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Hoje, posso dizer que, para ser mãe, não 

precisamos sair do ventre, porque você foi 

minha mãe. O cuidado que poucas mães têm 

com seus filhos você concedeu a mim. Cada 

detalhe, chegando, às vezes, a “incomodar”. 

Seu cheirinho ainda exala no meu quarto, lugar 

que você visitava para “bisbilhotar”. Seu 

último abraço ainda está em mim. O soar do 

“eu te amo, minha filha” ainda ecoa. Em tudo 

fomos recíprocas. Regozijemos! 
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humana e de uma humildade ímpar. Teve 

minha primogênita em teus braços para que eu 
pudesse dar os primeiros passos em busca de 

uma vida melhor. Sou-te grata. Alegremo-nos, 

até aqui já chegamos! 
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Tecendo a Manhã 

 

 

 Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito de um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 

 

E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendendo para todos, no toldo 

(a manhã) que plana livre de armação. 
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

 

 

João Cabral de Melo Neto 
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RESUMO  

 

 

Este projeto de pesquisa está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Humanidades e Linguagens – PPEHL, da Universidade Federal do Acre – Ufac. Trata-se de 

um estudo que apresenta o seguinte problema de pesquisa: como se constituem as práticas 

pedagógicas com vistas à inclusão de alunos público-alvo da Educação Especial em duas 

escolas da rede pública de Cruzeiro do Sul/Acre? Para resolução do problema, tem-se como 

objetivo geral analisar como são constituídas as práticas pedagógicas com vistas à inclusão de 

alunos público-alvo da Educação Especial em duas escolas da rede pública de Cruzeiro do 

Sul/Acre. Para tanto, na metodologia adota-se uma pesquisa com abordagem qualitativa, de 

natureza aplicada; quanto aos objetivos, classifica-se como exploratória-descritiva; quanto aos 

procedimentos, como bibliográfica e de campo, com o uso da entrevista semiestruturada e do 

questionário fechado, realizado com 10 professoras de duas escolas da rede municipal de 

Cruzeiro do Sul – Acre, sendo 05 de cada escola: 03 professoras de classe comum e 02 

professoras do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Para a análise dos dados, 

utilizou-se Bardin (2016), com o uso da análise categorial, definidas a posteriori. A partir 

disso, o estudo resultou em quatro categorias, a saber: 1. Educação inclusiva: elucidando os 

conceitos; 2. Elementos da prática pedagógica para o fazer inclusivo; 3. Trabalho 

colaborativo: a parceria imprescindível na efetivação das práticas pedagógicas; 4. 

Elementos da formação e da prática pedagógica docente. A explicitação dessas categorias 

revelou as concepções que as participantes têm sobre a educação inclusiva, as 

interpretações, na sua maioria, entendem essa educação como uma modalidade de ensino, 

direcionando-a exclusivamente aos alunos público-alvo da Educação Especial, o que 

configura um equívoco. Os resultados evidenciam, ainda, que as ações pedagógicas 

desenvolvidas pelas participantes estão constituídas em percepções e práticas que, muitas 

vezes, não se configuram com o ideário da educação inclusiva. Verificou-se que isso decorre 

da falta de políticas públicas que promovam, de modo frequente, formações sobre a temática, 
além da ausência de recursos didáticos-pedagógicos específicos, para atuação do professor 

junto ao aluno e da carência na formação docente, que dificulta a relação dialógica entre 

professor de Atendimento Educacional Especializado e professor de Ensino Regular. 

Contudo, observou-se que as participantes demonstram uma aproximação significativa em 

relação à temática inclusiva, sobretudo, nos conceitos empregados sobre o assunto. Ademais, 

fazem menção a elementos favoráveis para uma prática pedagógica eficiente, bem como a 

ações que denotam rejeição a práticas de exclusão no contexto da sala de aula. Por fim, 

enfatizam a importância do ato de formarem-se continuamente, reconhecem a necessidade de 

autoavaliação de seus fazeres e evidenciam a busca por práticas pedagógicas inclusivas.  

  

Palavras-chave: Educação Especial. Educação Inclusiva. Práticas Pedagógicas. 
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ABSTRACT  

 

 

Este proyecto de investigación está vinculado al Programa de Postgrado en Enseñanza de 

Humanidades y Lenguaje - PPEHL, de la Universidad Federal de Acre - Ufac. Este es un 

estudio que expone el siguiente problema de investigación: cómo se constituyen las prácticas 

pedagógicas con vistas a la inclusión de alumnos público objetivo de la Educación Especial 

en dos escuelas de la red pública de Cruzeiro do Sul/Acre? Para resolución del problema, se 

tiene como objetivo general analizar cómo son formadas las prácticas pedagógicas con vistas 

a la inclusión de alumnos público objetivo de la Educación Especial en dos escuelas públicas 

de la red pública en Cruzeiro do Sul / Acre. Para tanto, la metodología se adopta una 

investigación con enfoque cualitativo, de carácter aplicado; cuanto a los objetivos, se clasifica 

como exploratorio-descriptivo; cuanto a los procedimientos, como bibliográfico y de campo, 

con el uso de la entrevista semiestructurada y del cuestionario cerrado, realizado con 10 

profesores de dos escuelas de la red municipal de Cruzeiro do Sul - Acre, siendo 05 de cada 

escuela: 03 profesores de clase común y 02 profesores del Servicio Educativo Especializado 

(AEE). Para el análisis de los datos se utilizó Bardin (2016), con el uso de análisis categórico, 

definido a posteriori. A partir de esto, el estudio resultó en cuatro categorías, a saber: 1. 

Educación inclusiva: elucidando los conceptos; 2. Elementos de la práctica pedagógica para 

hacerlo inclusivo; 3. Trabajo colaborativo: la colaboración indispensable en la 

efectivización de las prácticas pedagógicas; 4. Elementos de la formación y de la práctica 

pedagógica docente. La explicitación de estas categorías reveló las concepciones que los 

participantes tienen sobre la educación inclusiva, las interpretaciones, en su mayor parte, 

entienden esta educación como una modalidad de enseñanza, dirigiéndola exclusivamente a 

los alumnos público objetivo de la Educación Especial, lo que configura un equívoco. Los 

resultados evidencian, todavía, que las acciones pedagógicas desarrolladas por las 

participantes están constituidas por percepciones y prácticas que, muchas veces, no se 
configuran con el ideario de la educación inclusiva. Se verificó que ello transcurre de la falta 

de políticas públicas que promuevan con frecuencia las formaciones sobre la temática, además 

de la ausencia de recursos didáctico-pedagógicos específicos, para la actuación del profesor 

junto al alumno y la falta de formación docente, lo que dificulta la relación dialógica entre 

profesor del Servicio Educativo Especializado y profesor de la Enseñanza Regular. Sin 

embargo, se observó que las participantes demuestran una aproximación significativa en 

relación a la temática inclusiva, sobre todo, en los conceptos utilizados sobre el asunto. 

Además, mencionan elementos favorables para una práctica pedagógica eficiente, así como 

acciones que denotan rechazo a prácticas excluyentes en el contexto del aula. Finalmente, 

enfatizan la importancia del acto de se formaren continuamente, reconocen la necesidad de 

autoevaluación de sus acciones y evidencian la búsqueda por prácticas pedagógicas 

inclusivas. 

 

 Palabras clave: Educación Especial. Educación Inclusiva. Prácticas Pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Às margens do rio Juruá, Cruzeiro do Sul – Acre, está a cidade vizinha de um pequeno 

município do estado do Amazonas, denominado Guajará. Por ser muito distante da capital 

“Manaus”, Cruzeiro do Sul - Acre é considerada, por muitos populares da região, “a capital” 

de Guajará. As duas cidades são separadas apenas por 16 km e, por essa facilidade de acesso, 

Cruzeiro do Sul supre muitas das necessidades da população da pequena Guajará, no que 

tange a mantimento, saúde e, principalmente, educação. Além disso, os jovens podem se 

dirigir para estudar nas universidades, tanto particular quanto pública federal – Universidade 

Federal do Acre (Ufac) e Instituto Federal do Acre (Ifac). 

Por ser natural do município de Guajará/AM, grande parte do sucesso da minha 

trajetória acadêmica e profissional deve-se às possibilidades que Cruzeiro do Sul - Acre me 

ofereceu, município que foi lócus da investigação aqui proposta. 

No final dos anos 1980, com 17 anos e apenas a 8ª série concluída, em virtude da 

aposentadoria da minha genitora, surgiu a possibilidade de exercer a docência. Nada novo, 

dado que minha avó paterna, tias e mãe exerceram essa profissão. Diante dessa nova realidade 

e passados três anos sem estudar, tendo em vista que, no município de Guajará Amazonas – 

local em que residia – não dispunha de um curso profissionalizante, Cruzeiro do Sul 

mostrava-me a oportunidade de conquistar um sonho.  

Esse sonho teria sido realizado facilmente, se não fosse o fato de que o único acesso 

entre os municípios, naquela época, era realizado pela hidrovia e, devido à sinuosidade do rio 

Juruá1, o percurso era muito longo, em torno de uma hora de viagem. Outra dificuldade era o 

fato de estudar e trabalhar concomitantemente e ter uma filha recém-nascida. Todavia, pelas 

manhãs, lecionava e, ao sair da escola, a bordo de uma pequena canoa e um motor de rabeta2, 

subia o rio e seus muitos meandros em busca de conhecimento.  

Ao concluir a formação de professora alfabetizadora do curso de Magistério, realizei 

algumas capacitações nas mais diversas áreas. Contudo, a formação em nível superior 

somente aconteceu em 2004, pela Universidade Estadual do Amazonas (UEA), na qual me 

licenciei para trabalhar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Após 

                                                 
1 O rio Juruá nasce no Peru e banha os estados do Amazonas e Acre. Possui 3.283 km, tem sua maior parte em 

território brasileiro. O curso do rio Juruá se divide em alto, médio e alto Juruá. Em conjunto com os rios Purus, 

Tarauacá-Envira e Acre, compõem os principais sistemas de drenagem do estado do Acre, compondo a Bacia do 

Acre (ACRE, 2012).  
2 O motor de rabeta é um motor de pequeno porte que impulsiona uma pequena embarcação, utilizados em 

passeios, pesca e etc. (DE MORAES, 2017). 
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a conclusão do curso e com o ingresso na Secretaria de Educação do Estado do Acre (SEE), 

residir definitivamente em Cruzeiro do Sul - Acre fez-se necessário. 

 Residindo no mencionado município, surgiram novas possibilidades e novas 

aspirações. A primeira delas foi no ano de 2005, com a realização da especialização em 

Pedagogia Gestora, Faculdades Integradas de Várzea Grande (Fiavec), que abriu novos 

caminhos para novas conquistas. Em virtude do anseio de trabalhar no Ensino Fundamental II, 

a segunda graduação precisou ser realizada no ano de 2018, em História, pela Rede de 

Educação Claretiano, curso de Ensino a Distância (EaD). 

Nesse percurso, muitos foram os desafios, sobretudo, ser docente em uma cidade que 

já compunha um sistema de ensino diferenciado, com variados programas em processo de 

implementação, diversos cursos de formação continuada, planejamentos monitorados por 

supervisores e etc., ou seja, uma realidade bem distinta da que havia vivido anteriormente. 

Mas, sem dúvida, dentre esses desafios, o principal deles foi a chegada da proposta inclusiva 

na escola, em 2006. 

Assim, alunos foram inseridos na sala de aula, sem nenhuma antecipação do que 

ocorreria e de que forma teriam que ser tratados e quais recursos materiais e metodológicos 

seriam utilizados. Uma situação que cheguei a descrever como “desesperadora”. Diante disso, 

busquei uma forma de conhecer e superar essa dificuldade. A Plataforma Freire3 

proporcionou-me uma especialização em Atendimento Educacional Especializado, por 

intermédio da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Esse curso a distância mostrou-me, 

com maior clareza, as possibilidades de como trabalhar em uma perspectiva inclusiva.  

Ademais, a referida especialização possibilitou compreender os “transtornos” que vivi 

ao longo da minha vida. A dislexia (transtorno funcional), sem diagnóstico até então, trouxe 

um novo olhar, tanto para mim, quanto para meus alunos. Isso porque compreendi a 

dificuldade em apreender e ensinar conteúdos: de orientação espacial, de memorização. Além 

da dificuldade de cálculos, a troca de letras (b, p, v, f, d, t), acentuação de palavras que sabia 

não serem acentuadas, mas o fazia, o saltear de linhas no momento das leituras, o dano na 

dicção, entre outros. 

