedade e torna-se um lugar onde os preconceitos são acentuados. Segundo as 

docentes, a maioria dos alunos não demonstra preconceito com relação aos alunos 

com NEE, mas algumas relatam que “o preconceito ou exclusão é nítido” (Profª 4-B), 

o que muitas vezes as faz sentirem-se impotentes: “presenciei preconceito e fiquei 

muito decepcionada e ao mesmo tempo me senti com as mãos atadas, sem poder 

fazer muita coisa ou quase nada; ainda existe preconceito e discriminação por parte 

de certos alunos” (Profª 4-A). 

 Alguns pais ainda não aceitam que os filhos estudem com crianças 

“diferentes”, pois, de acordo com as professoras, “às vezes os pais ficam meio 

receosos, com medo de que estes alunos sejam agressivos” (Profª 3-A); e 

acrescentam que “boa parte da comunidade escolar tem bastante receio em lidar 

com essas crianças; normalmente as tratam infantilizando e superprotegendo ou 

então ignorando a sua presença” (Profª 8-B). Mas, para a maioria, “a comunidade 

aceita normalmente” (Profª 12-B) e há aceitação dos pais, “pois é explicado na 

primeira reunião quando há alguma inclusão” (Profª 11-A). 
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Uma escola inclusiva não coloca em evidência as deficiências dos alunos com 

necessidades especiais para promover a integração entre eles. Isso apenas contribui 

para que o tratamento a eles destinado seja sempre diferente, muitas vezes 

marcado pelo estigma e pelo preconceito. É necessário valorizar a convivência entre 

todos e buscar formas de promover relações baseadas no respeito à diversidade e 

no valor ao próximo. 

 

5.2.3 Subsídios oferecidos pela Secretaria da Educação, HTPC e especialistas em 

Educação Especial 

 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo criou em 2001, no interior 

da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (Cenp), o Serviço de 

Educação Especial, que opera por meio do Centro de Apoio Pedagógico 

Especializado (Cape). O Cape foi criado para oferecer suporte ao processo de 

inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais na Rede 

Estadual de Ensino do Estado de São Paulo.  

O Cape7 atua no gerenciamento, acompanhamento e suporte às ações 

regionais de educação especial, nos processos de formação continuada, na provisão 

de recursos e na articulação das escolas com a comunidade, procedendo a 

orientações e encaminhamentos. Essa linha de atuação estende-se às 91 diretorias 

de ensino, envolvendo supervisores, assistentes técnicos e mais de 1.300 

professores especialistas (professores com formação específica em Educação 

Especial que atuam nas escolas, nas salas de apoio pedagógico). 

A formação continuada em educação especial oferecida pelo Cape prioriza 

temas como: Adaptações de acesso ao currículo, módulos I e II; Educação Física 

adaptada; Uso e ensino do soroban (ábaco) adaptado para cegos; Grafia química 

Braille8; Código unificado matemático para Braile; Língua portuguesa para surdos; e 

Atendimento educacional no contexto hospitalar. Em 2009 e 2010 foram realizadas 

mais de 25 orientações técnicas e 15 videoconferências (vide Anexo A), além de 

cursos de atualização sobre o ensino do soroban adaptado para deficientes visuais e 

91                                                 
7 Informações disponíveis em: <http://www.cenp.edunet.sp.gov.br>. Acesso em: 5 jan. 2011. 
8 O Sistema Braille é o sistema de escrita e impressão para cegos inventado por Louis Braille, em 
1824 (SASSAKI, 2003). 
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Libras9. Apenas quatro videoconferências e os dois últimos cursos mencionados 

foram direcionados aos professores da classe regular. 

O processo de formação oferecido pelo Cape é destinado, especialmente, aos 

supervisores e aos professores coordenadores das oficinas pedagógicas (PCOPs) 

em Educação Especial, responsáveis pela diretoria de ensino de sua região. Tais 

profissionais têm como função repassar toda a informação recebida nas orientações 

técnicas aos coordenadores de escola, além dos professores especialistas, os quais 

atuarão como multiplicadores junto aos professores da sala regular. 

No entanto, a formação em educação especial oferecida pelo Cape não está 

atingindo os maiores interessados: os professores de classes regulares, que atuam 

com os alunos com NEE. A (in)formação que deveria ser multiplicada a professores 

não tem ocorrido: “as informações não chegam até nós” (Profª 7-A). As professoras 

relatam desconhecer até mesmo os cursos de atualização oferecidos pela Secretaria 

da Educação por meio do Cape: “se oferecem algum curso, não é do meu 

conhecimento, nunca participei” (Profª 4-A); “desconheço cursos oferecidos pela 

Secretaria; nunca me ofereceram ou divulgaram estes cursos na escola” (Profª 11-

B); “em minha escola não temos essas informações” (Profª 2-B). 

 Um número pequeno de professoras tem conhecimento dos cursos 

oferecidos: “desconheço cursos de Braille e Libras; existem cursos que falam como 

agir com os deficientes, somente em relação à socialização” (Profª 1-A). Quando são 

realizados, as educadoras não se sentem seguras para desenvolver um bom 

trabalho com os alunos com NEE: “realizei o curso de Libras aos sábados, porém 

ainda falta muito para poder trabalhar devidamente com esses alunos” (Profª 4-B). 

Uma das docentes relatou que o curso de Libras realizado “foi particular; recebo 

poucas informações sobre formação a esse respeito” (Profª 8-B). 

Os cursos oferecidos não estão atingindo a maioria dos educadores, pois a 

formação repassada aos coordenadores de escola e especialistas não está sendo 

multiplicada. Tais professores, especialistas em educação especial, segundo as 

novas diretrizes em Educação Especial (SÃO PAULO, 2000), alocados nas escolas 

nas Sape, também são responsáveis por: 

92                                                 
9 A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é a linguagem gestual usada pela maioria dos surdos e 
reconhecida pela Lei Estadual nº 10.958, de 27 de novembro de 2001. Disponível em: 
<http://www.cenp.edunet.sp.gov.br/leis estaduais>. Acesso em: 5 jan. 2011. 

http://www.cenp.edunet.sp.gov.br/leis
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[...] atendimento direto aos alunos em pequenos grupos; participação 
em todos os momentos de encontros e trabalhos coletivos da escola; 
trabalho conjunto e orientações para os professores das classes 
comuns; reuniões e atendimento aos pais e orientação para os 
outros funcionários da escola (SÃO PAULO, 2000, p. 7). 

 

 A Sape conta com especialistas que tratam da necessidade específica dos 

alunos com NEE, tendo como função atendê-los em período alternado àquele em 

que estiverem matriculados, além de dar suporte aos professores das classes 

regulares. Para as docentes, a Sape conta com “excelentes profissionais que nos 

orientam, especialmente uma professora readaptada... Ela entende muito do 

assunto, inclusive ministrando palestras.” (Profª 1-A); as professoras admitem que, 

sempre que precisam, recorrem a ela “para tirar dúvidas e conversar com a 

professora, mas basicamente por interesse meu, educação dela e afinidade nossa” 

(Profª 2-A), salientando que o auxílio prestado pela professora especialista “ajuda a 

lidar com todos os meus alunos” (Profª 10-B). 

Segundo Mantoan e Prieto (2006), os conhecimentos sobre o ensino dos 

alunos com NEE não podem ser de domínio apenas de especialistas, mas 

apropriados pelo maior número possível de profissionais da educação. O 

especialista em educação especial que leciona na Sape deve prestar assistência 

aos alunos com NEE e professores da sala regular. Entretanto, há docentes que 

revelam que “o trabalho da professora da sala de recursos é individual e não há 

nenhuma discussão ou troca com o coletivo (Profª 11-B); que consideram “o apoio 

bem pequeno” (Profª 6-A); e que destacam que “todos os professores que recebem 

alunos com necessidades especiais deveria receber maior apoio de especialistas” 

(Profª 8-B). 

 Além do apoio das especialistas das Sape, as escolas devem oferecer aos 

professores, especialmente nos HTPCs, subsídios para que eles possam trabalhar 

com alunos com NEE. Porém, a maioria das orientações recebidas envolve “troca de 

experiências entre os professores, informações e recados trazidos pela 

coordenação” (Profª 10-A), “principalmente sobre a forma de lidar com as 

dificuldades de aprendizagem, sobre como fazer os alunos avançarem em leitura, 

escrita e matemática” (Profª 1-A). Com relação aos alunos inclusos, “não recebo 

nenhuma orientação; apenas discute-se no geral sobre os alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem (Profª 2-B); “nos Horários de Trabalho Coletivo, 
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recebemos pouca ou nenhuma orientação a esse respeito; quando acontece, são 

bastante superficiais. Os HTPCs costumam funcionar para receber pendências 

cotidianas” (Profª 11-B). 

Para Bueno (1999, p. 20), 

 

[...] não há como incluir crianças com necessidades educativas 
especiais no ensino regular sem apoio especializado, que ofereça 
aos professores dessas classes orientação e assistência, na 
perspectiva da qualificação do trabalho pedagógico ali desenvolvido 
e que demanda a ampliação da visão das dificuldades e 
potencialidades dos alunos, incluídos os com necessidades 
educativas especiais. 

 

 Verifica-se que os cursos e ações em Educação Especial efetuados pela 

Secretaria da Educação, por meio do Cape, são desenvolvidos e realizados, mas 

têm pouca repercussão entre as professoras das salas regulares, proporcionando 

uma formação voltada aos supervisores e PCOPs, que não estão nas salas de aula 

atuando com os alunos com necessidades especiais. Os subsídios oferecidos pelos 

especialistas em Educação Especial e pela coordenadora da escola durante o HTPC 

não permitem aos professores uma melhoria na qualidade do ensino, que contemple 

as necessidades de todos os alunos. A formação do professor deve ser um 

compromisso de todos aqueles que almejam um ensino inclusivo, devendo-se 

implantar práticas que respondam às características de todos os alunos. 

 

5.2.4 A formação continuada dos professores diante da inclusão 

 

A formação continuada é necessária para que os professores possam traçar 

metas voltadas para todos os alunos e promover uma reflexão sobre sua prática. Os 

alunos precisam receber experiências educacionais apropriadas e ferramentas 

especializadas e os professores precisam adquirir novas habilidades para trabalhar 

com os alunos de maneira inclusiva e ser bem formados para oferecer uma 

educação de qualidade. 

A formação permite aos professores preparar-se para receber os alunos com 

NEE. A grande maioria dos docentes, por não ter formação adequada, admite: “não 
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me considero preparada” (Profª 8-B); “infelizmente esses alunos merecem uma 

atenção a mais e, dentro de uma sala de aula numerosa como existe hoje, é quase 

impossível realizar um trabalho bastante diversificado” (Profª 4-A), especialmente 

porque, “como não fiz nenhum curso, sinto que não estou habilitada” (Profª 1-A). As 

docentes percebem que “falta uma formação específica” (Profª 7-A); “quando se 

trata de crianças cegas e surdas sou completamente leiga” (Profª 3-A).  

Tais profissionais relatam também que o educador deveria “ser preparado 

antes e depois da realidade com apoio especializado e contínuo” (Profª 8-A) e que a 

formação não deveria ser apenas de responsabilidade do docente, fazendo uma 

crítica à imposição dos alunos em salas especiais sem melhores condições e uma 

capacitação que pudesse contribuir na melhoria do aprendizado: “teríamos que ter 

capacitação e não ser imposto e colocado um aluno incluso em sua sala, como se 

dissessem: ‘O chefe mandou, se vira’.” (Profª 5-A). 