Tal descoberta reportou-me ao fato de que, por muitas vezes, pensei em abandonar os 

estudos, por não apreender muitos assuntos explorados, por não ver necessidade desses 

assuntos para a vida ou por ter dificuldade em memorização (elemento básico no ensino 

                                                 
3 Plataforma Freire é uma plataforma criada pelo Ministério da Educação, que oportuniza aos professores da 

educação básica em exercício do magistério formarem-se continuamente, seja em formação inicial, 

especialização ou formação continuada. Está disponível no seguinte endereço eletrônico: 

https://freire2.capes.gov.br/portal/ 
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tradicional). A memorização da tabuada tornava-se um terror, pois, nas lições propostas até a 

quinta série, a palmatória de madeira era utilizada como punição para quem não acertasse as 

perguntas da professora. Esta amenizava a pancada quando ela mesma a desferia, o que não 

acontecia com o colega competidor, que, usando de sua força física, desferia uma forte 

pancada na mão do “perdedor”. Uma situação que afastava a possibilidade de sucesso na 

minha vida educacional.  

A vida social também teve seus entraves, quando, na formação de condutora de 

veículo, o exame psicotécnico precisou ser repetido e, na prova prática, não havia equilíbrio 

em linha reta, noção de direita e esquerda para entradas nas ruas e etc. Todavia, tomada por 

um desejo de superação, consegui! 

Embora a leitura e a escrita tenham sido grandes problemas a serem superados, 

inexplicavelmente as questões de didática fluíam de forma prazerosa e esclarecedora, 

tornando possível transpor para o papel de modo tênue, porém relevante, o aprendizado. Com 

isso, conquistei os concursos que me propus a realizar e resultaram nos espaços que, ainda 

hoje, ocupo profissionalmente, na função de professora de Ensino Fundamental I e II, pela 

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino – Seduc/AM e pela Secretaria de 

Estado da Educação Cultura e Esportes – SEE/AC. 

Uma conquista que me trouxe enorme desafio: alfabetizar alunos tanto na escrita como 

em noções matemáticas. Uma forma de superação e uma possibilidade de ajudar alunos que 

apresentavam a mesma dificuldade vivida por mim. Os caminhos sugeridos, as metodologias 

apresentadas eram a forma de propiciar aos alunos o aprendizado e também um meio para, de 

fato, compreender o processo e não deixar transpor para terceiros a dificuldade que 

intrinsecamente eu também vivia. 

Essa superação foi possível dado o emprego das diversas tecnologias surgidas naquele 

momento. O uso da internet e, mais especificamente, dos recursos tecnológicos 

possibilitaram-me a pesquisa e, consequentemente, a realização de planejamentos 

diferenciados, com recursos mais dinâmicos, tanto para minha própria compreensão, quanto 

para a aprendizagem dos meus alunos. 

Alguns anos após a admissão na Secretaria de Educação do Estado do Acre (SEE), um 

novo desafio me foi proposto, dessa vez, a coordenação pedagógica de 1º ao 5º ano, em uma 

escola de excelente posição no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Diante 

disso, a preocupação com a aprendizagem dos alunos deixou de ser com uma sala e passou a 

ser com toda a escola.  
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Assim, fez-se urgente esta pesquisa, tendo em vista a necessidade da promoção dos 

estudos com os professores, sugeridos pela SEE. Isso porque os planejamentos de sequências 

didáticas precisavam visar à aprendizagem de todos os alunos. Mesmo as atividades 

extraclasse deveriam ser planejadas pensando nas diversidades existentes no cotidiano 

escolar, atividades como: músicas em Libras, dramatizações e palestras sobre a importância 

da aceitação do outro, etc. 

Desse modo, surgiu o interesse pela proposta da educação inclusiva, dado que essa, 

como um novo paradigma que emergia naquele momento, passou a ser um assunto recorrente 

nos cotidianos escolares. Assim, com o intuito de conhecer de modo mais aprofundado a 

temática, busquei frequentar cursos de formação continuada, cursos intensivos de Libras, 

baixa visão e outros. Esse empenho culmina com o trabalho que, agora, se delineia.  

A inclusão de alunos público-alvo da Educação Especial4 nas escolas de Ensino 

Regular tem sido objeto de estudos e de debates, tanto de pesquisadores, quanto dos 

profissionais incumbidos em garantir uma educação de qualidade àqueles alunos cujas 

características peculiares de desenvolvimento e aprendizagem os diferenciam dos padrões 

“considerados” comuns. Todavia, mesmo com os mais variados discursos e trabalhos de 

pesquisa realizados sobre o assunto, observa-se que, ao entrar em contato com as práticas 

educacionais nas escolas regulares, a educação de qualidade para todos ainda é utópica, 

principalmente, para o aluno que não se encaixa nos padrões considerados “normais” para a 

sociedade. 

Carvalho (2018) confirma essa utopia, por alegar que, apesar da educação inclusiva 

estar sendo aceita, ainda “encontramos resistência de muitos professores e familiares, dúvidas 

de outros que se declaram preocupados com o “desmonte” da Educação Especial” 

(CARVALHO, 2018, p. 28). Ainda segundo a autora, famílias desacreditam que a 

                                                 
4 Com base na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008b, 

p. 12), a educação especial estabelece a proposta pedagógica da escola, nomeia seu público-alvo, os alunos com 

deficiência, transtorno globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Consideram-se alunos com 

deficiência aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 

que, em interação com diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na 

sociedade. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações 

qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, 

estereotipado e repetitivo. Incluem-se, nesse grupo, alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e 

psicose infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das 

seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também 

apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu 

interesse. Dentre os transtornos funcionais específicos, estão: dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, 

transtorno de atenção e hiperatividade, entre outros. Aqui, optou-se por usar o termo “alunos com deficiência” 

quando se fizer referência a esse público, tendo em vista que será frequentemente utilizado neste trabalho e seria 

inviável a denominação, dada a sua amplitude.  
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aprendizagem de seus filhos possa acontecer na sala aula de Ensino Regular, e os próprios 

professores alegam não saber ou mesmo não ter conhecimento de como trabalhar com esse 

público. 

Nota-se que “as concepções sobre a Educação Especial, como sistema paralelo ao da 

educação regular e destinada à segregação de pessoas com deficiência, precisam ser revistas e 

definitivamente abolidas” (CARVALHO, 2018, p. 38). Isso porque a educação inclusiva visa 

à erradicação de qualquer forma de discriminação, dado que o ideário dessa educação é a 

compreensão de que todos são diferentes e que essas diferenças devem ser valorizadas, para 

que o aluno não tenha apenas direito ao acesso, mas, também, à permanência com sucesso, em 

uma escola que desenvolva um ensino de boa qualidade.  

Com base no exposto, ressalta-se que a educação inclusiva pode ser compreendida 

como um incessante processo que reivindica a ação de diversos autores, carecendo, além das 

remodelações de práticas pedagógicas, de uma mudança de atitude de todos, os quais, 

instigados pelo diálogo, podem legitimar a aprendizagem dos alunos, sejam eles com ou sem 

deficiência.  

Essa proposta da educação inclusiva é um processo de grande complexidade, dinâmico 

e dialético, porque, para que seja de boa qualidade, as escolas precisam derrubar as barreiras 

da aprendizagem dos alunos e desenvolver práticas pedagógicas inclusivas que ultrapassem o 

contexto da sala de aula, conforme alega Carvalho (2014). Todavia, “a sala de aula é o espaço 

privilegiado, [...] onde a resposta educativa contempla as indagações: o que, como, quando 

ensinar e avaliar” (CARVALHO, 2014, p. 100), com o objetivo de atender todos os alunos. 

Portanto, as reformulações das práticas pedagógicas dos professores nesse processo é fator de 

urgência. 

Compreendendo que as práticas pedagógicas “são práticas sociais que se organizam 

para dar conta de determinadas expectativas educacionais de um grupo social” (FRANCO, 

2012, p. 162), na educação inclusiva as reflexões sobre essas práticas se tornam necessárias, 

tendo em vista não ser unânime o entendimento de que a proposta dessa educação não está 

direcionada unicamente para o público-alvo da Educação Especial. 

Diante desse embate, muitos professores mostram-se inquietos quando recebem, em 

sua sala de aula, algum aluno com deficiência. Com isso, alegam não saber como lidar com a 

situação, exigem da escola apoio puramente técnico ou alguém que se responsabilize pela 

aprendizagem do discente. Como exemplo desse apoio, tem-se os mediadores e os assistentes 

educacionais, que estão ao lado do aluno durante toda a aula. Quando esse apoio não é 



22 
 

disponibilizado, o aluno fica na sala de aula aguardando que o professor tenha um tempo para 

ajudá-lo.  

Em alguns casos, quando a escola possui um professor de Atendimento Educacional 

Especializado - AEE5, a ele é dada total responsabilidade (uma forma de segregação) pelo 

aprendizado do aluno e a principal das inquietações é quanto à metodologia a ser empregada 

para essa ou aquela deficiência.  

Pensando na referida temática e em outros aspectos que vão entrelaçando as 

perspectivas que se voltam para a educação inclusiva, é que proponho estabelecer maior 

aprofundamento em torno da referida problemática, estabelecendo uma ampla e melhor 

reflexão a partir da pesquisa empírica. Para tanto, delineia-se da seguinte forma o problema 

principal desta pesquisa: como são constituídas as práticas pedagógicas dos professores, com 

vistas à inclusão de alunos público-alvo da Educação Especial em duas escolas da rede 

pública de Cruzeiro do Sul/Acre? A partir desse problema, outras questões de estudo 

surgiram, quais sejam:  

1. Quais são os elementos constituintes das práticas pedagógicas inclusivas no Ensino 

Regular para o público-alvo da Educação Especial?  

2. Como as práticas pedagógicas inclusivas são planejadas, executadas e avaliadas 

pelos docentes do Ensino Regular? 

3. Em que medida se dá a interação entre as práticas pedagógicas desenvolvidas 

pelo(a) docente da sala regular e o(a) docente do Atendimento Educacional Especializado 

AEE? 

4. De que modo as práticas pedagógicas contribuem para a instituição de uma 

educação inclusiva no Ensino Regular? 

Para o desenvolvimento do problema e das questões anunciadas, definiu-se como 

objetivo geral:  

Analisar como são constituídas as práticas pedagógicas dos professores, com vistas à 

inclusão de alunos público-alvo da Educação Especial, em duas escolas da rede pública de 

Cruzeiro do Sul/Acre.   

Como objetivos específicos, foram elencados: 

1. Identificar os elementos constituintes das práticas pedagógicas inclusivas no Ensino 

Regular para o público-alvo da Educação Especial; 

                                                 
5 Compreendido como o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 

institucional e continuamente [...], de acordo com o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Além disso, 

objetiva criar possibilidades para que o aluno com deficiência possa acessar os conhecimentos, conteúdos e 

informações que são partilhados e produzidos nas salas de aula de ensino comum. 
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2. Compreender como as práticas pedagógicas inclusivas são planejadas, executadas e 

avaliadas pelos docentes do Ensino Regular;  

3. Demonstrar em que medida se dá a interação entre as práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelo(a) docente da sala regular e o(a) docente do Atendimento Educacional 

Especializado AEE. 

4. Verificar de que modo as práticas pedagógicas contribuem para a instituição de uma 

educação inclusiva no Ensino Regular. 

Diante dos objetivos delineados, é oportuna uma reflexão sobre a educação inclusiva 

que se faz nas escolas brasileiras, tendo em vista a amplitude das discussões que, atualmente, 

ocorrem na sociedade e nos contextos escolares, bem como a gama de políticas públicas 

implantadas para o processo de concretização desse “novo” fazer educativo. Entretanto, o ato 

de fazer inclusão implica em uma série de mudanças na escola, com destaque para o trabalho 

didático-pedagógico dos professores. Muitos, como já exposto anteriormente, sentem-se 

despreparados quando se veem diante da situação de trabalhar com alunos que possuem 

algum tipo de deficiência. O medo do diferente e a incerteza quanto ao aprendizado de um 

aluno com deficiência constituem-se em elementos que contribuem para impossibilitar o 

avanço de práticas de aprendizagens significativas. 