É importante destacar a necessidade de uma melhor formação inicial do 

professor, além da continuada, que possa auxiliar na inclusão escolar dos 

educandos, preparando os profissionais para dispensar a eles um atendimento 

educacional especializado. Mantoan e Prieto (2006, p. 103) destacam que a 

formação inicial precisa  

 

[...] assegurar aos futuros profissionais domínio teórico para 
sustentar ações compromissadas com a construção de outras bases 
sociais [...] e conhecimentos para elaborar propostas de 
enfrentamento à realidade escolar brasileira, marcada por tantos 
desajustes que exigem dos profissionais a definição do que 
defendem enquanto papel social da educação escolar. 

 

O ensino de professores sem formação adequada acaba por basear-se 

apenas na experiência escolar, pois, “com o tempo, vamos aprendendo a trabalhar 

com esses alunos, ou seja, na prática é que vamos nos aperfeiçoando” (Profª 6-A), 

pesquisando novas formas de ensinar a partir das questões suscitadas no cotidiano 

em sala de aula. 

A busca por uma formação que permita um bom trabalho com os alunos com 

NEE não é uma realidade porque “os cursos são caros e os professores contam com 
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muita boa vontade; dependendo do caso de inclusão, fica muito difícil o professor 

dar uma boa assistência a esse aluno” (Profª 6-A). 

Os cursos de formação em Educação Especial e as ações promovidas pela 

Secretaria da Educação por meio do Cape não estão atingindo os docentes. A 

maioria capacita-se para o trabalho com os alunos com NEE “por meio de leituras 

sobre o assunto” (Profª 1-B), pesquisando em “livros, internet e ajuda de pessoas 

especializadas” (Profª 1-A) e procurando “ler a respeito para melhorar e entender 

melhor como se dá a aprendizagem e qual a melhor maneira de enriquecer a 

vivência desse aluno na sala de aula” (Profª 2-A). Uma delas cita, ainda, a leitura de 

“alguns livros de auto-ajuda, mas não é suficiente” (Profª 4-A). 

O processo de formação para a realização de um projeto inclusivo nas 

escolas parece inexistente. Cada professor busca sua própria capacitação, à sua 

maneira, muitas vezes inadequada, para promover uma boa aprendizagem dos 

alunos. As professoras reconhecem que ainda falta “uma melhor formação para 

podermos trabalhar com esses alunos” (Profª 13-A), e que esta poderia “ser mais 

completa; deveríamos frequentar cursos de Libras, Braille, etc.” (Profª 1-A), além de 

“cursos que abordem o tema e contemplem a prática – como agir e atuar no dia a 

dia” (Profª 11-B). Para elas, a capacitação para trabalhar com os alunos com NEE 

“deveria fazer parte da formação do profissional desde o início dos seus estudos e 

haver uma ação cooperativa de profissionais de várias áreas: da Saúde, da 

Educação, da família e do próprio aluno (Profª 2-B), abrangendo “uma formação 

especializada de acordo com a necessidade dos alunos” (Profª 6-B). 

A proposta de uma formação continuada na perspectiva inclusiva parte de um 

saber-fazer docente que já possui experiência e prática pedagógica diante da 

inclusão. O exercício constante de compartilhamento de ideias e ações entre todos 

os profissionais da escola é essencial para o aprimoramento em serviço. “Esse 

exercício é feito sobre as experiências concretas, os problemas reais, as situações 

cotidianas que permitem promover as mudanças pretendidas pela formação.” 

(MANTOAN, 2006, p. 56) 

Percebe-se, portanto, pelo discurso das professoras, que há um sentimento 

de frustração diante da inclusão, pois a falta de formação adequada não permite 

uma maior aceitação e o preparo para trabalhar com os alunos com necessidades 

educacionais especiais. Se uma escola para todos caracteriza-se por reconhecer as 
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diferenças, a heterogeneidade das turmas, a diversidade no processo de construção 

do conhecimento, ainda há um grande caminho a ser percorrido rumo a uma 

educação inclusiva. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

"Mas na profissão, além de amar tem de saber. 

E o saber leva tempo pra crescer" 

       Rubem Alves 

     

Retomando, o presente estudo teve como objetivo geral investigar a 

necessidade de formação continuada de professores dos primeiros anos do ensino 

fundamental da Rede Estadual de Ensino de São Paulo que já tiveram ou tenham 

incluídos em sua turma alunos com necessidades educacionais especiais, e como 

objetivos específicos: 

 Destacar os cursos de formação oferecidos pela Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo para auxiliar os professores no sentido de promover 

uma melhor aprendizagem dos alunos com necessidades especiais; 

 Verificar se as escolas oferecem subsídios nas reuniões semanais de trabalho 

docente coletivo para promover a melhoria da qualidade de ensino para os 

alunos de inclusão; 

 Analisar se os especialistas em Educação Especial dão suporte aos 

professores das classes regulares; 

 Perceber se os docentes buscam, por iniciativa própria, formação continuada 

que dê suporte no trabalho com os alunos com NEE. 

Com a análise dos dados obtidos com as professoras, foram levantadas 

outras questões importantes que permitiram elucidar o cotidiano das escolas com 

relação à educação inclusiva: a organização das escolas para receber esses alunos; 

a relação da escola com a comunidade em que está inserida; a importância dada à 

experiência profissional na vida do professor; a relevância da formação inicial e 

continuada; a visão das professoras com relação à inclusão; o diagnóstico e o 

encaminhamento dos alunos para as salas especiais; os preconceitos e dificuldades 

enfrentados; se os professores sentem-se preparados para receber o aluno com 

NEE; e como deveria ser uma formação continuada de qualidade. 

http://pensador.uol.com.br/autor/Rubem_Alves/
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Ao analisar os objetivos do trabalho e as demais questões delineadas durante 

a investigação, percebe-se o quanto ainda há de ser realizado no cotidiano dos 

professores no que concerne à sua formação continuada no âmbito da inclusão. No 

início do estudo, o ideal da concretização de uma educação inclusiva estava muito 

presente. As ideias de Mantoan (2006) de uma escola inclusiva que propiciasse o 

relacionamento entre os alunos com ou sem deficiência, bem como a “quebra de 

qualquer ação discriminatória e todo tipo de interação que possa beneficiar o 

desenvolvimento cognitivo, social, motor e afetivo dos alunos” (MANTOAN, 2006, p. 

27), nortearam a pesquisa. No entanto, o desenvolvimento do projeto permitiu 

constatar muitas das contradições vivenciadas pelos professores em seu cotidiano 

escolar, e que não basta a matrícula dos alunos com NEE para que eles estejam 

incluídos. 

De um lado, depara-se com a constatação de várias possibilidades de uma 

profissão que necessita de tempo, dedicação, disponibilidade, aceitação, de 

professoras que se desdobram na tentativa de oferecer um ensino com um mínimo 

de qualidade, apesar de tantas adversidades. De outro, encontram-se as 

impossibilidades de um cotidiano permeado pela falta de condições de trabalho, pela 

correria do dia a dia de professores que lecionam em mais de uma escola, pela 

burocracia que se sobrepõe ao trabalho pedagógico, perdendo-se o sentido da 

escola, que tem como principal objetivo a aprendizagem dos alunos. Há 

concordância com Nóvoa (2007) quando este considera que é por meio do 

conhecimento que os alunos serão incluídos, sinalizando que a pior forma de 

exclusão é deixar o aluno sair da escola “sem ter adquirido nenhuma aprendizagem, 

sem as ferramentas mínimas para se integrar e participar ativamente das sociedades 

do conhecimento” (NÓVOA, 2007, p. 12). 

Verifica-se a necessidade de autoformação e coformação com uma escola 

organizada nas relações cooperativas entre os professores, num sentido de troca de 

experiências, de colaboração entre os pares. Ao ouvir dos professores a existência 

de poucos momentos de partilha entre eles, de reflexão sobre as práticas, constata-

se a importância de se repensar a formação continuada, não num sentido de cursos 

de capacitação, de reciclagem, mas como um processo permanente na própria 

escola, nas reuniões pedagógicas realizadas pelos professores, nas discussões e 

experiências vividas, construindo saberes pertinentes à melhoria de sua prática.  
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As próprias respostas dadas pelos professores sugerem uma atitude de 

resignação, são respostas padronizadas, prontas, com o uso de clichês construídos 

para reforçar sua competência. A sensação de fracasso diante das tarefas 

profissionais leva o docente a uma “desistência branca”, caracterizada por Voltolini 

(2009, p. 33) como uma “atitude de desistência de seu posto, mas de uma forma 

paradoxal, uma vez que não pode, em geral, fazê-lo concretamente”. O autor remete 

à expressão popular “estar lá de corpo presente”, referindo-se que o corpo do 

professor está em primeiro plano em seu trabalho, significando uma vulnerabilidade 

e uma impotência frente aos desafios cotidianos.  

Adicionado a esse fato, percebe-se que a própria formação inicial do 

professor não lhe possibilitou condições de um trabalho adequado, que permitisse 

incluir alunos com ou sem NEE. A formação inicial, considerada pelo docente um 

referencial para a sua prática em sala de aula, necessita ser reavaliada, 

especialmente no que concerne às disciplinas de educação especial, insuficientes 

para fornecer as bases para a construção de um conhecimento pedagógico que 

orientem o trabalho docente. Os saberes teóricos relacionados aos saberes práticos 

permitem aos professores compreenderem a própria experiência vivenciada no 

cotidiano escolar, para poderem intervir e aprimorar sua prática docente. É 

importante pensar em uma reformulação nos cursos de formação para os 

professores que supere a precariedade da formação inicial. 

O trabalho docente envolve também a articulação das escolas com a família e 

a comunidade. As escolas precisam dar abertura para uma maior participação dos 

pais na tomada de decisões. Existe um discurso de inserção da comunidade, mas se 

constata apenas a sua participação como ouvintes do processo educativo. 

Encontram-se nas escolas professores preocupados com a falta de participação dos 

pais na vida escolar de seus filhos, mas, quando os pais resolvem fazer parte, não 

são bem aceitos, por se “intrometerem” em seu trabalho. Ao se pensar em 

mudanças no cotidiano da escola voltadas a um ensino inclusivo, é necessária a 

integração família-escola-comunidade. 

Pensando na diversidade dos alunos, uma das questões levantadas pelas 

professoras relaciona-se à dificuldade em responder a todas as diferenças, 

principalmente se os alunos apresentam deficiências, definidas como necessidades 

educacionais especiais. A própria definição de NEE é muito ampla, pois abrange 
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indivíduos que podem possuir a mesma deficiência, mas que apresentam 

características diferentes, dependendo do grau de comprometimento. Essa 

diversidade de tipos e graus de deficiência configura-se como um dos grandes 

desafios na formação de professores. 

Nesse sentido, pela falta de (in)formação, muitos alunos são encaminhados 

para as classes especiais para terem um “melhor” acompanhamento com os 

professores especialistas. No entanto, os encaminhamentos dos alunos feitos por 

meio de um diagnóstico, pedagógico ou clínico, acabam por reforçar sua deficiência, 

estigmatizando-o. A partir do momento em que o aluno é encaminhado para a sala 

especial (em escolas em que ainda permanecem as classes especiais), a escola fica 

isenta de sua responsabilidade de ensinar. Se o aluno não aprende, é devido à sua 

deficiência, à sua própria dificuldade. Uma proposta de formação de professores 

coerente com um ensino inclusivo não pode “selecionar” alunos para frequentar as 

classes regulares, necessitando buscar formas de integração. 

É importante ressaltar que não apenas os professores são responsáveis pela 

própria formação, mas os sistemas de ensino precisam oferecer cursos e subsídios 

para uma educação inclusiva. O processo de formação da Secretaria Estadual de 

Educação de São Paulo, oferecido pelo Cape, não vem atingindo os professores. 

Seus cursos e orientações técnicas, destinados especialmente aos supervisores e 

coordenadores das oficinas pedagógicas em educação especial, são multiplicados 

apenas aos coordenadores de escola e especialistas em educação especial. A 

participação dos professores das salas regulares que atendem aos alunos com NEE 

no processo formativo praticamente não ocorre. Na maioria das vezes, nem a 

existência dos poucos cursos oferecidos é de conhecimento dos professores. 

Esse fato se deve, principalmente, à falta de espaço durante as reuniões 

pedagógicas para abordar o tema da inclusão, tão relevante, porém “esquecido” no 

meio de tantas informações gerais e recados a transmitir. Por que se preocupar com 

a minoria dos alunos das salas regulares? As professoras especialistas também se 

veem sem tempo de propiciar aos professores maior suporte no trabalho com esses 

alunos. Muitas vezes ocorrem “conversas de corredor” sobre propostas de 

intervenção pedagógica aos alunos com NEE. O apoio oferecido aos professores 

durante as reuniões de Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo e pelos 

especialistas em Educação Especial mostrou-se insuficiente para que os docentes 
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sintam-se preparados para oferecer um ensino de qualidade. As divergências acerca 

de haver ou não especialistas atuando com esses alunos também geram incertezas 

dentro da própria escola. 

Identifica-se um grande número de adversidades no trabalho dos professores 

que incluem alunos com NEE, como a falta de apoio especializado, questões 

curriculares referentes a uma intervenção pedagógica diferenciada, salas 

numerosas, escassez de materiais e recursos, infraestrutura inadequada e, 

principalmente, a necessidade de uma formação continuada de qualidade. Cada 

professora busca sua própria capacitação, muitas vezes ineficiente para permitir 

uma prática pedagógica que atinja a todos os alunos. Como promover a 

inserção/integração/inclusão no meio de tantos desafios? Tais palavras acabam por 

significar, para os professores, apenas ordens emanadas de uma secretaria da 

Educação que desconhece (ou finge não conhecer?) os problemas vivenciados nas 

salas de aula. 

O caminho para a formação continuada na perspectiva inclusiva é diverso e 

adverso. As dificuldades encontradas pelos professores em seu trabalho precisam 

ser discutidas, partilhadas e refletidas, num processo em que o professor também se 

forma, à medida que toma consciência, no intuito de aprimorar sua prática 

pedagógica. É questão fundamental para a inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais no sistema regular de ensino considerar todas as 

adversidades enfrentadas pelos professores, buscando respostas emergenciais para 

a situação da inclusão dos alunos nas salas regulares. Tem-se um grande desafio 

pela frente, a começar por uma formação continuada cujo principal objetivo seja uma 

educação de qualidade voltada para a diversidade.  
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 

 

BLOCO A- IDENTIFICAÇÃO 

 

1- Nome:_________________________________________________________ 

2- Idade:_________________ 

3- Sexo:_________________ 

4- Escola em que leciona:_____________________________________________ 

5- Tempo de trabalho como professor:___________________________________ 

6- Graduação (Instituição/ ano):________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7- Outros cursos:____________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

BLOCO B- QUESTÕES 

 

1- A Licenciatura e/ou a graduação que você cursou ofereceu referências que são 

importantes e/ou que são utilizadas em seu trabalho? Sim? Não? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2- Na escola em que você atua, o trabalho é organizado de forma individual ou 

coletiva? Há algum tipo de trabalho colegiado ou de projeto conjunto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



 110 

3- Há algum tipo de relação da escola com a comunidade local? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4- Há algum tipo de trabalho colegiado ou de projeto conjunto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5- Há algum tipo de atividade em que os professores tenham oportunidade de 

pensar sobre as experiências ocorridas no cotidiano de trabalho? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6- Qual o grau de importância que você atribui à sua experiência profissional? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7- Qual o grau de importância que você atribui à formação continuada? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8- Você já participou de alguma formação continuada? Como foi sua experiência? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



 111 

9- Quais as sugestões que você daria para se pensar um processo de formação 

continuada? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10- Atualmente há uma discussão na sociedade sobre a inclusão do aluno com 

necessidades educacionais especiais na escola de ensino regular. Qual é a sua 

visão sobre essa discussão? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

11- Em sua turma há ou já houve algum aluno com necessidade educacional 

especial? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

12-Você já presenciou algum tipo de preconceito ou exclusão em relação a esses 

alunos?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13-Quando um aluno é diagnosticado com necessidades educacionais especiais?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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14-Você tem alguma dificuldade no trabalho com esse aluno? Exemplifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15-Como é a aceitação da comunidade escolar com relação à inclusão desses 

alunos nas salas regulares? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16- Você se considera preparado para lidar com esse aluno? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17- Como deveria ser a formação do professor diante desta nova perspectiva? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

18- Você sabe se a Secretaria da Educação e sindicatos oferecem cursos para 

formação de professores que atuam com esses alunos? Você já realizou algum 

desses cursos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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19- Que orientação você recebe na escola, especialmente nos horários de trabalho 

docente coletivo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

20- Você recebe algum apoio de especialistas em Educação Especial? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

21- Você buscou algum tipo de formação que pudesse te auxiliar no trabalho com os 

alunos com necessidades educacionais especiais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

22- Outros comentários: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Título do Projeto: Formação continuada de professores no âmbito da inclusão: 

diversidade e adversidades 

Pesquisadora Responsável: Daniele Gonzalez Agnani Takase 

Orientadora: Profª Drª Cleide Rita Silvério de Almeida 

Instituição: Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado e Doutorado - 

Uninove 

Telefones para contato: (11) 3868-2228 - (19) 8111-2938 

 

Nome do voluntário: _______________________________________________ 

 

Idade: _____________ anos   R.G: ________________________ 

 

O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

“Formação continuada de professores no âmbito da inclusão: diversidade e 

adversidades”, de responsabilidade da pesquisadora Daniele Gonzalez Agnani 

Takase.  

A análise das necessidades de formação continuada é de extrema 

importância para se perceber os diversos problemas que a inclusão abrange. 

Perceber as experiências e expectativas dos professores em relação à formação 

continuada, tal como seu posicionamento em relação à inclusão, contribui para uma 

maior reflexão e uma melhoria da qualidade de ensino.  

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo investigar a 

necessidade de formação continuada de professores dos primeiros anos do ensino 

fundamental da Rede Estadual de Ensino de São Paulo que já tiveram ou tenham 

integrados em sua turma alunos com necessidades educacionais especiais, partindo 

do princípio de que um estudo que se dedica a uma população marginalizada pode 

contribuir para repensar a diferença. 

De acordo com a natureza da pesquisa, definiu-se por utilizar o questionário 

estruturado como procedimento metodológico. 
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Este material será posteriormente analisado, sendo garantido o sigilo absoluto 

e resguardando-se os nomes dos participantes, bem como a identificação do local 

da coleta de dados. A divulgação do trabalho terá finalidade acadêmica e será feita, 

posteriormente, por meio de artigos científicos, comunicações em congressos e 

eventos científicos. 

 

 

Eu, _________________________________________________________, 

RG nº _____________________, declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

São Paulo, ______ de ___________ de 2010. 

 

 

   __________________________________ 

                Nome e assinatura do participante 
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APÊNDICE C 

TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS 

 

1- A Licenciatura e/ou a graduação que você cursou ofereceu referências que 

são importantes e/ou que são utilizadas em seu trabalho? Sim? Não? Por quê? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- Sim. Considerei que meu curso de Pedagogia foi muito proveitoso e 

instrutivo, forneceu boas referências para minha prática, porém antes de fazer 

Pedagogia, cursei o Magistério que em relação à didática/ prática de sala de aula é 

muito esclarecedor. 

Profª 2- Sim, apesar de que desde que eu entrei na faculdade foi deixado claro que 

eu estaria sendo formada uma pesquisadora em educação e não a didática de sala 

de aula. Aprender a pensar a educação me fundamentam para a sala de aula. 

Profª 3- Sim, as referências nos ajudam na nova pedagogia construtivista e 

utilizamos no trabalho muito do que aprendemos na faculdade, principalmente a 

troca de conhecimentos entre aluno e professor. 

Profª 4- Sim, me ajudou bastante a ter uma visão mais ampla e concentrada de 

como ensinar e o que ensinar, mas não para justificar fracassos, mas para criar as 

condições necessárias para que novas conquistas e aprendizagens sejam 

alcançadas. 

Profª 5- Não fiz faculdade. Fiz somente a habilitação para o Magistério onde aprendi 

muito e acompanhei o trabalho com colegas de faculdade, onde tirei a conclusão 

que a faculdade não acrescentaria nada à minha formação. 

Profª 6- Sim, porém anteriormente fiz o Magistério e tive uma maior visão de sala de 

aula. A Pedagogia é mais teórica. 

Profª 7- Sim, ofereceu. 

Profª 8- Sim, principalmente para avaliação do erro como forma de avanços, não de 

punição ou nível de aprendizagem. 

Profª 9- Sim, porque a teoria é muito importante concomitantemente com sua prática 

(metodologia). 

Profª 10- Sim, porque se não fossem os cursos eu não seria professora hoje. 

Profª 11- Não na faculdade, pois fiz especialização administrativa no Magistério e 

uso muitas até hoje. 
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Profª 12- Sim. 

Profª 13- Não. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- Sim. Nem tudo nos é passado, sendo necessário muito estudo e esforço do 

professor. 

Profª 2- Sim. O curso de Magistério e a graduação foram importantes pois me deram 

o embasamento teórico necessário para a prática em sala de aula.  

Profª 3- Sim, a Pedagogia é uma área que prepara para educar e ensinar e me 

ajudou a fazer as intervenções necessárias para as soluções de problemas no 

processo de ensino/aprendizagem. 

Profª 4- Sim. Porque complementa nas disciplinas aplicadas, por exemplo: a 

importância da fala, “entonação” usada em artes cênicas, que é ministrada na leitura 

em geral para que as crianças percebam o som e identifique a letra que deverá usar. 

Profª 5- Sim, estudando a teoria, a prática fica mais fácil porque diante de uma 

dificuldade há sempre a reflexão. 

Profª 6- Sim, porque orienta e fornece conhecimento ao trabalho em várias 

situações. 

Profª 7- Sim, porque através do conhecimento adquirido durante a licenciatura, pude 

melhorar o meu trabalho, desenvolvendo novas habilidades. 

Profª 8- Sim, o curso que fiz ofereceu alguns embasamentos na área de 

alfabetização. Contudo, considero minha formação bastante limitada, com boa parte 

do que aprendi no meu cotidiano sendo buscado conforme as necessidades que 

surgiram. 

Profª 9- Sim. Procedimento de estudo/pesquisa; elaboração de trabalho de 

conclusão de curso; como utilizar-se de uma biblioteca; como construir e catalogar 

dados; uso de gráficos; disciplinar tempo de estudo; uso da escrita e termos formais. 

Profª 10- Sim, porque através dos conteúdos apresentados pelos professores 

durante minha formação pude compreender melhor o ensino/ aprendizagem. 