Fazendo uma busca em algumas bibliotecas virtuais, é perceptível que essa temática é 

recorrente em alguns programas de pós-graduação. Neste escopo será dada prioridade a 

pesquisas realizados na Região Norte do Brasil. Como exemplo, apresento alguns estudos 

descritos a seguir: 

Souza (2018), em sua dissertação de mestrado, apresentada à Universidade Federal do 

Acre - Ufac, analisou os processos seletivos realizados pela Ufac que apresentam proposições 

que possibilitam o ingresso de pessoas com deficiência e/ou transtornos globais de 

desenvolvimento na Educação Superior. O estudo foi documental e teve como principal 

objeto de pesquisa os editais e chamadas dos processos seletivos lançados no período de 2010 

a 2017 pela instituição, dos quais foram extraídos os dados empíricos. Os resultados mostram, 

além da evolução no número de matrículas do público-alvo da Educação Especial, o 

compromisso da instituição com o processo inclusivo, quando cria oportunidades para o 

acesso e a permanência do aluno no ambiente universitário, com vistas à erradicação do 

preconceito e da segregação. 

Michiles (2018), em sua dissertação, analisou as práticas pedagógicas dos professores 

de Educação Física, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na rede municipal de Ensino 

Regular, relacionando as concepções destes sobre o lúdico com o modo como desenvolvem 
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suas práticas pedagógicas com vistas à educação inclusiva. Participaram dessa pesquisa dois 

professores de Educação Física da rede municipal de ensino da cidade de Manaus/AM, que 

possuíam em suas turmas alunos com deficiência. Os resultados assinalaram uma certa 

fragilidade teórica na fundamentação das concepções dos participantes sobre a inclusão 

escolar e discrepância entre seus discursos e suas práticas pedagógicas. Indicaram a 

necessidade de haver mais estudos e pesquisas voltados para a temática. Apontaram, também, 

para a necessidade de mais investimentos nas formações dos professores, afim de subsidiar as 

práticas pedagógicas inclusivas. 

Em sua tese de doutorado, apresentada à Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Costa (2014) objetivou identificar a influência da formação continuada na 

(re)construção das representações sociais de educação inclusiva e de alunos com deficiência 

dos professores do Ensino Fundamental. O lócus da pesquisa foi uma escola de Ensino 

Fundamental na cidade de Cruzeiro do Sul/Acre e contou com a participação de 11 

professores. O estudo revelou que os professores possuem representações sociais coerentes 

com a perspectiva inclusiva e, apesar de tecerem críticas quanto às formações sobre a 

temática, seus conhecimentos advêm dessas gêneses. Por ser uma pesquisa-ação, a autora 

mostrou que, a partir do momento em que os participantes se aproximaram de teorias sobre a 

educação inclusiva e sobre as possibilidades de aprendizagem que os alunos com deficiência 

poderiam ter, assumiram novas posturas, admitindo a necessidade de reelaboração das 

representações sociais antes expostas. Costa (2014) também esclareceu que a formação no 

âmbito escolar, com base nas necessidades dos professores, como proposto pela autora em seu 

estudo, pode propiciar a “re(construção) coletiva de saberes e fazeres”. A autora faz alusão à 

ideia de um trabalho colaborativo onde, juntos, todos possam compartilhar experiências, 

anseios e superar os desafios inerentes a um ambiente escolar. 

Lima (2016), em sua dissertação de mestrado, proposta à Universidade Federal do 

Acre - Ufac, buscou analisar as repercussões verificadas no trabalho docente, ante a inclusão 

de alunos público-alvo da Educação Especial no sistema regular, considerando-se a 

concepção  educacional do professor  acerca dos paradigmas da inclusão e/ou integração de 

seu domínio conceitual  da legislação que regula o modelo inclusivo, assim como seu perfil 

acadêmico-profissional (especialização e/ou formação continuada), sua percepção quanto às 

dificuldades/necessidades enfrentadas para  implantação do modelo inclusivo. 06 escolas 

foram lócus e 31 professores participaram da pesquisa. Os resultados mostraram que os 

docentes consideram insatisfatória a formação que possuem para trabalhar atendendo à 

proposta inclusiva. Demostraram dificuldade na interação entre professor de classe regular e 
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professor de Atendimento Educacional Especializado, reconhecendo ser uma relação 

dialógica importante para a efetivação da inclusão escolar. A articulação entre “órgão 

gestores, em âmbito estadual”, para nortear o trabalho inclusivo, também é deficitário. Por 

fim, a autora concluiu que são vários os fatores que dificultam o trabalho docente, com 

destaque para a carência de formações de qualidade, de apoio pedagógico e profissional, 

superlotação de salas de aula, além das demasiadas “cobranças por resultados”.  

Na dissertação de mestrado apresentada à Universidade Federal de Rondônia – Unir, 

Costa (2013) buscou apontar como a Psicologia na perspectiva Histórico-Cultural pode 

contribuir com a educação escolar, para intervir nos processos formativos na Educação 

Especial e Inclusiva, analisando o processo de escolarização de um adulto surdo que estudou 

tanto no Ensino Especial como na Escola Regular. Os dados foram coletados no estado do 

Acre, sendo o colaborador um adulto de 28 anos, com surdez congênita, usuário da Língua 

Brasileira de Sinais (Libras), aluno de uma escola técnica. Os resultados mostram que a 

Psicologia Escolar Crítica pode auxiliar nas práticas pedagógicas inclusivas. A autora 

destacou a importância de investimentos em formações continuadas tanto para os professores 

de Ensino Regular quanto para o professor de Atendimento Educacional Especial – AEE. 

Destacou, ainda, a necessidade de um trabalho coletivo onde haja reflexão sobre práticas 

inclusivas. Esses diálogos, segundo a autora, pautados em “subsídios teóricos” podem 

permear um confronto sobre a realidade da educação inclusiva no Brasil (teoria e realidade) 

com vista à “inserção sócio-histórico” de todos os alunos, acreditando nas suas possibilidades 

de aprendizagem, tenham eles deficiência ou não.  

Todas essas pesquisas mostram a importância do objeto de estudo e como a discussão 

sobre a temática é pertinente. Ressalto que pretendo me debruçar sobre essa realidade no 

estado do Acre, mais precisamente na cidade de Cruzeiro do Sul. Nesse contexto, embora 

reconheça o não ineditismo do tema pesquisado no contexto das universidades do país, o 

objeto de estudo torna-se relevante para o sistema educacional brasileiro, tendo em vista que 

agregará conhecimentos sobre práticas pedagógicas no processo da educação inclusiva, 

temática fomentadora de discussões nos cotidianos escolares.  

Assim, este estudo tem relevância acadêmica e profissional, pois quando se 

compreende a importância do processo inclusivo, na perspectiva do docente, direciona-se o 

olhar para suas possibilidades e não para suas limitações, ou seja, busco, neste estudo, tecer 

um olhar crítico e reflexivo sobre o que se conhece e já se faz; um olhar “investigador” sobre 

o que se desconhece e se deixa de fazer. Há, também, uma contribuição social e pessoal, uma 

vez que a educação inclusiva não pode ser vista como um processo acabado, mas contínuo, no 
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qual toda sociedade passa a ser responsável pela disseminação de ideias e atitudes 

emancipatórias do aluno-público alvo da Educação Especial. Além de possibilitar uma 

realização pessoal rumo à concretização de uma formação que resultará na obtenção do meu 

título de mestre em educação. 

Para fundamentar a discussão sobre a história da Educação Especial, nas esferas 

mundial, nacional, estadual e municipal, dando ênfase aos movimentos que culminam com a 

concretização da proposta da educação inclusiva que se tem atualmente, foram expostas as 

teorias de Mendes (2010), Mazzotta (2011), Jannuzzi (2012), Nascimento (2014) e Gomes 

(2016). 

De modo a trazer uma visão mais elucidativa de conceitos e noções sobre o processo 

inclusivo, bem como práticas pedagógicas mais significativas para a efetivação desse 

processo, teve-se como referencial teórico: Pimenta (2012), Franco (2012), Carvalho (2014), 

Mantoan (2015), Cunha (2016), Freire (2016), Carvalho (2018), Freire (2019) e outros. As 

teorias desses autores também inferiram significado aos dados coletados, permeando a 

discussão na análise desses dados.  

Com vistas a explicar como ocorreu a investigação, as teorias dos autores Gil (2008), 

Minayo (2016), Marconi e Lakatos (2018), Gil (2018) referenciaram a parte metodológica 

deste trabalho. Esclareceram quanto à abordagem, à classificação quanto aos objetivos, sobre 

as técnicas e coleta de dados. Para interpretação e análise dos dados coletados, fez-se uso da 

teoria de Bardin (2016).  

O presente estudo organiza-se do seguinte modo: a introdução, ora apresentada, traz 

um breve relato da trajetória formativa da pesquisadora e sua aproximação com o objeto de 

estudo. Contém o problema de pesquisa, os objetivos gerais e específicos, a justificativa do 

estudo e os conceitos basilares utilizados na investigação.  

A seção inicial, denominada “O delinear da Educação Especial em uma perspectiva 

Inclusiva”, faz uma retrospectiva histórica de todo o percurso da Educação Especial, 

abordando o conceito, o público-alvo, a estrutura e a organização dessa modalidade de ensino, 

desde o período pré-republicano até a atualidade. 

A segunda seção, intitulada “As práticas pedagógicas como mediadoras do trabalho na 

diversidade”, apresenta um conceito inicial do que são as práticas pedagógicas e os saberes 

necessários aos professores para o seu desenvolvimento e aborda, ainda, o papel das práticas 

pedagógicas para uma atuação docente inclusiva.  

A terceira seção, por sua vez, designada “O caminho percorrido para a elucidação dos 

resultados”, explica a metodologia, ou seja, o caminho percorrido para a obtenção dos dados, 
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o perfil das participantes e o lócus das interlocuções, evidenciando os elementos utilizados 

para a coleta de dados, com destaque para o questionário com perguntas fechadas e a 

entrevista semiestruturada. Ainda nessa seção, está descrita a análise de conteúdo realizada 

com base em Bardin (2016).  

Na quarta seção, denominada “tecendo diálogo com os dados coletados”, os resultados 

da empiria são apresentados estabelecendo um diálogo com o referencial teórico adotado no 

estudo e a interpretação. Nessa perspectiva, a análise de conteúdo revelou quatro categorias, a 

saber: 1. Educação inclusiva: elucidando os conceitos; 2. Elementos da prática pedagógica 

para o fazer inclusivo; 3. Trabalho colaborativo para a parceria imprescindível na efetivação 

das práticas pedagógicas; 4. Elementos da formação e da prática pedagógica docente.   

No término do presente estudo estão expostas as considerações finais, apresentando uma 

retomada do trajeto realizado e buscando relacionar os objetivos do estudo aos resultados 

apresentados. 

Por fim, as referências são elencadas com o intuito de localizar, clarificar e fundamentar 

as teorias apresentadas, possibilitando possíveis consultas dos futuros leitores. Para 

complementar, comprovar e validar os argumentos expostos no texto, estão dispostos os 

apêndices e o anexo. 
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1 O DELINEAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA 

 

A presente seção objetiva apresentar a trajetória histórica da Educação Especial em 

nível nacional, estadual e municipal, bem como os movimentos mundiais e nacionais que 

mobilizaram a sociedade ao longo do tempo e contribuíram para o seu panorama atual, 

imbricado pelos conceitos inerentes ao movimento em prol do resgate da cidadania plena.  

O movimento denominado de Educação Inclusiva surgiu no Brasil na década de 1990, 

passou, a partir de então, a permear as discussões e propostas educacionais com vistas à 

erradicação de práticas segregatórias e à efetivação de uma educação de qualidade para todos 

os alunos.  

Durante séculos, os preconceitos e os tabus fizeram com que as pessoas com 

deficiência fossem afastadas do convívio social, restando o conformismo e nenhuma 

perspectiva de mudança da realidade que viviam. Ao longo da história, muitas políticas 

educacionais e sociais foram implantadas e implementadas, apesar de que nem todas visavam 

ao pleno desenvolvimento da pessoa com deficiência, mas contribuíram para o panorama de 

equidade que hoje vem sendo esboçado. 