Profª 11- Sim. Porque através das teorias e das práticas aprendidas pude organizar 

e planejar melhor o trabalho de sala de aula. A teoria justifica a prática. 

Profª 12- Sim, porque através do conhecimento adquirido durante a licenciatura, 

pude melhorar o meu trabalho e desenvolver novas habilidades. 

Profª 13- Sim, porque apresenta suporte para o trabalho em algumas situações. 
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2- Na escola em que você atua, o trabalho é organizado de forma individual ou 

coletiva? Há algum tipo de trabalho colegiado ou de projeto conjunto? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- O trabalho é organizado de forma coletiva; sempre nos reunimos para 

identificar as questões que merecem atenção e para planejar as metas e objetivos 

do ano. Existem projetos individuais ou por série e sempre que os resultados são 

positivos, há troca entre os professores. 

Profª 2- No Estado eu percebo que a autonomia dentro da sala de aula é muito 

respeitada, por isto a decisão final é sempre minha, mas trocamos muitas idéias e 

levamos alguns projetos coletivos, juntando turmas e esforços! 

Profª 3- Nós trabalhamos de forma coletiva e com projetos comuns como feira 

cultural, leitura compartilhada, etc. 

Profª 4- Coletiva. O trabalho em grupo possibilita ricos intercâmbios comunicativos 

que têm valor social e pedagógico. 

Profª 5- Na nossa escola temos total apoio e os trabalhos são desenvolvidos tanto 

em projetos conjuntos como individuais. Mesmo quando o trabalho é individual, 

sempre que fazemos algo que dá certo, passamos para os colegas. 

Profª 6- Coletiva, porém quando algum professor faz algum projeto ou trabalho 

individual, apresenta para seus pares. 

Profª 7- Coletiva/ Ler e Escrever. 

Profª 8- Coletiva. 

Profª 9- Coletiva sim (Ler e Escrever). 

Profª 10- Para mim essa escola é muito organizada tanto individual como 

coletivamente. 

Profª 11- Coletiva. Trabalhamos o projeto valores (amor, respeito, amizade, limpeza, 

fraternidade, etc). 

Profª 12- Considero o trabalho organizado às vezes de forma individual e às vezes 

coletiva. 

Profª 13- Coletiva (Ler e Escrever). 
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ESCOLA B 

Profª 1- Geralmente de forma coletiva e trabalhamos muito com projetos. 

Profª 2- Na minha escola existem algumas tentativas para que o trabalho seja 

coletivo, mas na maioria das vezes os projetos são individualizados. 

Profª 3- O trabalho é organizado de forma coletiva; trabalhamos com o projeto Ler e 

Escrever. 

Profª 4- O trabalho é coletivo. Há projetos que envolve todo o corpo docente da 

escola, mas é realizado por ONGs. 

Profª 5- Coletivo. Projeto conjunto sobre meio ambiente, valores. 

Profª 6- Colegiado, projetos de valores, meio ambiente, entre outros. 

Profª 7- O nosso trabalho é desenvolvido de forma coletiva, tendo como objetivo 

principal o aprendizado dos alunos. 

Profª 8- Existe pouco trabalho coletivo. Quando há, é feito através da busca do 

professor em trabalhar com os colegas; portanto, o trabalho coletivo é pouco 

integrado com o Projeto Político Pedagógico da Escola (que pouco conhecemos). 

Profª 9- Individual e coletiva com a realização dos projetos. Os projetos envolvem 

temas como: meio-ambiente, valores e o do governo “Ler e Escrever”. 

Profª 10- Trabalhamos de todas as formas procurando sempre o melhor para os 

nossos alunos. 

Profª 11- Infelizmente, a maioria dos trabalhos são individuais; alguns projetos foram 

pensados em conjunto, porém não há uma continuidade do trabalho, não são 

avaliados e acabam se tornando atividades isoladas. 

Profª 12- O nosso trabalho é desenvolvido de forma coletiva, tendo como objetivo 

principal o aprendizado dos alunos. 

Profª 13- Colegiados, projetos conjuntos, valores, meio ambiente, entre outros. 

 

3- Há algum tipo de relação da escola com a comunidade local? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- Sim, a escola tem as portas abertas à comunidade, sempre organiza 

eventos (festas, exposições, dias de integração e mostras culturais) que contam com 

a participação dos pais, porém essa participação é parcial. 
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Profª 2- Há principalmente nas festas e mostras. O Conselho tem a participação, 

mas é pouca! As reuniões de pais têm uma participação regular; poderia ser melhor, 

eu acho. 

Profª 3- Sim, há relações com os pais quando acontece a feira cultural, festa junina, 

festa da primavera, Proerd. 

Profª 4- Sim, não muito freqüente, mas quando acontece a feira cultural, festa junina, 

festa da primavera e outros eventos que a escola realiza. 

Profª 5- Na escola, desenvolvemos atividades em que os pais são convidados a 

verem o que foi trabalhado, como festa junina, primavera, integração família/ escola, 

mostra cultural. 

Profª 6- Sim. 

Profª 7- Sim, sempre que ocorre os eventos culturais, reunião e festa junina. 

Profª 8- Sim, através da reunião. 

Profª 9- Sim, nos eventos, feira cultural e reunião de pais. 

Profª 10- Que eu tenha conhecimento, somente o Conselho de Escola e em festas. 

Profª 11- Sim, em festas e reuniões. 

Profª 12- Reunião de pais, festas e mostra cultural. 

Profª 13- Sim, nas reuniões de pais, festas junina e primavera; integração escola x 

família, feira cultural. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- Há e muita. Trazemos a realidade da comunidade no entorno da escola. 

Profª 2- A escola está totalmente isolada da comunidade local, que apenas 

participam das festas realizadas na escola. 

Profª 3- Sim, a escola procura relacionar-se bem com a comunidade através de 

reuniões e eventos (festas, feira cultura) programados durante o ano. 

Profª 4- Sim. 

Profª 5- Sim, a comunidade sempre participa da vida escolar dos seus filhos para 

reflexão e soluções dos problemas. 

Profª 6- Sim, totalmente. A comunidade é sempre solicitada para participar das 

atividades escolares e reflexões para solucionar problemas. 

Profª 7- Sim, a comunidade tem total liberdade de participar de todas as atividades 

realizadas na escola. 
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Profª 8- A escola possui convênio com ONGs próximas da escola. Contudo, os 

familiares dos alunos não são tão participativos quanto desejamos. 

Profª 9- Sim, os pais são convidados a participarem dos eventos e festas realizados. 

Também se encontra disponível o diálogo com o professor ou com o administrativo. 

Profª 10- Sim, os pais têm abertura em participar de todas as atividades realizadas 

na escola. 

Profª 11- Sim. 

Profª 12- Sim, a comunidade tem total liberdade de participar de todas as atividades 

realizadas na escola. 

Profª 13- A comunidade sempre é solicitada a participar das atividades escolares de 

seus filhos e reflexões para solucionar problemas. 

 

4- Há algum tipo de trabalho colegiado ou de projeto conjunto? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- Sim, principalmente projetos de leitura. 

Profª 2- Nossa coordenadora propõe algumas coisas que têm dado certo. Têm os 

projetos gerais da escola que costumam ter grande participação de todos. 

Profª 3- Sim, o projeto Ler e Escrever, projeto de leitura. 

Profª 4- Sim, o projeto Ler e Escrever. 

Profª 5- Sim, Projeto Valores, onde cada mês trabalhamos um valor, como: 

organização, respeito, paz, amor, amizade. 

Profª 6- Sim. 

Profª 7- Sim, por séries. 

Profª 8- Feira cultural, festa junina. 

Profª 9- sim, por séries e afinidades. 

Profª 10- Sim. 

Profª 11- Feira cultural, folclore, etc. 

Profª 12- HTPC, Conselho de Classe. 

Profª 13- Sim. Feira cultural, folclore, festa junina. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- Sim, Projetos de meio ambiente, reciclagem de pilhas, entre outros. 

Profª 2- A escola tem apenas algumas parcerias com outras instituições (ONGs). 
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Profª 3- ----- 

Profª 4- Há um projeto desenvolvido pelas ONGs.  

Profª 5- Sim. 

Profª 6- Sim. 

Profª 7- Sim, nossa escola trabalha com bastante Projeto como: Valores, Meio 

ambiente, xadrez. 

Profª 8- No começo do ano letivo, a escola organiza seus projetos a serem 

trabalhados durante o ano, porém esses projetos são pouco trabalhados no decorrer 

do ano. 

Profª 9- Há parcerias entre a escola e alguns setores da USP; assim como o 

Santander que promove com os alunos excursões ao Centro Velho de SP (com 

monitores). 

Profª 10- Sim, Projeto Valores, Meio Ambiente, entre outros. 

Profª 11- Não. 

Profª 12- Sim, nossa escola trabalha com Projetos. 

Profª 13- Sim. 

 

5- Há algum tipo de atividade em que os professores tenham oportunidade de 

pensar sobre as experiências ocorridas no cotidiano de trabalho? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- Sim, em nosso semanário realizamos observações rotineiras, nos HTPCs 

trocamos idéias e experiências e nos Conselhos de Classe conversamos sobre o 

progresso dos alunos. 

Profª 2- Eu faço 2 HTPCs porque sou professora do 2º ano. Não acho esse espaço 

tão sistematizado, mas por culpa minha principalmente. 

Profª 3- Sim, nas reuniões de HTPC e na hora do intervalo trocamos muita 

experiência. 

Profª 4- Sim, HTPCs e Projeto Ler e Escrever. 

Profª 5- Temos todas as terças e quartas-feiras os HTPCs, onde podemos passar e 

aprender novas experiências. 

Profª 6- Sim, nos HTPCs. 

Profª 7- Semanalmente durante os HTPCs. 

Profª 8- Sim, nas reuniões de Horário de Trabalho Pedagógico. 
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Profª 9- Sim, HTPC e Projeto Ler e Escrever. 

Profª 10- HTPC e Projeto Ler e Escrever. 

Profª 11- Durante o HTPC refletimos sobre nosso trabalho. 

Profª 12- -- 

Profª 13- Sim, durante os HTPCs. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- Sim, durante o HTPC. 

Profª 2- Apenas durante as reuniões de HTPCs. 

Profª 3- Esse ano não tivemos encontro para troca de experiência, apenas no 

Horário de Trabalho Coletivo. 

Profª 4- Não. Há o HTPC que geralmente são informações gerais, outros tipos de 

atividades, mas trocas de experiências que precisaríamos são raras. 

Profª 5- Sim, os HTPCs, apostila e diálogo com os grupos. 

Profª 6- Sim, Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo. 

Profª 7- Em todas as atividades. 

Profª 8- Muito embora temos os HTPCs para discussões coletivas, quase nunca 

utilizamos esse espaço para discutir ou compartilhar experiência. 

Profª 9- No Horário de Trabalho Pedagógico, mas ainda é necessário ampliá-lo. Há a 

elaboração da rotina semanal por série, mas a retomada das atividades 

desenvolvidas raramente ocorre. 

Profª 10- Sim, em todas as atividades. 

Profª 11- Não, o espaço pedagógico seria um momento para isso, porém acaba se 

tornando um espaço para transmissão de recados e cobranças. 

Profª 12- Ocorre em todas as atividades. 

Profª 13- Sim, nos Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo. 