Tanto as políticas de educação quanto as políticas sociais precisam “ser entendidas 

como modalidade de política pública, ou seja, como conjunto de ações de governo com 

objetivos específicos” (CARVALHO, 2014, p. 41). Algumas dessas políticas serão aqui 

tratadas, objetivando apresentá-las no tempo e no espaço, para a busca da consolidação da 

garantia dos direitos dos cidadãos que, por inúmeras causas, foram/são excluídos da 

sociedade. 

 

1.1 A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL: OS RETROS E ACESSOS 

 

Mazzotta (2011), ao se reportar à evolução da Educação Especial no Brasil, destaca 

dois períodos: o primeiro datado de 1854 a 1956, com destaque para iniciativas oficiais e 

particulares isoladas; o segundo, de 1957 a 1993, sobre o qual explicita as iniciativas oficiais 

de âmbito nacional.  

No século XIX, precisamente no ano de 1854, começou a se delinear o atendimento 

escolar a pessoas com deficiência, com a assinatura do Decreto Imperial pelo qual D. Pedro II 

fundou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, na cidade do Rio de Janeiro; posteriormente, 

em 1891, um novo decreto foi assinado, e o Instituto passou a ser denominando: Instituto 

Benjamim Constant – IBC (MAZZOTTA, 2011). 
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Importante destacar que, antes de 1854, não existia nenhuma legislação/documento 

que tratasse de Educação Especial. As pessoas com qualquer tipo de deficiência eram 

segregadas da sociedade. O processo educacional que se preocuparia com a Educação 

Especial iniciou a partir de 1854. Em 1857, D. Pedro também assinou a Lei nº 839 e fundou o 

Instituto Imperial dos Surdos-Mudos, também no Rio de Janeiro. Cem anos depois, em 1957, 

a Lei nº 3.198 mudava a nomenclatura para Instituto Nacional de Educação de Surdos – Ines 

(MAZZOTTA, 2011; JANNUZZI, 2012). 

O atendimento proporcionado por esses institutos não visava à mudança da realidade 

social da pessoa com deficiência e tampouco pensava a coletividade, mas, mesmo assim, a 

fundação dessas entidades significou muito para a conquista futura do atendimento das 

pessoas com deficiência, por permitir a discussão e a conscientização da necessidade do 

acesso à educação para os surdos e os cegos.  

Além disso, no período do Segundo Império6, objetivando oferecer assistência médica 

às pessoas com deficiência mental, foi criado, em 1874, o Hospital Juliano Moreira, na Bahia. 

Segundo Jannuzzi (2012, p. 14), “só as crianças mais lesadas despertavam a atenção e eram 

recolhidas em algumas instituições. Há referência em 1874 à presença de deficientes mentais 

no Hospital Juliano Moreira”. No Rio de Janeiro, em 1887, foi criada a Escola México, para 

atendimento de pessoas com deficiência mental, física e visual (JANNUZZI, 2012). 

Jannuzzi (2012) relata que, posterior à Proclamação da República, os mais diversos 

serviços foram implantados, com o objetivo de atender os deficientes, evidentemente em 

caráter assistencialista7. O caráter pedagógico ainda não era uma preocupação do governo 

brasileiro. A partir de 1930, 

 

 
[...] a esfera governamental prossegue a desencadear algumas ações visando 

à peculiaridade desse alunado, criando escolas junto a hospitais e ao ensino 

regular; outras entidades filantrópicas especializadas continuam sendo 

fundadas [...], institutos psicopedagógicos e centros de reabilitação, 

geralmente particulares, a partir de 1950, principalmente (JANNUZZI, 2012, 

p. 58). 

 

 

A Educação Especial, nesse período, tinha um caráter segregatório, sem a intenção de 

ensinar os alunos que dela participassem. Conforme Jannuzzi (2012), duas eram as vertentes 

                                                 
6 Período correspondente aos anos 1840 a 1889. 
7 Voltava-se a promover as necessidades básicas da pessoa com deficiência, visando apenas seu bem-estar 

(alimentação, higiene e segurança); também eram priorizados aspectos médico e psicológico (JANNUZZI, 

2012). 
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dessa proposta: médico-pedagógica e psicopedagógica. Na primeira, buscava-se a 

preocupação com a higiene e as instalações de escolas em hospitais. A segunda visava à 

educação de pessoas consideradas “anormais”, que eram diagnosticadas por escalas 

psicológicas e de inteligência. Reportando-se à vertente médico-pedagógica, destaca-se:  

 

 
Os médicos também perceberam a importância da pedagogia, criando 

instituições escolares ligadas a hospitais psiquiátricos, congregando crianças 

bem comprometidas em seu quadro geral e que estavam segregadas 

socialmente junto com os adultos loucos (JANNUZZI, 2012, p. 31). 

 

 

A autora expressa que, na vertente psicopedagógica, a escola naquela “época vigorava 

a lei da isenção de matrículas em grupos escolares8 e escolas-modelo9 aos imbecis e aos que 

por qualquer defeito orgânico fossem incapazes de receber instrução. Logo os anormais mais 

evidentes já estariam rejeitados” (JANNUZZI, 2012, p. 44). 

Diante dessa exposição de Jannuzzi (2012), nota-se o preconceito direcionado a essas 

pessoas, pois eram vistas como incapacitadas para aprendizagem. Observa-se, ainda no 

contexto atual, esse preconceito nas expressões consideradas pejorativas, para se referirem ao 

atendimento de pessoas com deficiência. Acerca dessas expressões, Mazzotta (2011, p. 18) as 

nomeia: “Pedagogia de Anormais, Pedagogia Teratológica, Pedagogia Curativa ou 

Terapêutica, Pedagogia de Assistência Social e Pedagogia Emendativa”. As nomenclaturas 

carregam as marcas das diferenças de cada pessoa e apontam para um ensino diferenciado 

para as pessoas consideradas “anormais”. 

Mazzotta (2011) esclarece que o atendimento aos denominados, naquele período, de 

“deficientes mentais” foi expressivamente abarcado pela criação do Instituto Pestalozzi, 

fundado em 1926, em Porto Alegre/Rio Grande do Sul e, no ano seguinte, transferido para 

Canoas, no mesmo estado. Importante destacar que esse Instituto ainda está em 

funcionamento em diversos estados brasileiros. 

Mazzotta (2011, p. 44) explica que o Instituto Pestalozzi “funciona em regime de 

internato, semi-internato e externato, atendendo parte de seus alunos mediante convênios com 

instituições públicas estaduais e federais”. O autor continua esclarecendo que o Instituto 

                                                 
8  Os grupos escolares provocaram mudanças no sistema de ensino brasileiro por apresentarem inovações na 

prática de ensino. Tinham como base as experiências dos países da Europa e dos Estados Unidos da América. 

Previam transformar profundamente os objetivos, concepções e todos os aspectos organizacionais da escola, com 

vistas à universalização do ensino (SOUZA, 1998). 
9 As escolas Isoladas e Reunidas eram escolas mais acessíveis à sociedade agrícola da época (1889-1929). O 

ensino elementar (primeiro estágio de escolaridade) chegava até os lugares mais isolados por meio dessas 

escolas. Elas tinham características distintas dos grupos escolares (SOUZA, 1998). 
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Pestalozzi se expandiu pelo país e pela América do Sul, assumiu outras variações e apresentou 

divergências. Graças ao constante trabalho de Helena Antipoff10, o Instituto também foi 

criado em Minas Gerais, no ano de 1935, sendo nomeado como Sociedade Pestalozzi, esta 

“contava com professores pagos pelo governo estadual para atender crianças mentalmente 

retardadas e com problemas de conduta” (MAZZOTTA, 2011, p. 45). 

Os alunos atendidos pelo Instituto Pestalozzi eram os mais variados, entre eles 

destacam-se os caracterizados como: idiotas, imbecis, graus de inteligência superior, condutas 

antissociais e etc. Antipoff propôs, como ponto de partida para a educação desses alunos, um 

diagnóstico “incorporando muito dos padrões sociais assimilados pela escola: moralidade, 

disciplina, abandono social etc., ao lado de considerações de lesões orgânicas, que não 

explicou” (JANNUZZI, 2012, p. 113). 

Mazzotta (2011, p. 45-46) relata que, em 1940, foi instalada, no município de Ibirité, 

em Belo Horizonte, a Sociedade Pestalozzi, a qual propunha “atividades rurais, trabalhos 

artesanais, oficinas, mantendo curso de preparo para pessoal especializado”. Sob a influência 

de Antipoff, a Sociedade Pestalozzi do estado do Rio de Janeiro - SPERJ foi fundada em 

1948, denominada Sociedade Pestalozzi do Brasil - SPB. Tinha sua característica 

assistencialista, todavia, preocupava-se com a educação escolar. A SPERJ articulou a 

fundação da Federação das Sociedades Pestalozzi – Fenasp, que aconteceu em agosto de 

1980. Esclarece-se também que Antipoff:  

 

 

[...] ajudou a firmar a situação, segregando o excepcional, tornando mais 

produtivo o ensino nas classes comuns às camadas mais favorecidas, sem a 

‘turbulência’, a ‘anormalidade’, os ‘de difícil aprendizagem’ etc., de outro 

lado possibilitou o acesso ao ensino público gratuito também, para crianças 

com alguns prejuízos orgânicos. Criou uma associação que envolveu, é 

verdade, muitos portadores de problemas criados pela sociedade do 

momento, mas que também se propunha a refletir e operacionalizar a 

educação de crianças com grandes lesões orgânicas (JANNUZZI (2012, p. 

115). 

 

 

Importante mencionar que, até 1970, data anterior à criação da Fenasp, o número de 

vagas era restrito e a maioria daqueles que precisavam desse atendimento não tinham acesso, 

pois eram apenas oito organizações em todo o país. “A criação da federação, também por 

                                                 
10 Educadora e psicóloga russa, fundou a Sociedade Pestalozzi do Brasil (1932).  Veio para o Brasil a convite do 

Governo do estado de Minas Gerais, para trabalhar na Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte (uma 

instituição recém-criada). “Sua atuação marcou consideravelmente o campo da assistência, da educação e da 

institucionalização das pessoas com deficiência intelectual no Brasil” (BRASIL, 2010b, p. 24; JANNUZZI, 

2012). 
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iniciativa de Helena Antipoff, fomentou o surgimento de várias sociedades Pestalozzi pelo 

Brasil. Atualmente, são cerca de 150 sociedades Pestalozzi filiadas à Fenasp” (JANNUZZI, 

2012; BRASIL, 2010b, p. 24). 

Em 1954, foi instituída a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

Apae - do Brasil, no Rio de Janeiro; e, desde então, novas Apaes foram fundadas em todo o 

país. Mazzotta (2011), nos seus apontamentos sobre a criação dessas associações, deixa claro 

que se trata de uma organização social que objetiva prestar serviço assistencial a pessoas com 

deficiência, melhorando sua qualidade de vida.  

Entende-se que a Educação Especial, até aqui, era compreendida como “educação para 

os deficientes” e não havia possibilidade de aproximação com os demais alunos de ensino 

regular. Sendo uma educação específica a essa ou aquela deficiência, os espaços de 

atendimento aos alunos traziam marcas de segregação e a educação a estes destinada não 

originava expressiva participação do governo federal.  

Somente a partir da criação de instituições especializadas, em meados do século XX, 

mais especificamente na década de 1950, conforme Mazzotta (2011), pode-se visualizar o 

marco da educação para deficientes, quando são implantadas campanhas específicas para 

pessoas com deficiência auditiva, mental e visual. Assim, a Educação Especial surgiu no 

cenário educacional brasileiro de forma mais consistente. 

Nesse cenário se inicia o período descrito por Mazzotta (2011) como período de ações 

oficiais de esfera nacional, que vai até 1993. O autor esclarece que, especificamente em 1957, 

o atendimento a pessoas com deficiência foi claramente assumido pelo governo federal, com 

campanhas voltadas a esse público. A primeira campanha, denominada Campanha para a 

Educação do Surdo Brasileiro, visava promover medidas para assistência dos surdos em todo 

o país. Suas atividades se confundiam com as do Ines e, após alguns anos, por falta de 

recursos financeiros, foi desativa (MAZZOTTA, 2011). 

Em 1958, outra campanha foi criada, chamada de Campanha Nacional da Educação e 

Reabilitação do Deficiente da Visão, vinculada ao Instituto Benjamim Constant. Entre tantas 

pertinências dessa campanha, destaca-se a interação dos deficientes visuais nas redes de 

Ensino Regular. Um ano e meio após ser criada, a campanha foi alterada. Deixou de ter 

vínculo com o Instituto Benjamim Constante e passou a ser denominada de “Campanha 

Nacional de Educação de Cegos” – Cnec (MAZZOTTA, 2011, p. 53-54). 