 

6- Qual o grau de importância que você atribui à sua experiência profissional? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- Creio que a experiência profissional é muito importante para que o professor 

faça uma análise de suas aulas e acumule idéias, acertos e erros, revendo estes 

para aperfeiçoar sua aula. 
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Profª 2- Alta! Ser professor é uma responsabilidade grande e que não deve ser 

levada de maneira leviana. 

Profª 3- A experiência profissional é muito importante, mas não podemos cair na 

rotina e sim, estar sempre aprendendo como se fosse um começo. 

Profª 4- A experiência profissional conta muito ponto no relacionamento professor e 

aluno. 

Profª 5- Dou aula há 31 anos e durante este tempo aprendi tudo o que sei e tento, 

mesmo com a proximidade da aposentadoria, fazer atividades novas. 

Profª 6- Grau muito importante e bastante significativo, mas não tem o valor 

merecido pelas nossas autoridades; já trabalhei por muitos anos em escola de 

periferia e para mim foi o lugar que mais me deu experiência, não só profissional, 

como também de vida. 

Profª 7- Ser professor exige humildade, comprometimento, tolerância e luta em 

defesa dos direitos do educando. 

Profª 8- Muito importante, porém cada dia há um pouco a ser acrescentado. 

Profª 9- Alta. Ser professor requer muita responsabilidade, amor e 

comprometimento. 

Profª 10- Alta, pois ser professor é ter responsabilidade. 

Profª 11- Sim, é de muita responsabilidade. 

Profª 12- Alta, por isso é necessária dedicação constante. 

Profª 13- Acho muito importante, pois nesses dezoito anos de carreira alfabetizei 

muitas crianças. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- Muita, pois lidamos com criança em formação. 

Profª 2- A experiência profissional é importante, pois ela nos permite conhecer e 

compreender melhor a relação professor/ aluno e a prática diária. 

Profª 3- Toda experiência que tenho é importante, mas não basta. Sei que todo dia 

tenho que aprender para poder ajudar que meu aluno também aprenda. 

Profª 4- Um grau relativamente elevado, mas com desejo de ampliá-lo, pois acredito 

que estamos sempre aprendendo e que estudar faz parte do aprimoramento da 

experiência profissional. 

Profª 5- Na nossa profissão é fundamental termos o dom para alfabetização e se 

atualizar. É uma profissão indispensável. 
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Profª 6- -- 

Profª 7- Minha experiência profissional tem um grau muito elevado, porque sem ela 

seria praticamente impossível realizar um bom trabalho nos dias atuais. 

Profª 8- Considero minha experiência profissional bastante importante. 

Profª 9- Compreendo que seja elevada, pois continuo estudando, lendo e 

pesquisando sobre as novas práticas escolares e estudos que estão sendo feitos em 

outros países, também na minha área. 

Profª 10- Muita, porque sem minha experiência profissional ficaria muito difícil minha 

atuação efetiva em sala de aula. 

Profª 11- Como já tenho mais de 20 anos de trabalho, vejo que a experiência 

acumulada é muito importante. 

Profª 12- Sem a experiência profissional seria impossível realizar um bom trabalho. 

Profª 13- -- 

 

7- Qual o grau de importância que você atribui à formação continuada? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- A formação continuada constitui fator importante, porém os cursos de 

extensão, mestrado e doutorado são caros e dificultam o acesso dos educadores. 

Profª 2- Alta também, mas complicada. Não é fácil encontrar formações e cursos que 

encaixam com horário, cobrança e desgaste. 

Profª 3- Acredito que a intenção é boa, mas na prática gera falta de interesse de 

alguns alunos porque sabem que não vão repetir. 

Profª 4- Alta, mas simplesmente oferecer alguns cursos não será suficiente, pois 

muitas vezes os horários não são disponíveis. 

Profª 5- Eu acho que é um projeto que tem fundamento, mas não da maneira que 

vem sendo aplicado. Na minha opinião, seria mais produtivo se os alunos que não 

atingissem o mínimo de conteúdo fossem colocados numa classe separados e com 

trabalhos diferenciados. 

Profª 6- Muito boa, porém não temos condições financeiras para bancarmos essas 

formações e nem horário disponível. 

Profª 7- Alta, porém complicada, pois nem sempre os cursos oferecidos são 

concomitantes com os horários disponíveis. 
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Profª 8- Muito importante, pois as dificuldades e problemas encontrados no dia a dia 

devem ser resolvidos ou refletidos antes de se acumularem. 

Profª 9- Nem sempre os cursos oferecidos são compatíveis com os horários 

disponíveis do educador. 

Profª 10- Alta, mas muitas vezes os horários disponíveis do educador não batem 

com os dos cursos. 

Profª 11- Acho muito importante, tanto para o profissional, quanto para o aluno. 

Profª 12- Importante porque permite rever seu trabalho e melhorar cada vez mais. 

Profª 13- Acho importante para o professor e para o aluno. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- Grande. O professor não deve parar nunca de se especializar. 

Profª 2- A formação continuada permite ao educador ampliar suas competências, 

que irá resultar numa evolução na sua função como educador. 

Profª 3- Considero de suma importância a formação continuada. Acho que todo 

profissional da área da educação deveria participar; lidamos com pessoas e 

precisamos buscar recursos para atender as necessidades delas. 

Profª 4- Para estar “a par” das mudanças e expandir os conhecimentos acredito que 

é importante essa formação. 

Profª 5- É fundamental a atualização, a reflexão sobre a mudança no campo da 

alfabetização. 

Profª 6- Grande importância, pois tudo está sempre em constante mudança e a 

atualização é necessária. 

Profª 7- A formação continuada é importante para que o professor se mantenha 

atualizado cada vez mais. 

Profª 8- A formação continuada é fundamental para um bom trabalho pedagógico. 

Profª 9- Importantíssima para se manter atualizado sobre novas pesquisas e entrar 

em contato com outras experiências. 

Profª 10- Muito importante, porque professor que não estuda e se atualiza tem 

dificuldades em compreender o ensino e aprendizagem nos dias atuais. 

Profª 11- É muito importante, porém no momento ela somente ocorre se for por 

conta própria. 

Profª 12- A formação continuada é importantíssima para que o professor se 

mantenha atualizado. 
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Profª 13- De grande importância, pois tudo está sempre em constante mudança e 

devemos nos atualizar. 

 

8- Você já participou de alguma formação continuada? Como foi sua 

experiência? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- Sim. Participei do curso Letra e Vida e minha experiência foi muito 

proveitosa. O curso ofereceu bons subsídios para a prática em sala de aula. 

Profª 2- Sim, algumas boas, algumas fracas. As principais foram: Alfabetização do 

grupo da Esther Grossi e Psicopedagogia na PUC. 

Profª 3- Sim, estou participando e minha experiência mostra que gera falta de 

interesse dos alunos em aprender e vem pra escola para brincar e bagunçar. 

Profª 4- Sim, mas a experiência poderia ter sido melhor. 

Profª 5- Sim, participamos de reunião de HTPC onde o assunto é discutido. 

Profª 6- Projeto Letra e Vida promovido pela Secretaria da Educação. Utilizei em 

sala de aula e foi muito produtivo, porém até hoje não me forneceram o certificado, 

sendo que o curso foi dado há 5 anos atrás. 

Profª 7- Sim. 

Profª 8- Projeto Ler e Escrever. 

Profª 9- Sim, ótima com uma vasta aprendizagem. 

Profª 10- Sim, Letra e Vida. 

Profª 11- Gostei muito, pois sou alfabetizadora e faço um trabalho contínuo e isso 

facilita e contribui para o ano seguinte. 

Profª 12- Sim, foi boa. 

Profª 13- Sim. Sou alfabetizadora e isso contribui para o ensino. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- Sim. Matemática, PIC. 

Profª 2- Participei e algumas foram positivas, outras não trouxeram nada substancial. 

Profª 3- Sim, a experiência foi ótima. Percebi que os nossos alunos aprendem a 

aprender e que eu também preciso aprender; através da formação continuada 

repensei e revi minha prática na sala de aula. 
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Profª 4- Foi marcante e construtiva na minha experiência e realização como 

professora. 

Profª 5- Sim, ótima. 

Profª 6- Sim, muitas trocas de experiências. 

Profª 7- Sim, melhora meu trabalho cada vez mais e a auto-estima dos alunos em 

relação aos estudos. 

Profª 8- Participei de poucas formações dadas pela Diretoria de Ensino. Não achei 

muito construtivo, pois o curso não estava diretamente ligado à necessidade da 

minha turma naquele ano. 

Profª 9- Sim. Faço cursos e participo de Simpósios e Conferências. O interessante é 

perceber que há uma grande compreensão do que se fala e expõe, pois de alguma 

forma existe identificação teórica e prática do que, em parte, realiza. 

Profª 10- Sim, excelente. 

Profª 11- Sim, já participei. A experiência é muito boa, pois é no coletivo que se 

aprende. 

Profª 12- Sim, melhora meu trabalho com relação ao aprendizado dos alunos. 

Profª 13- Sim, muitas trocas de experiências. 

 

9- Quais as sugestões que você daria para se pensar um processo de 

formação continuada? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- Penso que seria interessante cursos de formação continuada para os 

professores fornecido pelos órgãos superiores, atendendo os professores do Estado 

e do Município. 

Profª 2- Tema relevante e fundamental. 

Profª 3- Acho que precisaria uma recuperação fora da sala de aula para os alunos 

que não tem interesse e por isso não aprendem. 

Profª 4- É preciso planejar uma diversidade de situações, centrar esforços ora na 

aprendizagem do sistema, ora na aprendizagem da linguagem que se usa para 

escrever. 

Profª 5- É um projeto que tem fundamento, mas não da maneira que vem sendo 

aplicado. 

Profª 6- Investimento na Educação de forma significativa, o que não ocorre. 
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Profª 7- Sim, um tema relevante, que requer atenção dos professores e Estado. 

Profª 8- Paradas para refletir e conhecer cada necessidade durante todo o ano. 

Profª 9- Muito ainda deve ser feito para melhorar a formação continuada dos 

professores. 

Profª 10- Acredito que seja um tema bastante relevante, que deve ser muito 

discutido. 

Profª 11- O grupo de professores deve estar bem entrosado e trabalhar dando 

continuidade ao trabalho do anterior ou suprindo defasagens. 

Profª 12- A minha sugestão é que tivesse menos teoria e mais prática nos cursos de 

formação. 

Profª 13- A Secretaria da Educação deveria oferecer cursos aos professores dentro 

da nossa jornada de trabalho. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- Mais interesse dos professores e formação especializada. 

Profª 2- No caso do professor deveria ser feita na própria escola, com o grupo de 

professores; ou reuniões mensais ou bimestrais fora da escola. 

Profª 3- As sugestões são: organização, objetivo, prática e avaliação. 

Profª 4- Cursos que auxiliassem o professor com reflexo no aluno. Sugestão: Curso 

de Matemática para as séries iniciais até a quarta série (com jogos, dicas e 

desafios). Atividades simples, mas com profundidade de conhecimento. 

Profª 5- Leitura, após a mesma atuação em sala (prática). 

Profª 6- Estar sempre atualizando os métodos com novas experiências em classes 

regulares, desde que haja auxílio e acompanhamento de um especialista na 

necessidade. 

Profª 7- O Governo deveria criar novos cursos e condições para que todos os 

professores pudessem realizá-los. 

Profª 8- O processo de formação continuada deve acontecer na escola e seus temas 

devem ser elaborados de acordo com as necessidades da escola. Todo trabalho 

escolar deve ser coletivo e responder aos anseios do professor. 

Profª 9- Leitura e discussão de uma bibliografia voltada para a educação (estudo de 

textos); reflexão sobre as experiências vividas em sala de aula; vinda de 

especialistas para auxiliar/ compartilhar e orientar a prática pedagógica (cursos 

oferecidos a professores). 
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Profª 10- O Governo deveria possibilitar cursos gratuitos e fornecer meios para que o 

professor possa realizá-lo. A partir disso, o professor que não buscasse deveria ser 

impedido de assumir aula. 

Profª 11- Horas de atividades planejadas e organizadas de acordo com as 

necessidades dos professores (troca de experiências e estudos); cursos pagos pela 

escola (de acordo com a necessidade do professor). 

Profª 12- O Governo deveria criar novos cursos e condições para que todos os 

professores pudessem realizá-los. 

Profª 13- Estar sempre atualizando os métodos com novas experiências e 

abrangendo sempre a todos. 

 

10- Atualmente há uma discussão na sociedade sobre a inclusão do aluno com 

necessidades educacionais especiais na escola de ensino regular. Qual é a 

sua visão sobre essa discussão? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- Infelizmente a questão da inclusão parece muito bonita, mas na realidade 

não é. O aluno é “incluso” em sala de aula, porém apenas socialmente. É óbvio que 

o professor tenta trabalhar com ele de forma diferenciada, porém isto é muito difícil, 

visto a quantidade de alunos a serem atendidos. 

Profª 2- Acho complicado. É uma inclusão feita pela metade: o aluno vai, mas as 

condições não mudam. Não há apoio especializado fora da sala de aula e nem fora 

da escola- basear a inclusão no bom senso do professor é um atentado- falta 

profissionalismo, falta formação. 

Profª 3- Acredito que a inclusão do aluno com necessidades especiais é necessária, 

desde que este aluno apresente condições para estar com os outros alunos e, 

conseqüentemente, o aluno especial vai crescer e aprender com os outros. 

Profª 4- Ainda vivemos numa sociedade arcaica, onde ainda está longe de alcançar 

a verdadeira inclusão, pois vivemos numa sociedade cheia de preconceitos e 

discriminação. 

Profª 5- Funcionaria muito melhor se fosse feito de forma diferente: incluir alunos 

que dominassem algum conteúdo comum. 

Profª 6- O aluno está incluso socialmente, mas os recursos são pouquíssimos; é 

complicado para o professor dar uma atenção específica para esse aluno já que não 
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teve preparo para lidar com os mesmos e as salas são numerosas. A meu ver, esses 

alunos inclusos merecem atenção especial para que convivam de fato e dignamente 

com apoio psicológico, médico, paralelo com o professor. 

Profª 7- O discurso é comovente. A prática ainda está sendo uma “utopia”. 

Profª 8- Seria muito bom se fosse dado aos professores maior apoio; coloca-se o 

aluno na sala regular com mais de 35 alunos, não se tem formação sobre o assunto 

(necessidades especiais). O professor se vê perdido e sozinho. 

Profª 9- A sociedade ainda é preconceituosa e discriminatória. 

Profª 10- Ainda há muito a ser feito para que os alunos com necessidades especiais 

sejam incluídos na sala regular. 

Profª 11- Se fosse de uma forma organizada e orientada com apoio de profissionais 

especializados, tudo bem, mas isto não acontece. 

Profª 12- Há muito tempo já acontece essa discussão. Procuro ler e me atualizar 

sempre. 

Profª 13- Seria ótimo se os professores tivessem tido algum tipo de orientação e se 

tivesse apoio dos profissionais especializados. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- No início da minha carreira, deparei-me com um aluno surdo/ mudo. Mas 

temos que aceitar e procurar informações necessárias. 

Profª 2- Penso que para alguns alunos isso é viável e dá bons resultados. Mas, para 

alunos com comprometimento severo é muito complicado, pois nem a escola e muito 

menos o professor estão preparados para dar o melhor atendimento a esse aluno. 

Profª 3- Concordo com a inclusão desde que o aluno esteja preparado para ser 

incluído; algumas deficiências não permite um bom trabalho em sala de aula com 

mais de 30 alunos. 

Profª 4- Acho que é importante que o aluno se sinta integrado com uma turma da 

sala regular para maior socialização, evitando o preconceito; porém, acredito que os 

professores deveriam ter cursos preparando os professores para ter atitudes 

corretas que ajude o portador. 

Profª 5- É necessário colocar esse aluno em contato com outras crianças, mas é 

preciso que haja um acompanhamento com especialistas na área para que esse 

trabalho tenha êxito. 
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Profª 6- O aluno com necessidades especiais deve ser trabalhado com a ajuda de 

especialistas. 

Profª 7- O professor deveria ter um preparo como cursos gratuitos, específicos e 

material para atender de forma adequada os alunos de inclusão.  

Profª 8- Considero importante o aluno com necessidade especial estudar em sala 

regular, pois assim a interação e o aprendizado de todos se torna mais rico. 

Contudo, a atual escola, com número elevado de alunos e precária infra-estrutura 

dificulta essa inclusão. Não sei se a escola nos moldes que está tem condições de 

receber tais crianças. Acho que temos que considerar também a formação de 

professores; atualmente temos pouca ou nenhuma formação nessa área. 

Profª 9- Sou favorável à socialização, mas precisamos de infra-estrutura (na própria 

escola), todos estarem envolvidos. Ter funcionários para auxiliar o professor, 

alimentação, pais participativos, bibliografia específica para orientação teórica. 

Profª 10- Em primeiro lugar, o professor para ter estes alunos em sala de aula 

deveria receber formação gratuita específica em como lidar com as diversas 

dificuldades apresentadas. 

Profª 11- Acho a inclusão importante e necessária. Porém, falta formação e preparo 

para os professores e funcionários das escolas. “Incluir não é só colocar o aluno na 

escola, mas oferecer-lhe oportunidades”. 

Profª 12- O professor deveria ser preparado para receber os alunos com 

necessidades especiais com formação específica e adequada. 

Profª 13- O aluno com necessidades especiais deve ser trabalhado nas salas 

regulares, desde que haja um auxílio e acompanhamento de um especialista. 

 

11- Em sua turma há ou já houve algum aluno com necessidade educacional 

especial? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- Sim, tenho alunos inclusos e tento atendê-los da melhor forma possível. 

Profª 2- Sim, ano passado tive um autista e hiperativo. Este ano uma aluna com 

atraso global intelectual. 

Profª 3- Sim e vejo um grande esforço dos meus alunos em aprender como os 

outros. 

Profª 4- Sim. 
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Profª 5- Sim, já trabalhei com alunos inclusos. 

Profª 6- Sim, vários. 

Profª 7- Sim. 

Profª 8- Sim. 

Profª 9- Sim, e foi uma experiência ótima.  

Profª 10- Sim e foi uma boa experiência. 

Profª 11- Sim. 

Profª 12- Não durante este ano. 

Profª 13- Sim. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- Há. 

Profª 2- Já tive alunos inclusos e neste ano tenho uma aluna inclusa. 

Profª 3- Sim, tive uma aluna com Síndrome de Down. Teve um bom relacionamento 

com os outros e foi alfabetizada. 

Profª 4- Sim, mas não nesse ano. 

Profª 5- Já houve. 

Profª 6- Sim, já houve. 

Profª 7- Não nesse ano. 

Profª 8-Tive crianças com necessidades especiais sem diagnóstico. 

Profª 9- Sim. 

Profª 10- Sim, mas não nesse ano. 

Profª 11- Sim, um aluno com deficiência física. 

Profª 12- Sim.  

Profª 13- Sim. Já houve. 

 

12- Você já presenciou algum tipo de preconceito ou exclusão em relação a 

esses alunos? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- Não, nossa escola possui uma postura inclusiva, atende carinhosamente e 

da melhor maneira possível. 
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Profª 2- Sim, mas entre as crianças pequenas. São situações fáceis de se contornar 

e que surtem grande efeitos- os alunos se adaptam facilmente aos colegas com 

diferenças. 

Profª 3- Não, as crianças ajudam e são muito altruístas com os alunos que 

apresentam necessidades especiais. 

Profª 4- Presenciei sim, fiquei muito decepcionada e ao mesmo tempo me senti com 

as mãos atadas sem poder fazer muita coisa ou quase nada. Ainda existe 

preconceito e discriminação por parte de certos alunos. 

Profª 5- Não, na minha sala todos foram bem recebidos e os colegas tentam ajudá-

los. 

Profª 6- Não presenciei nenhum preconceito, muito pelo contrário, são muito bem 

tratados, acolhidos e amados, principalmente pelos alunos. 

Profª 7- Sim. 

Profª 8- Já presenciei preconceito. 

Profª 9- Não presenciei. 

Profª 10- Não, meu trabalho permite ao aluno igualdade entre si, respeito, carinho e 

compreensão. 

Profª 11- Nesta unidade não, todos os tratam com muita atenção. 

Profª 12- Sim, infelizmente. 

Profª 13- Não. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- Às vezes existe, mas paramos o que estamos fazendo e conversamos a 

respeito. 

Profª 2- Não, isso ainda não vi. Os alunos são receptivos e demonstram 

solidariedade e amizade. 

Profª 3- No início os colegas excluíam, mas depois com os trabalhos realizados, 

todos entenderam que somos diferentes e passaram a conviver em harmonia. 

Profª 4- Sim, muitas vezes. Falamos de um país livre, mas o preconceito ou 

exclusão é nítido. 

Profª 5- Ainda não. 

Profª 6- Não. 

Profª 7- Nunca presenciei preconceito. 
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Profª 8- Sim, entre as crianças mais velhas (quartas séries) observamos preconceito. 

As crianças mais novas costumam não ter. 

Profª 9- Não. 

Profª 10- As crianças são bastante receptivas com os alunos de inclusão. 

Profª 11- Não presenciei preconceito. 

Profª 12- Não. 

Profª 13- -- 

 

13- Quando um aluno é diagnosticado com necessidades educacionais 

especiais? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- Quando começamos a perceber alguma dificuldade no aluno, 

encaminhamos para uma avaliação pediátrica. 

Profª 2- Quando o aluno é encaminhado para um especialista.  

Profª 3- O aluno já é encaminhado para a classe, às vezes com um laudo, às vezes 

a própria coordenadora avisa que o aluno tem necessidades especiais. 

Profª 4- O professor consegue detectar algum problema com a ajuda do especialista 

habilitado ou com laudo médico. 

Profª 5- São alunos que apresentam comprometimento no desenvolvimento 

cognitivo, atrapalhando a sua aprendizagem convencional. 

Profª 6- Através de laudos médicos. 

Profª 7- Quando apresenta significativa diferença física, sensorial e intelectual, 

decorrente de fatores inatos ou adquiridos, de caráter pemanente ou temporário que 

acarretam dificuldades em sua interação com o meio.  

Profª 8- Normalmente, ele já vem da sala especial com laudo e é incluso. Caso a 

gente perceba algumas dificuldades, ele é colocado para avaliação com o professor 

do SAPE e em contato com os pais. 

Profª 9- O professor consegue detectar algum problema, porém o educando precisa 

de uma avaliação de um especialista. 

Profª 10- O professor encaminha para o especialista em educação especial fazer 

uma avaliação. 

Profª 11- A especialista é quem dá o laudo do aluno. 