Por conseguinte, em 1960 criou-se a “Campanha Nacional de Educação e Reabilitação 

de Deficientes Mentais” - Cademe. A Cademe objetivava promover, em todo o país, a 
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“educação, treinamento, reabilitação e assistência educacional das crianças retardadas e outros 

deficientes mentais de qualquer idade ou sexo” (MAZZOTTA, 2011, p. 55). 

Ao longo da década de 1960, concomitante com as discussões das reformas 

universitárias e sobre a educação popular, foi expandida a quantidade de escolas de Ensino 

Especial no Brasil. “O maior incremento de atendimento deu-se na área da deficiência mental: 

em 1949 havia 41 instituições para eles e 26 para outras deficiências; [...] em 1969, já eram 

821 para deficientes mentais e 313 para outras deficiências” (JANNUZZI, 2012, p. 74). 

Várias leis foram criadas com o intuito de inserir os alunos que, até então, eram 

excluídos da sociedade nos cotidianos escolares, com destaque para a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 4.024/61, que, em seu art. 88, afirmava que os 

excepcionais deveriam ser integrados na comunidade. De acordo com Mazzotta (2011, p. 72), 

esse grupo deveria enquadrar-se no “sistema geral de educação”. 

Ainda sobre legislação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN n° 

5.692/71, no art. 9, garante tratamento especial a todos os alunos que possuem alguma 

deficiência, seja física ou mental, até mesmo aos que estão atrasados na idade de matrícula e 

aos superdotados, sempre de acordo com o indicado pelos Conselhos Estaduais de Educação 

(JANNUZZI, 2011). 

Na década de 1970, mais especificamente em 1973, criou-se o Centro Nacional de 

Educação Especial – Cenep; assim, faz-se institucionalizada a Educação Especial em termos 

de planejamento de políticas públicas. Jannuzzi (2012, p. 122) relata que o Cenesp 

“administrativamente nasceu forte, vinculado diretamente ao MEC”. Nesse período, os países 

desenvolvidos discutiam e questionavam a integração dos deficientes mentais na sociedade.  

O Cenesp propôs metas a serem desenvolvidas em um quinquênio (1974-1978), com 

vistas a apoiar tecnicamente a Educação Especial, assegurando um bom nível de qualidade 

dessa educação. A partir de 1979, expandiria quantitativamente a Educação Especial e 

diversas ações foram desenvolvidas pelo Cenesp, a saber: formação de pessoal, treinamento 

de professores, em convênio com as Universidades Federais do Rio de Janeiro e Minas Gerais 

(JANUNUZZI, 2012). O referido Centro, além de nomear o público-alvo dos serviços 

educacionais especializados como “os excepcionais11”, “elaborou uma série de propostas 

curriculares específicas, com adaptações de conteúdos disciplinares e métodos para as 

diversas categorias de excepcionalidade” (JANNUZZI, 2012, p. 126; MAZZOTTA, 2011).  

                                                 
11 [...] diversas categorias e tipos (Deficientes mentais educáveis, deficientes mentais treináveis, cegos, 

portadores de visão subnormal, surdos, parcialmente surdos, deficientes físicos, portadores de deficiência 

múltipla, portadores de problemas de conduta, superdotados ou talentosos) [...] apresentam condições pessoais 

necessárias à sua aceitação como beneficiários dos sistemas de ensino [...] (MAZZOTTA, 2011, p. 77). 
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Nos anos 1980, com a mobilização dos movimentos em prol dos direitos dos 

deficientes no cenário mundial, a prática da integração social foi impulsionada e o Brasil 

condescendeu também, com essas lutas empreendidas por uma população marginalizada. De 

tal modo, as mudanças sociais foram visíveis em diversos setores e contextos sociais.  

No que tange à prática de integração, que pode ser denominada de proposta de 

integração escolar, as escolas de Ensino Regular passaram a aceitar alunos em classes 

especiais ou de recursos, em ambientes com menos ressalvas. Nesse processo de integração, 

ficava compreendido que as pessoas com deficiência tinham o direito de conviver socialmente 

com outras pessoas, todavia, precisavam se preparar para esse convívio, para, assim, 

assumirem os diversos papeis de que fossem capazes na vida em sociedade. Seria o modelo 

denominado continuum, ou seja, um sistema de ensino era planejado para que o aluno pudesse 

progredir, dependendo de sua especificidade (MENDES, 2010a). 

À vista disso, Mendes (2010a) explicita que havia diferentes modelos de integração 

escolar, tendo como base o Relatório Warnock, publicado em 1979, organizado por 

especialistas ingleses, onde são apontadas três formas de tratar a integração escolar na prática: 

a integração física - esse modelo considera que, mesmo quando existem unidades ou classes 

especiais na escola comum, suas ações não são compartilhadas; a integração social – na qual 

os alunos apenas participam de atividades extraclasses com as crianças “normais”; e a 

integração funcional - acontece quando os alunos com necessidades educacionais especiais 

participam em tempo parcial ou integral na sala regular. Esse último modelo, segundo os 

especialistas, é mais coerente para a aprendizagem desses alunos, ressalta-se ainda que:  

 

 

Todos os modelos pressupunham a manutenção dos serviços já existentes e 

uma opção preferencial pela inserção na escola regular e mais 

especificamente na classe comum, mas admitiam a necessidade de manter o 

continuum de serviços com diferentes níveis de integração (MENDES, 

2010a, p. 19).  

 

 

Essa proposta de integração escolar iniciou mundialmente em 1970. No Brasil, 

apresentou-se de forma mais consistente na Nova República (1985-1990). Nesse período, 

mais precisamente em 1985, o Cenesp-MEC organiza um plano chamado Educação Especial - 

Nova Proposta, indicando a urgência de redefinir a política para a Educação Especial. Assim, 

seu o público-alvo seria compreendido como responsabilidade de todos. Essa nova proposta, 

de acordo com Mazzotta (2011), apresenta alguns princípios norteadores, como: participação, 
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integração, normalização, interiorização e simplificação. Em conformidade com esses 

princípios, algumas linhas de ação foram traçadas, de modo que o plano fosse efetivo.  

Em 1986, com a publicação da Portaria Cenesp/MEC nº 69, o Centro Nacional de 

Educação Especial definiu “normas para prestação de apoio técnico e/ou financeiro à 

Educação Especial nos sistemas de ensino público e particular” (MAZZOTTA, 2011, p. 80). 

A partir desse instrumento, a Educação Especial passou oficialmente a integrar-se à educação 

geral e visava ao desenvolvimento pleno das potencialidades do aluno com “necessidades 

especiais”. Mazzotta (2011, p. 80-81) esclarece que, a partir dessa portaria, a expressão 

“educando com necessidades especiais”, substituiu a expressão “aluno excepcional”. 

 No mesmo ano, em 21 de novembro de 1986, o Cenesp foi transformado na Secretaria 

de Educação Especial – SESP, pelo Decreto n. 93.613, “órgão central de direção superior, do 

Ministério da Educação” (MAZZOTTA, 2011, p. 81). No período em que o Cenesp foi 

elevado à Secretaria de Educação Especial, instituiu-se um comitê nacional no qual foi 

traçada uma política de ação conjunta, objetivando o aprimoramento da Educação Especial e a 

integração das pessoas com deficiência, problemas de condutas e superdotados na sociedade. 

Juntamente com o lançamento do Plano Nacional de Ação Conjunta, foi instituída a 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência – Corde (MENDES, 

2010b). 

Acerca disso, Jannuzzi (2012, p. 142) destaca que a Coordenadoria Nacional para 

Integração da Pessoa com Deficiência - Corde, “nasceu forte, instituída no Gabinete Civil da 

Presidência [...] subordinada ao ministro de Estado Chefe do Gabinete Civil da Presidência 

[...] para assuntos, atividades e medidas que se referem a pessoas portadoras de deficiências”.  

Em 1987, a Corde é transferida para a Secretaria de Planejamento e Coordenação da 

Presidência – SEPLAN. Segundo Jannuzzi (2012), essa coordenadoria trouxe uma amplitude 

bem maior do que o Centro Nacional de Educação Especial - Cenesp, tendo em vista a 

vivência do período de redemocratização nacional. Os deficientes começaram a participar. 

Essa participação se fez no Conselho Consultivo - Decreto nº 94.806, de 31 de agosto de 

1987. Compunham esse conselho: “os presidentes da Federação Brasileira de Entidades dos 

Cegos; o da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos [...]” (JANNUZZI, 

2012, p. 142-143). 

Anterior a esse acontecimento, a participação ativa dos deficientes não havia 

acontecido. Todavia, mostrou-se de grande importância, pois antecipou o que, no ano 

seguinte, exatamente em 5 de outubro de 1988, fica assegurado na Carta Magna do país. A 

referida Constituição enfatiza a universalização de acesso, quando sugere diversas reformas 
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educacionais com vistas a alcançar a equidade. Segundo Mantoan (2015), a Constituição 

Federal Brasileira (1988) respalda:  

 

 
[...] os que propõem avanços significativos para a educação escolar de 

pessoas com deficiência quando elege como fundamentos da República a 

cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso II e III) e, como um 

dos seus objetivos fundamentais, a promoção do bem de todos, sem 

preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (art. 3º, inciso IV). Ela garante ainda o direito à igualdade (art. 

5º) e trata, no artigo 205 e nos seguintes, do direito de todos à educação. 

Esse direito deve visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo 

para a cidadania e à sua qualificação para o trabalho (MANTOAN, 2015, p. 

38). 

 

 

Notadamente, a Constituição Federal de 1988 faz referência a pessoas com deficiência 

e estabelece que estas têm direito à educação. Garante que a educação é direito de todos, que 

o acesso ao ensino básico é obrigatório, que os pais devem garantir a matrícula dos alunos 

(seus filhos) e o Estado deve proporcionar a garantia desse direito.  

No art. 208 da Constituição Federal de 1988, mais precisamente no inciso III, o 

atendimento educacional especializado precisa ser garantido preferencialmente na rede 

regular de ensino. Essa interpretação manifesta um certo equívoco quanto à terminologia 

“preferencialmente”, referindo-se ao atendimento educacional especializado, deixando 

margem para o descumprimento da “obrigatoriedade” prescrita na própria Constituição 

Federal, no art. 205. Assegura ser dever do Estado e da família promover a educação para 

todos, visando ao desenvolvimento pleno do indivíduo. Essa interpretação, até os dias atuais, 

gera discussões (BRASIL, 1988; MANTOAN, 2015). 

A partir da elaboração da Carta Magna do país, na qual os brasileiros foram 

contemplados com a possibilidade de desenvolverem-se como cidadãos, gozando de direitos 

comuns a todos, foram vislumbradas muitas outras políticas em benefício do público-alvo da 

Educação Especial e o processo educacional das pessoas com deficiência ganha significativo 

desfecho. 

Em 1989 aconteceu um importante marco jurídico, com o surgimento da Lei nº 

7.853/1989. Esse dispositivo estabeleceu a obrigatoriedade e a gratuidade da matrícula e 

mostrou claramente que a recusa desta era crime punível. Contudo, se as escolas se 

declarassem despreparadas para receber esse público, não eram obrigadas a aceitar a 

matrícula. Essa justificativa era aceita pelo Ministério Público, dando margem para a escola 

escolher seu alunado (BRASIL, 1989).  
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1.2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O TRAÇAR DE NOVOS CAMINHOS EM BUSCA DE 

EQUIDADE. 

 

Em 1990, com essa ideia de expurgar atitudes discriminatórias de qualquer natureza, a 

educação inclusiva entra em cena. A educação é rotulada de inclusiva pelo movimento que se 

fez ao longo do tempo, mais precisamente a partir de 1990, quando se destacam dois desses 

movimentos: A Conferência de Jomtien (1990)12 e a Conferência de Salamanca (1994)13. 

Esses movimentos buscaram romper a exclusão das minorias, aqui, no caso específico, para as 

pessoas público-alvo da Educação Especial. Como visto anteriormente, esses alunos ficavam 

segregados em escolas especiais, recebendo atendimento restrito desses estabelecimentos de 

ensino. Hoje, a perspectiva é de que esse público estude em escolas de Ensino Regular com os 

demais alunos sem deficiência, mas que continuem sendo apoiados pela modalidade da 

Educação Especial.  