Profª 12- Quando tem um laudo do especialista. 
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Profª 13- Não sou especialista no assunto. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- Quando o professor identifica e comunica à direção, para que se possa 

trabalhar adequadamente. 

Profª 2- A avaliação é feita por profissionais qualificados da área e não apenas na 

escola. 

Profª 3- Após várias atividades desenvolvidas em sala de aula, encaminho o aluno 

para um especialista da saúde; depois de exames clínicos podemos dizer se o fato o 

aluno apresenta necessidades especiais. 

Profª 4- Quando suas habilidades e competências são fragmentadas e surge 

dificuldades de aprendizagem, socialização ou até mesmo por uma saúde indefinida. 

Profª 5- Através da observação, análise de sondagens e, principalmente, o relatório 

do psicopedagogo. 

Profª 6- Quando passa por avaliações com especialistas. 

Profª 7- Quando um profissional da área da saúde conclui que ele tem necessidades 

educativas especiais. 

Profª 8- Penso que o professor é o melhor profissional para diagnosticar, mas 

atualmente é necessária uma avaliação de pedagogos, médicos ou psicólogos. 

Profª 9- Por meio do diagnóstico (que dificilmente é mostrado na escola) feito pela 

equipe médica, junto com os pais. Depois organizamos uma equipe de professores e 

coordenador. 

Profª 10- Quem dá o diagnóstico são os especialistas da área. 

Profª 11- Quando há um diagnóstico de um especialista. 

Profª 12- Quando um profissional da área da saúde conclui que o aluno apresenta 

necessidades educativas especiais. 

Profª 13- Quando passa por sondagens e avaliações diagnósticas com especialistas. 

 

14- Você tem alguma dificuldade no trabalho com esse aluno? Exemplifique. 

 

ESCOLA A 

Profª 1- Acredito que falho, pois não consigo oferecer a eles toda a atenção 

necessária; vejo que eles progridem, pois faço tudo o que está ao meu alcance, 

porém acho que eles mereciam mais. 
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Profª 2- Tenho dificuldades, assim como tenho com todos... aprendizagem é 

ultrapassar as dificuldades, é superação. O que eu tenho é que ter uma atenção 

redobrada durante a aula, mas todos participam da dinâmica diária. 

Profª 3- Com meu aluno em particular eu não tenho dificuldade, porque já sei até 

onde ele pode chegar e não cobro dele mais do que ele pode, então fica tudo bem. 

Profª 4- Creio que para todas as pessoas ou profissionais que não tem habilitação 

para a área ou especialização, fica mais difícil. 

Profª 5- Já senti dificuldade, não no sentido do TRABALHO, mas quando em sala 

trabalhar o conteúdo da série com 30 alunos e, ao mesmo tempo, dar atenção 

especial e concreta a um aluno especial. Acaba não dando tempo de fazer 

diariamente. 

Profª 6- Não tenho dificuldade. Ele convive dentro de suas limitações normalmente, 

afinal, todos nós temos limitações. Porém, faltam recursos para que ele possa 

produzir melhor. 

Profª 7- A dificuldade maior é ajudá-lo a suprir as expectativas, sonhos e desejos 

que profissionais e sociedade não acreditam. 

Profª 8- Sim, com alunos com deficiência visual, pois não temos nenhuma orientação 

ou material específico; com deficientes mentais não há um processo de integração 

com psicólogos, psicopedagogos, etc. 

Profª 9- Depende do grau de dificuldade, pois existem necessidades que o educando 

precisa do especialista da área propícia. 

Profª 10- Não. Com esse tipo de aluno é preciso muita atenção, carinho e dedicação 

individual e é assim que trabalho com alunos especiais. 

Profª 11- Sim. Até hoje não sei o grau de deficiência da minha aluna. 

Profª 12- Faltam materiais e orientação para um melhor trabalho com esse aluno. 

Profª 13- Não tenho grandes dificuldades. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- Sim, às vezes, pois por mais que procuramos nos capacitar, ainda não nos 

preparamos o suficiente. 

Profª 2- Esse aluno também é assistido pela sala de recursos e juntos tentamos 

ajudá-lo na sua aprendizagem que é lenta e com dificuldade. 
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Profª 3- Tenho dificuldade em trabalhar com os alunos com deficiência visual e 

deficiência auditiva, pois não conheço as linguagens de sinais; também com alunos 

com deficiência mental, dependendo do grau. 

Profª 4- Sim, no ano passado tive cinco alunos que eram surdos e eu tive bastante 

dificuldade para entender o que queriam falar ou fazer. 

Profª 5- Depende das dificuldades ou deficiências motora, cognitiva ou visual.  

Profª 6- As dificuldades apresentadas sempre se encontram na falta de 

acompanhamento do aluno. O professor fica sozinho.  

Profª 7- Eu tento, mas sinto que a minha formação não me permite fazer um trabalho 

melhor com esse aluno.  

Profª 8- Sim, pois cada criança possui sua necessidade e não temos formação ou 

conhecimento para lidar com todos os casos. Cada caso que surge é necessário 

pesquisar e aprender, contudo temos pouco apoio e tempo para isso. 

Profª 9- Até agora não tive nenhuma dificuldade. 

Profª 10- Tenho dificuldade dependendo do grau de deficiência apresentado pelo 

aluno. 

Profª 11- Quando tenho alguma dificuldade, peço auxílio ao especialista em 

educação especial. 

Profª 12- A minha maior dificuldade é com relação à falta de orientação para 

trabalhar com alunos com necessidades especiais. 

Profª 13- Tenho dificuldade em conseguir um acompanhamento médico para fazer 

um trabalho conjunto. 

 

15- Como é a aceitação da comunidade escolar com relação à inclusão desses 

alunos nas salas regulares? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- Já presenciei episódios de exclusão por parte dos pais, mas de maneira 

geral, eles apresentam boa aceitação dos alunos inclusos. 

Profª 2- Até hoje não percebi preconceito nenhum. 

Profª 3- Às vezes, os pais ficam meio receosos, com medo de que estes alunos 

sejam agressivos. 

Profª 4- Ainda existe preconceito por parte de alguns pais. 

Profª 5- Com a comunidade escolar também não houve problema nenhum. 
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Profª 6- A comunidade aceita naturalmente. 

Profª 7- Não percebi nenhuma discriminação. 

Profª 8- De maneira geral, a comunidade aceita bem e quando surge algum 

problema, são sanados de alguma maneira. 

Profª 9- A aceitação deles é normal. 

Profª 10- A comunidade aceita bem. 

Profª 11- Os pais aceitam, pois é explicado na primeira reunião quando há alguma 

inclusão. 

Profª 12- A aceitação é boa. 

Profª 13- A comunidade aceita normalmente. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- Normal. 

Profª 2- Nunca presenciei nenhum problema, pelo contrário, alguns pais já elogiaram 

essa prática. 

Profª 3- A aceitação da comunidade é boa. 

Profª 4- É boa. 

Profª 5- A comunidade aceita, mas ao mesmo tempo fica a dúvida. 

Profª 6- A comunidade escolar aceita. 

Profª 7- A aceitação é normal. 

Profª 8- Boa parte da comunidade escolar tem bastante receio em lidar com essas 

crianças. Normalmente as tratam infantilizando e superprotegendo ou então 

ignorando a sua presença. 

Profª 9- A aceitação é tranqüila. 

Profª 10- -- 

Profª 11- Há ainda muito preconceito. É necessário esclarecimento e parceria. 

Profª 12- A comunidade aceita normalmente. 

Profª 13- A comunidade escolar aceita, mas às vezes a própria família cria uma certa 

barreira. 
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16- Você se considera preparado para lidar com esse aluno? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- Com alguns alunos inclusos, sim, porém com alunos que apresentam 

dificuldades extremas, surdez ou cegueira, como não fiz nenhum curso, sinto que 

não estou habilitada. 

Profª 2- Não! 

Profª 3- Talvez, porque além de professora, sou psicóloga. Porém, quando se trata 

de crianças cegas e surdas sou completamente leiga. 

Profª 4- Não. Infelizmente, esses alunos merecem uma atenção a mais e dentro de 

uma sala de aula numerosa como existe hoje, é quase impossível realizar um 

trabalho bastante diversificado. 

Profª 5- Não, pois me incomoda em alguns momentos “deixá-lo isolado, já que não 

consegue produzir sozinho”, para poder atender os outros trinta. 

Profª 6- Não, pois não tive formação específica em várias áreas, somente na 

pedagógica; com o tempo, vamos aprendendo a trabalhar com esses alunos, ou 

seja, na prática é que vamos nos aperfeiçoando. 

Profª 7- Sim, porém falta uma formação específica. 

Profª 8- Não. 

Profª 9- Depende do grau de deficiência. 

Profª 10- Sim, dentro da minha formação eu consigo trabalhar com eles. 

Profª 11- Não. 

Profª 12- Não, mas se necessário busco ajuda, informações.  

Profª 13- Não. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- Nem sempre. 

Profª 2- Em alguns casos, não. 

Profª 3- Não na sala de aula com 30 alunos. 

Profª 4- Não, precisaria complementar o curso de Libras que não houve 

oportunidade de terminar, pois são por módulos. 

Profª 5- Não. 

Profª 6- Não. 

Profª 7- Não. 
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Profª 8- Não me considero preparada. 

Profª 9- Nunca estamos preparados, só quando nos deparamos com a realidade. 

Profª 10- Não. 

Profª 11- Sim, porém a formação continuada é importante para nos preparar 

constantemente. 

Profª 12- Não. 

Profª 13- Não. 

 

17- Como deveria ser a formação do professor diante desta nova perspectiva? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- A formação do professor deveria ser mais completa, deveríamos freqüentar 

cursos de libras, braile, etc. Porém, ressalto que não é só a formação que está 

defasada: faltam materiais e a sociedade não está compreendendo o valor da família 

e quanto uma família desestruturada interfere na aprendizagem das crianças. 

Profª 2- Voltada para a sala de aula... Clara nas expectativas em relação aos alunos. 

Profª 3- O Estado deveria dar cursos grátis para todos os professores para que se 

sintam melhores preparados para lidar com crianças surdas e cegas. 

Profª 4- Oferecer mais informações, mais subsídios para que o trabalho tenha 

sucesso. 

Profª 5- Teríamos que ter capacitação e não ser imposto e colocado um aluno 

incluso em sua sala como se dissessem: “O chefe mandou, se vira”. 

Profª 6- Através de cursos, preparos; o que deve ser subsidiado é a formação 

prática, não só a teórica. 

Profª 7- Com cursos preparatórios e horários disponíveis. 

Profª 8- Ser preparado antes e depois da realidade com apoio especializado e 

contínuo. 

Profª 9- Mais informações e cursos preparatórios. 

Profª 10- Acredito que o professor precise ser formado em Pedagogia e Psicologia. 

Profª 11- Termos preparação, informações, etc. 

Profª 12- Deveria ser melhor; apenas um semestre é muito pouco. 

Profª 13- Uma melhor formação para podermos trabalhar com esses alunos. 
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ESCOLA B 

Profª 1- Mais formação específica para cada dificuldade. 

Profª 2- Deveria fazer parte da formação do profissional desde o início dos seus 

estudos e haver uma ação cooperativa de profissionais de várias áreas: da Saúde, 

da Educação, da família e do próprio aluno. 

Profª 3- Deveríamos participar de formação continuada na unidade escolar. 

Profª 4- Através de cursos oferecidos aos professores. 

Profª 5- Deveria ter a formação pedagógica em paralelo com libras, etc. 