A Declaração de Jomtien (1990) forneceu definições e novas abordagens sobre as 

necessidades básicas de aprendizagem, com foco em estabelecer compromissos mundiais para 

garantir a todas as pessoas os conhecimentos básicos necessários a uma vida digna, visando 

uma sociedade mais humana e mais justa (CARVALHO, 2018).  

No seu artigo terceiro, quando cita a universalização e o acesso à educação e visando à 

promoção da equidade, a Declaração de Jomtien (1990) explicita, dentre outros preceitos, que 

devem ser eliminados da educação quaisquer preconceitos e estereótipos. A Declaração, além 

de sugerir atenção especial às necessidades básicas das pessoas com de deficiência, 

recomenda que “é preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação aos 

portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema 

educativo” (UNESCO, 1990, p. 7). 

Embasado na Declaração de Jomtien (1990), o Brasil reconheceu a falta de 

oportunidade educacional da população brasileira e, gradativamente, vem criando 

                                                 
12 Nessa Conferência foi elaborada a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, em 1990, onde estiveram 

“cerca de 1.500 participantes e 155 países, incluindo autoridades nacionais e especialistas em educação [...]. A 

Conferência Mundial ocorreu pela elaboração conjunta do UNICEF, PNUD UNESCO e Banco Mundial” 

(CARVALHO, 2018, p. 79).  
13 “Reuniram-se em Salamanca de 7 a 10 de junho de 1994, mais de 300 participantes, em representação de 92 

governos e 25 organizações internacionais, afim de promover o objectivo da Educação para Todos, examinado as 

mudanças fundamentais de política necessárias para desenvolver a abordagem da educação inclusiva, 

nomeadamente, capacitando as escolas para atender todas as crianças, sobretudo as que têm necessidades 

educativas especiais”. Essa Conferência teve a organização do governo espanhol com a cooperação da 

UNESCO, na oportunidade foi elaborado o documento conhecido como Declaração de Salamanca (UNESCO, 

1994, p. 3). 



38 
 

instrumentos legais que orientam e norteiam a construção de sistemas inclusivos nas esferas 

municipal, estadual e federal (MENDES, 2010a). 

A Declaração de Salamanca (1994) é mais um significativo documento que surgiu 

com recomendações e propostas para a inclusão de alunos público-alvo da Educação Especial 

no sistema regular de ensino. Essa política objetiva: 

 

 
[...] promover a educação para todos analisando as mudanças políticas 

fundamentais e necessárias para fornecer o enfoque da educação integradora, 

capacitando realmente as escolas para atender a todas as crianças, sobretudo 

às que têm necessidades educacionais especiais (CARVALHO, 2018, p. 79). 

 

 

Em 1994, na Espanha, em uma reunião da qual 88 países participaram, inclusive o 

Brasil, delegados representantes desses países discutiram a Educação Especial do ponto de 

vista da inclusão. A Declaração de Salamanca (1994) redigida se atém aos seguintes 

princípios: a educação é direito de todos, independentemente das diferenças individuais que 

possuam; podem ser considerados com necessidades especiais todos que possuem dificuldade 

de aprendizagem; a escola precisa estar adaptada às necessidades do aluno e não o contrário; o 

ensino deve ser diversificado para a aprendizagem do aluno e realizado em espaço comum a 

todos (UNESCO, 1994). 

É explícito o apelo que a Declaração de Salamanca (1994) faz aos governos quando 

propõe que estes garantam, “que num contexto duma mudança sistemática, os programas de 

formação de professores, tanto no nível inicial como em-serviço, incluam as respostas às 

necessidades educacionais especiais nas escolas inclusivas” (UNESCO, 1994, p. 10). 

Mantoan (2015) faz uma ressalva e destaca a concepção de professores, no que tange à 

formação em serviço. Salienta que esses, embora anseiem por uma formação que os prepare 

para dar aulas aos alunos com deficiência, carecem dessa formação ou, quando muito, essa 

formação é deficitária, pois advém somente de cursos de extensão ou de especialização, 

demonstrando ser insuficientes para capacitá-los. Logo, os professores, “além da formação em 

serviço na escola, carecem de uma formação em educação inclusiva, que deveria vir de todas 

as disciplinas que compõem o currículo de formação inicial” (MANTOAN, 2015, p. 81). 

Cumpre elucidar que tanto a Declaração Mundial de Educação para Todos (UNESCO, 

1990) quanto a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) passaram a influenciar a 

formulação das políticas públicas da educação inclusiva, porquanto, embora essas declarações 
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não tenham se tornado leis no Brasil, influenciaram fortemente as legislações que surgiram 

posteriormente, como a Lei de Diretrizes da Educação Nacional – LDBEN, nº 9394/1996. 

Os documentos supracitados, além de pontuarem a educação como direito de todos, 

ampliaram o conceito de necessidades educacionais, propondo incluir todas as crianças que, 

por quaisquer motivos, não se beneficiam do processo de escolarização. Assinala-se que:  

 

 
No movimento pela inclusão social e especificamente no âmbito da 

educação, a “Conferência Mundial de Educação para Todos”, ocorrida em 

Jomtien na Tailândia, em 1990, é considerada como marco mundial, que 

conclamou todos os países a assegurar o direito à educação de qualidade a 

todos. 

A “Conferência Mundial sobre Necessidades Especiais: Acesso e 

Qualidade”, promovida pelo governo da Espanha e pela UNESCO, em junho 

de 1994, que resultou na deflagração de Salamanca, representou outro 

importante marco mundial na difusão da filosofia da Educação Inclusiva, a 

partir do qual ganham terreno as teorias e práticas inclusivas em muitos 

países, inclusive no Brasil (MENDES, 2010a, p. 23). 

 

 

Com base nos acordos ocorridos nos movimentos supracitados, várias diretrizes 

precisaram ser elaboradas, com o objetivo de apontar caminhos para a implementação dos 

documentos redigidos na ocasião das conferências, tendo em vista a necessidade de 

adequação do que estas recomendam à realidade de cada região ou estado, prevalecendo o 

princípio de justiça e igualdade (CARVALHO, 2018). 

A Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994) foi a primeira grande 

política da Educação Especial. Apesar de favorecer o processo de inclusão que tem se 

delineado hoje, apresenta uma certa incompatibilidade com a proposta da educação inclusiva 

(movimento que teve seu início nos anos de 1990), por limitar a matrícula no Ensino Regular 

apenas a alunos que pudessem se desenvolver como os demais, não se atentando à 

necessidade de reformular as práticas de modo que o aluno tivesse suas potencialidades 

reconhecidas e valorizadas. Assim, foi retomada a proposta de integração escolar 

(anteriormente comentada) em que o aluno precisaria se adaptar à escola e não o contrário. 

A política supracitada deixa margem para duplo entendimento dos conceitos de 

integração e integração escolar; quando se reporta ao conceito de integração, concebe a 

reciprocidade entre os alunos, afirmando que “é um processo dinâmico de participação das 

pessoas num contexto relacional, legitimando sua interação nos grupos sociais. A integração 

implica reciprocidade” (BRASIL, 1994, p. 18). Todavia, quando se refere à integração 

escolar, deixa margem para a adesão da segregação, porque, mesmo quando sugere a 
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interação durante todo tempo em que permanece na escola, sugere a interação durante “uma 

parte” do tempo. Dessa forma, explicita: 

 

 
[...] a integração educativa-escolar refere-se ao processo de educar-ensinar, 

no mesmo grupo, a crianças com e sem necessidades educativas especiais, 

durante uma parte ou na totalidade do tempo de permanência na escola 

(BRASIL, 1994, p. 18). 
 

 

A Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994, p. 19) anunciava que os 

alunos com necessidades educacionais especiais deveriam estar matriculados no Ensino 

Regular, todavia, somente aqueles que podiam “acompanhar e desenvolver as atividades 

curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais”. 

Ressalta-se que a referida política foi substituída pelas Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica (2001), a qual será destacada posteriormente. 

Os marcos legais, políticos e educacionais, expostos anteriormente objetivam mostrar 

o trajeto percorrido para a promoção de igualdade de oportunidade de pessoas que, 

historicamente, tiveram seus direitos negados por uma variante de impossibilidades e em 

virtude de possuírem deficiências (quaisquer que fossem). 

Dito isso, cumpre conceituar essa modalidade de ensino, denominada Educação 

Especial, definida pelo Ministério da Educação e do Desporto/A Secretaria de Educação 

Especial do MEC - SEESP, através do documento Política Nacional de Educação Especial, 

como sendo:  

 

 
[...] um processo que visa a promover o desenvolvimento das 

potencialidades de pessoas portadoras de deficiências, condutas típicas ou 

altas habilidades, e que abrange os diferentes níveis e graus do sistema de 

ensino. Fundamenta-se em referenciais teóricos e práticos compatíveis com 

as necessidades específicas de seu alunado. O processo deve ser integral, 

fluindo desde a estimulação essencial até os graus superiores de ensino. Sob 

esse enfoque sistêmico, a educação especial integra o sistema educacional 

vigente, identificando-se com sua finalidade, que é a de formar cidadãos 

conscientes e participativos (BRASIL, 1994, p. 17). 

 

 

De maneira especial, essa política inspiraria planos de ação que definiriam 

responsabilidades, tanto dos órgãos públicos, quanto das entidades não governamentais, 

deixando claro que essa política seria exitosa se todas as esferas do governo e sociedade civil 

se engajassem no propósito de garantir ao público-alvo da Educação Especial o atendimento 

educacional especializado de qualidade. 
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Como forma de assegurar o direito previsto na Constituição de 1988, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394/96 é promulgada em dezembro 

de 1996. Traz em seu teor avanços bastante significativos para a Educação Especial. No art. 

58, restrito à Educação Especial, aponta também, assim como a Constituição Federal de 1988, 

para o ensino preferencialmente na rede regular. Expressa, ainda, a oferta de educação de 

alunos de zero a seis anos e a importância da formação do professor com recursos adequados 

para atender à diversidade dos alunos com deficiência. Em seu capítulo V, a lei estabelece:  

 

 
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 

regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 

não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem 

início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil 

(BRASIL, 2017, p. 39-40). 

 

 

Diante do exposto, no que concerne à Educação especial, nota-se que, mesmo vista 

como uma modalidade, poderia trazer uma conotação de algo à parte, pois manifesta marcas 

de rupturas com processos educacionais excludentes e segregatórios. Apesar disso, essa lei 

orienta o sistema de ensino brasileiro, no sentido de ratificar a oferta da Educação Especial 

desde o início da escolaridade, possibilitando, com isso, a inclusão de todos os alunos na 

escola e, consequentemente, tornando-os participantes na e da sociedade.  

Corroborando com o esclarecido pela a LDBEN, Mazzotta (2011) declara sua 

concepção de uma educação que, mesmo com suas peculiaridades para atendimento, não se 

propõe a suprir os conhecimentos que o Ensino Regular poderá atribuir aos alunos. Para o 

autor, Educação Especial é: 

 

 
[...] a modalidade de ensino que se caracteriza por um conjunto de recursos e 

serviços educacionais especiais organizados para apoiar, suplementar e, em 

alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir 

a educação formal dos educandos que apresentem necessidades educacionais 

muito diferentes das da maioria das crianças e jovens (MAZZOTTA, 2011, 

p. 11). 
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A partir da concepção de Mazzotta (2011), compreende-se que a Educação Especial é 

um processo, com vistas à mudança e ao desenvolvimento da vida de pessoas com 

deficiência. O aluno público-alvo da Educação Especial precisa ser apoiado de modo que se 

aproprie dos conteúdos escolares formais. De forma mais clara, não basta o ingresso do aluno 

na escola, ele precisa atuar, ser crítico, partícipe e transformador de sua realidade, mas, para 

isso, deve lhe ser garantida uma educação de qualidade.  

Quanto a essa garantia, a LDBEN nº 9.394/96, no art. 59, estabelece que os sistemas 

de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos 

para atender às suas necessidades. Por essa vertente, nota-se que a lei exprime a valorização 

dos diferentes ritmos, direitos e metodologias a serem empregadas em benefício da 

aprendizagem do aluno. O documento “determina que todas escolas devem elaborar sua 

proposta pedagógica” (CARVALHO, 2018, p. 109). Com essa elaboração, a escola ganha 

autonomia. 