Profª 6- Deveria ser uma formação especializada de acordo com a necessidade dos 

alunos. 

Profª 7- O professor deveria ser melhor formado desde a faculdade. 

Profª 8- A formação dos professores deve acontecer de acordo com a necessidade 

da criança. Existem muitos tipos de inclusão e acho bastante difícil conseguirmos 

nos preparar para todos os tipos de desafios. 

Profª 9- A formação deveria vir de cursos e faculdades na área da Educação; por 

meio de leituras e trocas de experiências. 

Profª 10- A formação deveria ser feita na própria escola. 

Profª 11- Formação continuada e cursos que abordem o tema e contemplem a 

prática (como agir e atuar no dia a dia). 

Profª 12- Por meio de cursos gratuitos. 

Profª 13- Deveria ser uma formação direcionada para cada tipo de necessidade. 

 

18- Você sabe se a Secretaria da Educação e sindicatos oferecem cursos para 

formação de professores que atuam com esses alunos? Você já realizou algum 

desses cursos? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- Desconheço cursos de braile e libras, porém existem cursos que falam como 

agir com os deficientes, somente em relação à socialização. 

Profª 2- Oferecem cursos sim, mas eu nunca participei. 

Profª 3- Eu não tenho conhecimento, porque não é divulgado. 

Profª 4- Se oferecem algum curso, não é do meu conhecimento, nunca participei. 

Profª 5- Não sei e não participei. 

Profª 6- Desconheço. 
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Profª 7- Não sei. Acredito que as informações não chegam até nós. 

Profª 8- Não conheço nenhum curso que seja oferecido aos professores. 

Profª 9- Não conheço e também não participei. 

Profª 10- Realizei um curso na Diretoria de Ensino sobre Inclusão. 

Profª 11- Não participei. 

Profª 12- Não conheço e não fiz nenhum curso que tenha sido oferecido. 

Profª 13- Não. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- Não. 

Profª 2- Não sei. Em minha escola não temos essas informações. 

Profª 3- Desconheço... 

Profª 4- Realizei o curso de Libras aos sábados, porém ainda falta muito para poder 

trabalhar devidamente com esses alunos. 

Profª 5- Não tenho conhecimento. 

Profª 6- Sim, nas diretorias de ensino oferecem cursos, mas não realizei nenhum. 

Profª 7- Não. 

Profª 8- Já fiz um curso de libras, mas foi particular. Recebo poucas informações 

sobre formação a esse respeito. 

Profª 9- Sim, na AACD, na Secretaria da Educação (Libras). 

Profª 10- Não conheço. 

Profª 11- Desconheço cursos oferecidos pelo Sindicato e pela Secretaria. Nunca me 

ofereceram ou divulgaram estes cursos na escola. 

Profª 12- Não. 

Profª 13- Sim, já realizei o curso de Libras. 

 

19- Que orientação você recebe na escola, especialmente nos horários de 

trabalho docente coletivo? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- Principalmente sobre a forma de lidar com as dificuldades de aprendizagem, 

sobre como fazer os alunos avançarem em leitura, escrita e matemática. 
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Profª 2- Informações gerais e decisões coletivas sobre quase tudo da escola. 

Orientações, formação, troca de experiências, burocracia básica (planejamento, 

expectativas, etc). 

Profª 3- Conselho de classe, formação, informações gerais e troca de experiências. 

Profª 4- Recebemos pouca orientação sobre a inclusão dos alunos. 

Profª 5- Conselho de classe, troca de experiências, informes gerais. 

Profª 6- Orientações gerais, conversa sobre as dificuldades dos alunos. 

Profª 7- Informações sobre os alunos, burocracias. Conversamos pouco sobre os 

alunos inclusos. 

Profª 8- De maneira coletiva, trocando idéia e buscando soluções.  

Profª 9- Orientações sobre como trabalhar com o aluno, informes gerais. 

Profª 10- Troca de experiências entre os professores, informações e recados 

trazidos pela coordenação. 

Profª 11- Informações gerais, conversa sobre o rendimento dos alunos. 

Profª 12- Troca coletiva, conversa com a coordenação sobre o trabalho com os 

alunos, informações gerais. 

Profª 13- A orientação é feita por meio da coordenação, que orienta o HTPC. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- Orientações sobre as dificuldades dos alunos, recados e avisos. 

Profª 2- Com relação à minha aluna inclusa, não recebo nenhuma orientação; 

apenas discute-se no geral sobre os alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem. 

Profª 3- Não recebo orientação sobre os alunos inclusos. 

Profª 4- Recebo pouca orientação. 

Profª 5- Sim, recebo livros para leitura e atualização. 

Profª 6- Informações de como trabalhar da melhor maneira possível. 

Profª 7- Conversa sobre as dificuldades dos alunos e como melhorar nosso trabalho. 

Profª 8- Nos Horários de Trabalho Coletivo, recebemos pouca ou nenhuma 

orientação a esse respeito. Quando acontece, são bastante superficiais. Os HTPCs 

costumam funcionar para receber pendências cotidianas. 

Profª 9- Cronogramas, projetos pedagógicos em desenvolvimento, planejamento dos 

conteúdos, leitura de textos. 
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Profª 10- Como lidar com as dificuldades dos alunos, textos informativos, 

experiências pessoais do cotidiano escolar. 

Profª 11- As orientações são feitas por meio de recados, avisos ou sobre conteúdos 

a serem trabalhados.  

Profª 12- Informações gerais e trocas entre os professores. 

Profª 13- Orientações sobre como trabalhar com os alunos. 

 

20- Você recebe algum apoio de especialistas em Educação Especial? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- A escola possui a SAPE (Sala de Apoio Pedagógico Especializado), com 

excelentes profissionais que nos orientam, especialmente uma professora 

readaptada... ela entende muito do assunto, inclusive ministrando palestras. 

Profª 2- Nesta escola tem a sala SAPE. Sempre corro lá para tirar dúvidas e 

conversar com a professora, mas basicamente por interesse meu, educação dela e 

afinidade nossa. 

Profª 3- Há muita troca de experiência. 

Profª 4- Há apoio algumas vezes. 

Profª 5- Sempre que sinto necessidade tenho total apoio da professora da SAPE. 

Profª 6- Considero o apoio bem pequeno. 

Profª 7- Sim, recebemos orientação da especialista. 

Profª 8- Nas trocas de informações sobre o que fazer para lidar melhor com cada 

aluno. 

Profª 9- Sim, recebo orientações da especialista em educação especial. 

Profª 10- Trocamos experiências. 

Profª 11- Não. 

Profª 12- Sim, em nossa escola tem sala de apoio pedagógico. 

Profª 13- Não. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- Recebo algumas orientações. 

Profª 2- Converso sempre que posso com a professora da sala de recursos. 

Profª 3- Não recebo apoio. 

Profª 4- Não.  
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Profª 5- Sim, há o apoio de professores itinerantes. 

Profª 6- Na unidade escolar, há o apoio de professores capacitados. 

Profª 7- Sim, mas o apoio poderia ser maior. 

Profª 8- Não, acho que todos os professores que recebem alunos com necessidades 

especiais deveria receber maior apoio de especialistas. 

Profª 9- Sempre que posso, troco idéias com a professora especialista. 

Profª 10- Sim e me ajuda a lidar com todos os meus alunos. 

Profª 11-Não, o trabalho da professora da sala de recursos é individual e não há 

nenhuma discussão ou troca com o coletivo. 

Profª 12- Sim, recebo apoio. 

Profª 13- Há apoio dos professores capacitados e algumas parcerias. 

 

21- Você buscou algum tipo de formação que pudesse te auxiliar no trabalho 

com os alunos com necessidades educacionais especiais? 

 

ESCOLA A 

Profª 1- Pesquisei em livros, Internet e procurei ajuda de pessoas especializadas. 

Profª 2- Não busquei. 

Profª 3- Trabalhei na APAE e em uma escola onde as crianças tinham graves 

deficiências, mas foi só isto. 

Profª 4- Andei lendo alguns livros de auto-ajuda, mas não é suficiente. 

Profª 5- O meu aluno deste ano possuía a Síndrome do X Frágil. Eu não conhecia, 

pesquisei e entendi para poder trabalhar com ele. 

Profª 6- Os cursos são caros e os professores contam com muita boa vontade, 

porque dependendo do caso de inclusão, fica muito difícil o professor dar uma boa 

assistência a esse aluno, já que tem os outros também e todos necessitam de uma 

atenção do professor. 

Profª 7- Orientação, capacitação, troca de experiências, leituras de livros e sites 

especializados. 

Profª 8- Sim, com a coordenação, psicopedagogas e psicólogos. 

Profª 9- Busquei leituras e pesquisas. 

Profª 10- Fiz leituras e procurei apoio com a professora especialista. 

Profª 11- Sim. Livros e revistas especializadas, além de troca de experiências. 

Profª 12- Sim, fiz pós-graduação em Educação de Surdos. 
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Profª 13- Busquei livros e revistas que tratavam do assunto. 

 

ESCOLA B 

Profª 1- Sim, por meio de leituras sobre o assunto. 

Profª 2- Procuro ler a respeito para melhorar e entender melhor como se dá a 

aprendizagem e qual a melhor maneira de enriquecer a vivência desse aluno na sala 

de aula. 

Profª 3- Sim, mas com 30 alunos, algumas necessidades educativas especiais são 

impossíveis de serem trabalhadas.  

Profª 4- Sim, Letra e Vida (alfabetização) e Libras. 

Profª 5- Leitura de livros e apostilas sobre como proceder diante dessa situação. 

Profª 6- Sim, apostilas, livros e outros. 

Profª 7- Busco fazer leituras sobre o assunto, mas tenho a impressão de que nunca 

é suficiente. 

Profª 8- Sempre que considero a criança com necessidade especial, busco estudar 

para auxiliá-la da melhor maneira possível. 

Profª 9- Faço leituras em revistas especializadas. 

Profª 10- Sim, fiz um curso de Educação Especial (Pós- Graduação). 

Profª 11- Sim. Sou formada em Psicologia e já fiz cursos com Fonoaudiólogos 

(distúrbios de leitura e escrita), problemas de comportamento e dislexia. Todos por 

conta própria, sem nenhuma ajuda do Estado. 

Profª 12- Nunca fiz curso, mas busco saber mais da necessidade especial com a 

professora especialista. 

Profª 13- Sim, cursos, apostilas e livros. 

 

22- Outros comentários: 

 

ESCOLA A 

Profª 3- Quanto à inclusão, os professores deveriam passar por cursos específicos 

para cada deficiência, pois acho que o aluno cresceria muito com isto. 

Profª 6- Temos também que estar atento ao bom aluno que, por muitas vezes, é 

“deixado de lado” porque os que mais precisam nos requisitam a todo instante, 

correndo o risco desse bom aluno se desinteressar. O professor tem que estimulá-lo 

também e prepará-lo para as séries subseqüentes. 
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Profª 10- “Trabalhe sempre com muito amor e nunca pelo dinheiro”. 

 

ESCOLA B 

Profª 3- Vários casos de alunos com necessidades especiais respondem à 

aprendizagem em classe regular, mas outros precisam ser atendidos 

individualmente. Não podemos generalizar... 

Profª 11- Todos falam de inclusão e formação continuada. Porém, na prática, falta 

organização, investimento e vontade política para que as coisas aconteçam. O 

professor acaba trabalhando sozinho e sem o preparo necessário. 
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