Além de oferecer autonomia às escolas, a referida lei trouxe grandes desafios, com 

destaque para o Capítulo V, específico para a Educação Especial, o qual apresenta a 

concepção do atendimento especializado (à criança, ao adolescente, aos jovens) como dever 

do Estado e fica sob responsabilidade da escola a elaboração de currículos, técnicas, métodos 

específicos para o público-alvo da Educação Especial (BRASIL, 2017). Entre tantas 

especificações que a LDBEN nº 9.394/96 sugere, estão: 

 

 

Terminalidade específica para os alunos que por conta de suas deficiências 

não concluíram o ensino fundamental bem como para os superdotados classe 

de aceleração; professores com especialização adequada para o atendimento 

educacional especializado, assim como para os professores de ensino regular 

para que os alunos sejam incluídos nas classes comuns; educação e condição 

para o trabalho de modo que essas pessoas sejam incluídas na vida em 

sociedade; igualdade de acesso aos benefícios sociais para subsidiar nível de 

ensino regular do qual faz parte (BRASIL, 2017, p. 40). 

 

 

É perceptível que a LDBEN preestabelece uma gama de fatores sobre a Educação 

Especial. Além de fazer referência à terminalidade específica de seu público, preocupa-se 

com a formação dos professores desse público, seja do Ensino Regular ou do atendimento 

educacional especializado. Todavia, não se restringe apenas ao contexto escolar. Isso é 

evidente quando se propõe a promover a inclusão de seu público-alvo na sociedade, para que 

todos gozem de seus direitos constituídos por lei: direto ao trabalho, direito de ir e vir, direito 

de acessar qualquer ambiente, em busca de uma vida de qualidade.  
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Posteriormente, a Convenção de Guatemala, de 8 de julho de 1999, denominada 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, como o 

próprio nome diz, objetivou eliminar qualquer forma de discriminação contra pessoas com 

deficiência, bem como versou sobre o desenvolvimento destas na sociedade. Desse modo, os 

Estados Partes se comprometeram a cooperar para esse fim (BRASIL, 2001a). 

Destarte, a Convenção de Guatemala (1999), além de trazer a definição do termo 

discriminação, aponta medidas para eliminação desta. Nesse período, as escolas precisavam 

receber as pessoas com deficiência, todavia, não estavam preparadas, assim, compreendiam 

não ser obrigação oferecer o atendimento. Mesmo as escolas que tinham consciência da oferta 

do ensino, muitas vezes, conscientizavam os pais de que seria melhor que seus filhos 

permanecessem em escolas especiais, alegando diversos fatores (BRASIL, 2001a; 

MANTOAN, 2015). 

Ressalta-se, ainda, que a Convenção de Guatemala (1999) veio mostrar que toda 

recusa aos direitos é discriminatória, que a escola é um ambiente coletivo e tanto a 

convivência quanto o aprendizado com os demais colegas na diversidade fazem parte do 

direito à educação (BRASIL, 2001a). 

No mesmo ano (1999), o Decreto nº 3.298/99, que dispõe sobre a Política Nacional 

para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, traz, em um de seus princípios, além do 

respeito, a igualdade de oportunidade social “sem privilégios ou paternalismos”. O mesmo 

Decreto, quando se reporta à equiparação de oportunidades, aponta, em seu capítulo VII, art. 

15, que as pessoas denominadas nesse decreto como portadoras de deficiência serão 

escolarizadas em estabelecimentos regulares de ensino com apoios necessários a essa 

escolarização ou em escolas de ensino especial (BRASIL, 1999). 

No que tange ao acesso à educação, o Decreto 3.298, de 1999, menciona que esse 

acesso, ainda está voltado ao modelo de integração, claramente explicitado na primeira 

medida: “a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e 

particulares de pessoa portadora de deficiência capazes de se integrar na rede regular de 

ensino” (BRASIL, 1999, p. 7). 

Quanto ao uso do termo integração, Mantoan (2015, p. 27) critica esse modelo, 

afirmando que, na integração, a escola não se adapta para receber os alunos, são eles que 

precisam se adaptar ao que a escola exige. Registra que a inclusão “é incompatível com a 

integração”, por ter caráter apenas de inserção, ou seja, o aluno transita no cotidiano escolar, 

porém, não participa ativamente do processo, porque a escola não está organizada para 

recebê-los. Para a autora, “as escolas inclusivas propõem um modo de organização do sistema 
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educacional que considera as necessidades de todos os alunos, estruturado em função dessas 

necessidades” (MANTOAN, 2015, p. 28). 

Carvalho (2018, p. 69) faz uma crítica ao posicionamento do que denomina como “os 

paradigmas da integração ou da inclusão respectivamente”. Concorda, que as funções 

políticas, sociais e pedagógicas precisam ser redefinidas, para que todos os alunos participem 

do processo de ensino e suas necessidades sejam atendidas, sem discriminação. Porém, 

expressa uma preocupação, a respeito das afirmativas de que o processo de integração foi 

superado e que se torna incompatível com a proposta de inclusão que se tem hoje. A autora 

concebe esse pensamento, como uma “representação social equivocada e prejudicial”, pois, 

pode configurar-se com o simples “estar inserido” sem o apoio necessário para a 

aprendizagem significativa (CARVALHO, 2018, p. 71). 

O Decreto 3.298, de 1999, também define a “educação especial como uma modalidade 

de educação escolar que permeia transversalmente todos os níveis e as modalidades de 

ensino”, assim como está registrado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/96 (BRASIL, 1999, p. 7). Quanto a esse termo “modalidade”, para conceituar a 

Educação Especial, explicita-se a concepção:   

 

 
Parece-me mais pertinente entendê-la como processo, pois, na condição de 

modalidade, faz supor equivocadamente, um modo diferente de ser, uma 

abordagem substantiva e que pode alimentar a duplicidade existente: 

educação regular e educação especial, numa visão bipolar geradora de 

sistemas de atendimento educacional escolar fragmentados (CARVALHO, 

2018, p. 69). 

 

 

Sobre a importância da não fragmentação, podem ser citadas até as normas, 

documentos e/ou leis defensoras de um sistema educacional inclusivo contemporâneo, mesmo 

os que estão ainda em processo de construção. Todos necessitaram ou necessitam estar em 

consonância uns com os outros, adequando seus conteúdos para a melhoria do que, 

inicialmente, se propôs. Portanto, tendo como base os parâmetros predefinidos na 

Constituição Federal de 1988, que embasam todos os demais dispositivos.   

Com o intuito de exemplificar a importância do consenso entre as legislações que 

alicerçam o sistema educacional brasileiro e mais precisamente o sistema educacional 

inclusivo, menciona-se a Declaração de Dakar, elaborada na reunião ocorrida entre 26 e 28 de 

abril de 2000, em que foram avaliadas e reiteradas as concepções da Declaração de Jomtien – 

Declaração Mundial de Educação Para Todos (1990), amparada pela Declaração Universal de 
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Direitos Humanos, art. 26, quando assegura a todas as pessoas o direito à educação. A 

Declaração de Dakar (2000) distingue a educação como mediadora do desenvolvimento pleno 

do aluno, pois além de melhorar sua vida, poderá transformar a sociedade em que ele está 

inserido (UNESCO, 2001). 

Em se tratando desse pleno desenvolvimento do aluno, “a educação escolar não pode 

ser pensada nem realizada senão a partir da ideia de uma formação integral do aluno - 

segundo suas capacidades e seus talentos - e de um ensino participativo, solidário, acolhedor” 

(MANTOAN, 2015, p.16). Assim sendo, a educação não pode considerar qualquer forma de 

discriminação e tampouco atitudes segregacionistas no ambiente escolar.  

O Decreto nº 3.956, de 2001, apresenta a definição de discriminação como as atitudes 

de diferenciar, excluir ou restringir pessoas com deficiência, que possam balizar o exercício 

pleno de sua cidadania. O referido decreto, corroborando com a Convenção de Guatemala 

(ONU, 1999), explicita a ideia de que a inclusão é direito de toda criança, um direito 

insubstituível. Por essa vertente, não compete nem mesmo às famílias abrir mão desse direito. 

Ademais, os apoios que podem ser dados em outros órgãos ou sala de recurso devem 

complementar o ensino comum e não o substituir. De tal modo que, se a escola promove esse 

ensino separado, sem acesso ao ensino comum, está discriminando (BRASIL, 2001a). 

Sobre esse ensino fragmentado, Mantoan (2015, p. 35) assinala que as escolas ainda 

buscam a hegemonia, o que a autora considera uma ilusão, e, assim, promovem e justificam 

“a fragmentação do ensino em disciplinas, modalidades de ensino regular ou especial, 

seriações, classificações, hierarquias do conhecimento”. 

Nesse ínterim, ainda em 2001, é instituída a Resolução CNE/CEB nº 02, de 11 de 

setembro, que determina as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica (BRASIL, 2001), em substituição à Política Nacional de Educação Especial 

(BRASIL, 1994). Essa Resolução conceitua a Educação Especial como um processo 

educacional, conforme se verifica no art.3º: 

 

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

processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure 

recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente 

para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os 

serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e 

promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que 

apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e 

modalidades da educação básica (BRASIL, 2001b, p. 1). 
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Nota-se que, mesmo a Educação Especial sendo considerada uma modalidade, as 

Diretrizes Curriculares a entendem como um processo, assim como estava registrado na 

Política Nacional de Educação Especial de 1994. Todavia, difere-se, pois, as diretrizes 

recomendam que todos os alunos devem ser matriculados nas escolas regulares, indicando que 

as instituições escolares precisam se adequar, assegurando aos alunos com deficiência uma 

educação de qualidade (BRASIL, 2001b; CARVALHO, 2018).  

No que concerne ao Atendimento Educacional Especializado – AEE, as Diretrizes 

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

determinam, no art.7º, que deve ser oferecido em classes comuns do Ensino Regular, durante 

todo processo educacional desse aluno na Educação Básica.  Mais adiante, o art. 8º assinala 

que a organização das escolas deve prever e prover recursos e serviços, para atender 

qualitativamente o público-alvo da Educação Especial. Dentre os recursos, destacam-se: 

formações de professores de classe comum e de classe especial, distribuição de alunos nas 

classes comuns, flexibilização e adaptações curriculares, apoio especializado em salas de 

recursos, serviço de apoio pedagógico especializado nas classes comuns, como os intérpretes 

de Libras, apoio de locomoção e etc. 

Abre-se um adendo para mencionar que a Lei nº 10.172, de janeiro de 2001, já havia 

aprovado o Plano Nacional de Educação - PNE. Esse plano revela o avanço que deveria 

acontecer em uma década na Educação e teria que garantir o atendimento às diversidades dos 

educandos, portanto, a constituição de uma escola inclusiva (BRASIL, 2001c). 

Sob essa mesma perspectiva, Carvalho (2018) relembra o Encontro Nacional de 

Educação para Todos na América Latina, realizado em Santiago/Chile, em abril de 2002. 

Nessa oportunidade, a especialista Rosa Blanco, participante de programas da Unesco/ 

OREALC, sugere que, na elaboração dos planos nacionais de educação para todos, sejam 

seguidas as diretrizes do Marco de Ação de Dakar (UNESCO, 2000) e do Marco de Santo 

Domingo14 (UNESCO, 2000). Acerca disso, esclarece que esses planos, ao serem elaborados,  

 

 
[...] não são paralelos aos já existentes, mas ao contrário, devem ser 

integrados a eles, gerando um novo texto de teor técnico e político que 

consensos e compromissos (cumplicidades) estabelecidos pelo conjunto da 

sociedade, avaliando-se os riscos que podem advir, casos os esforços não 

sejam bem-sucedidos (CARVALHO, 2018, p. 84). 

                                                 
14 Reunião das Américas de Avaliação de Educação para Todos, na República Dominicana, 10 a 12 de fevereiro 

de 2000. Fórum internacional do qual o Brasil foi participante. Assim como o Fórum Mundial de Dakar (2000), a 

Conferência de Santo Domingos foi marco importante “na luta pela universalização da educação básica, 

compreendida como elemento central na conquista da cidadania” (UNESCO, 2001, p. 5). 
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Isso remete à ideia da dialogicidade para que se possa enxergar “mecanismos 

excludentes” pois, algumas vezes, esses passam desapercebidos nas falas e nas práticas dos 

professores, que creem ser a favor da inclusão. Essa afirmativa é plausível, por não ser 

incomum o docente acreditar que está coerentemente trabalhando na perspectiva inclusiva. 

Isso ocorre quando reduzem a inclusão ao simples fato de o aluno com deficiência frequentar 

a escola e a esse aluno ser dada atenção especial, com atividades diferenciadas dos demais, 

bem como quando não se inclui esse estudante nas atividades planejadas, por não se acreditar 

que ele seja capaz de realizá-las. 

O compartilhamento de ideias para uma avaliação do trabalho que está sendo ou 

precisará ser realizado pode ser concretizado entre os próprios colegas, em momentos 

promovidos pela instituição escolar, “para remoção de barreiras para a aprendizagem e para a 

participação, a avaliação deve ser um processo compartilhado e desenvolvido 

preferencialmente nas escolas” (CARVALHO, 2018, p. 131) 

No Encontro Nacional de Educação para Todos na América Latina foi ratificada a 

ideia de que os sistemas educacionais inclusivos precisam da participação, tanto das esferas 

governamentais, quanto da sociedade, validando a indicação:  

 

 
Seria recomendável que este trabalho fosse um empreendimento coletivo, 

envolvendo representante de todos os setores (privados e públicos), 

profissionais, gestores, pais e portadores de deficiência, a fim de que desde o 

início, a construção da política seja conduzida de forma participativa e 

coletiva (MENDES, 2010a, p. 70). 

 

 

Sobre essa participação coletiva, pode-se mencionar uma política bastante significativa 

ao processo de inclusão, referida por Carvalho (2014), conclamada em 2001, a revisão da 

Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Limitações feita pela 

Organização Mundial da Saúde – OMS, para a adequação da lógica do modelo social. Com a 

revisão, procedeu-se a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – 

CIF. É destaque que:   

 

 
A CIF pertence a família de classificações internacionais desenvolvidas pela 

OMS, mas, em relação às outras, deve fazer toda a diferença, pois seu 

enfoque não é o de incapacidade e sim o da funcionalidade da pessoa 

considerando-se os fatores ambientais em que o indivíduo vive. [...] Na CIF 

a proposta de conceituação das deficiências e incapacidades vai além da 
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doença, tem um enfoque mais social do que médico e, por isso, mais 

inclusivo (CARVALHO, 2014, p. 38). 

 

 

Além dos dispositivos supramencionados, há duas legislações bastante expressivas 

para a socialização dos surdos e cegos. A primeira, decretada pelo Ministério Público e 

sancionada pelo Presidente da República, foi a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, a lei da 

Língua Brasileira de Sinais – Libras, como língua oficial para a comunidade surda brasileira, 

pela qual se garante o acesso aos direitos básicos como saúde e educação (BRASIL, 2002a). 

A segunda legislação refere-se à Portaria de n. 2678, de 2002, do Ministério da 

Educação, que aprova a grafia do Braille para a Língua Portuguesa e recomenda o uso no 

território brasileiro, a partir de 2003 (BRASIL, 2002b). Convém destacar que a Câmara dos 

Deputados propôs projeto de Lei n. 2.187, de 9 de abril de 2019, no qual determina que as 

instituições escolares devem emitir os diplomas de conclusão de curso de alunos com 

deficiência visual em Braille. O objetivo dessa lei é de que os deficientes visuais tenham 

autonomia para manusear seu documento de conclusão (BRASIL, 2019). 

Mendes (2010a, p. 40) reporta-se a uma política bastante significativa para a inclusão, 

implantada em 2002, que são “as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores em nível superior, curso de licenciatura de graduação plena”. De acordo com a 

pesquisadora, esse documento apresenta as dificuldades de implementação das políticas 

educacionais que visam à melhoria da Educação Básica e, entre essas principais dificuldades, 

salienta o “preparo inadequado dos professores” no processo de aprendizagem dos alunos e 

destaca que a “Educação Básica deve ser inclusiva”, de modo que a formação dos professores 

deve ser voltada para o trabalho na diversidade (MENDES, 2010a, p. 40). 

Objetivando a disseminação da política para o processo de concretização da educação 

inclusiva nas escolas brasileiras, com vistas a assegurar os direitos de acesso e permanência 

dos alunos público-alvo da Educação Especial nas escolas regulares, foi lançado, em 2003, o 

“Programa Educação Inclusiva: Direito a Diversidade”. Esse programa teve seu histórico 

inicial assim descrito: 

 

 
Em 2003, os dirigentes de educação especial de todas as Unidades da 

Federação e dos municípios-pólo participaram, em Brasília, do I Seminário 

Nacional Formação de Gestores e Educadores do Programa. Em 2004, cada 

município-pólo realizou um curso de formação de gestores e educadores 

para a sua rede de ensino e outro para os municípios de sua área de 

abrangência, totalizando a participação de 23 mil educadores. Em 2005, o II 

Seminário Nacional de Formação de Gestores e Educadores do Programa 

Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, conta com a participação de dois 
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representantes de cada secretaria estadual e municipal de educação 

(BRASIL, 2005, p. 9). 

 

 

Nota-se, nesse documento, um subsídio de grande valia para as escolas, pois oferece, 

além de formação aos gestores e docentes, equipamentos mobiliários e material pedagógico 

para que o atendimento educacional especializado de fato aconteça na rede regular de ensino. 

Vale considerar que as formações disponibilizadas aos agentes dos sistemas educacionais 

despertam o envolvimento de todos os autores educacionais no processo de construção da 

escola cidadã. 

Com vistas à escola cidadã, em 2003, o Ministério Púbico Federal elaborou um 

documento denominado: O acesso de pessoas com deficiência às classes e escolas comuns da 

rede regular de ensino. O documento, com 37 páginas, apresenta, incialmente, aspectos 

jurídicos norteadores do processo de inclusão, citando os princípios da Constituição Federal 

de 1988 para as pessoas com deficiência, quanto aos seus direitos à educação, bem como 

orientações pedagógicas sobre cada tipo de deficiência e possibilidades para “ensinar a turma 

toda”. Finaliza-se o documento deixando três recados aos pais ou responsáveis de criança com 

deficiência, aos pais ou responsáveis de alunos sem deficiência e aos professores. Um trecho 

do recado direcionado aos professores pode ser lido a seguir: 

  

 
Com a consciência de que não será através da exclusão dos educandos do 

ambiente em que vocês lecionam que ele se tornará realmente acolhedor e de 

qualidade para os demais. Isso acontecerá após a adoção incondicional da 

não exclusão, pois incluir, em primeiro lugar, é deixar de excluir (BRASIL, 

2003, p. 33). 

 
 

De maneira especial, esse documento reafirma a concepção de que o processo de 

inclusão sugere abandonar, de uma vez por todas, “práticas e relações sociais discriminatórias, 

inscritas num profundo processo de mudanças atitudinais de uns em relação aos outros” 

(PIRES, 2011a, p. 32). 

Além disso, cabe fazer referência ao Decreto nº 5296/2004 (BRASIL, 2004), que 

regulamenta as Leis 10.048/00 e 10.098/00. A primeira lei dá prioridade de atendimento à 

pessoa com deficiência15. A segunda estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção de acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Desse 

                                                 
15 Art. 5º: Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços 

públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2004).  
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decreto, destaca-se, ainda, a indicação de que toda obra realizada, seja de natureza pública ou 

coletiva, precisa levar em conta o que a lei determina, para que o cidadão não tenha seu 

acesso privado (BRASIL, 2004). 

No ano de 2006, o Ministério da Educação lançou os Núcleos de Atividades de Altas 

Habilidades/Superdotação - NAAH/s, em parceria com as Secretarias de Educação do país. 

Esses núcleos objetivavam tanto disponibilizar recursos pedagógicos quanto formar 

profissionais para subsidiar o trabalho com alunos com altas habilidades/superdotação. O 

referido núcleo propôs um documento onde estavam dispostas diversas orientações, desde o 

histórico situacional, metas, recursos materiais, perfil de profissionais, avaliação de 

acompanhamento do aluno e etc. Um documento que buscou “disseminar informações e 

colaborar para a construção de uma educação inclusiva e de qualidade” (BRASIL, 2006, p. 

11). 

No mesmo ano, aprovada pela ONU, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência - CDPD, no seu art. 12, garante à pessoa com deficiência o direito de ser 

reconhecida “igual perante a lei” e compromete-se a tomar todas as medidas para assegurar 

esse direito. Ademais, nessa convenção, constou, pela primeira vez, de forma expressa, que o 

direito à educação deve acontecer de forma inclusiva. 

Assim, a inclusão escolar se legitima, uma vez que esta, “para muitos alunos, é o único 

espaço de acesso ao conhecimento”. Além disso, é o ambiente “que vai lhes proporcionar 

condições de se desenvolver e de se tornar cidadãos e lhes conferirá oportunidades de ser e de 

viver dignamente” (MANTOAN, 2015, p. 59). 

De tal modo, na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência – CDPD 

(BRASIL, 2006), justamente no art. 24, os Estados Partes reconhecem o direito à educação às 

pessoas com deficiência e, para isso, esses Estados se comprometem a assegurar um sistema 

educacional inclusivo, além de todos os níveis de ensino, também no decorrer de toda a vida 

dessas pessoas. Assim, para que adquiram “competências práticas e sociais” importantes para 

que estes participem ativamente tanto no sistema de ensino e em quaisquer meios que estejam 

inseridos (BRASIL, 2007a; MANTOAN, 2015). 

Vale ressaltar que todas as normas e leis devem estar em conformidade com a 

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (2006), bem como com a 

Constituição Federativa do Brasil. Isso porque, “essa Convenção passa a orientar uma nova 

agenda na educação nacional e internacional que fundamenta a formulação de políticas 

públicas na perspectiva inclusiva” (MANTOAN, 2015, p. 43). 
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O Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, apresentado pelo Ministério da 

Educação em abril de 2007, coloca à disposição dos Estados e Municípios o “Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação”, um programa estratégico, instituído pelo Decreto nº 

6.094/2007, que inaugurou um novo regime de colaboração, conciliando a atuação dos entes 

federados sem lhes ferir a autonomia. Envolveu, especialmente, a decisão política, ação 

técnica e atendimento da demanda educacional, visando à mobilização social para melhoria 

dos indicadores educacionais. 

Em suas 28 diretrizes, o Decreto nº 6.094/2007, consubstanciado em um plano de 

metas concretas e efetivas, compartilha competências políticas, técnicas e financeiras para 

execução de programas de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica. Esse apoio 

técnico e financeiro alicerça o processo de construção da política nacional de Educação 

Especial na perspectiva inclusiva, assim como a possibilidade de acesso nas escolas públicas 

(MANTOAN, 2015). 

No capítulo I, no art. 2º, o PDE nomeia uma de suas diretrizes (IX), a garantia ao 

“acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais nas classes 

comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas” 

(BRASIL, 2007b; MANTOAN, 2015). 

Desde a adesão do plano de metas, os Estados, Municípios e Distrito Federal passaram 

a elaborar seus Planos de Ação Articuladas - PAR, descritos na seção II do Decreto 

6.094/2007. O PAR é elaborado a partir de diagnóstico situacional da escola e visa à melhoria 

da qualidade do ensino. Portanto, pode ser compreendido como uma política contribuinte no 

processo de inclusão, tendo em vista que leva em consideração quatro dimensões: gestão 

educacional; formação de professores, dos profissionais de serviço e apoio escolar; práticas 

pedagógicas e de avaliação, infraestrutura física e recursos pedagógicos. Um diferencial do 

referido plano está no monitoramento de sua execução, esclarecido no art. 11 do Decreto nº 

6.094/2007 (BRASIL, 2007b). 

O Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, que trata do atendimento educacional 

especializado, esclarece esse atendimento como sendo “um conjunto de atividades, recursos 

de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma 

complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular” (BRASIL, 2008a, p. 

1). Além disso, o decreto supracitado, no art. 6, traz um diferencial para a educação inclusiva, 

quando designa a matrícula do aluno público-alvo da Educação Especial tanto na rede regular 

de ensino quanto no atendimento educacional especializado, bem como enfatiza que ambas as 



52 
 

matrículas terão apoio financeiro do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - 

Fundeb (BRASIL, 2008a; MANTOAN, 2015). 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

elaborada em 2007 e publicada em 2008, faz um levantamento histórico da política da 

Educação Especial no Brasil e um diagnóstico situacional dessa educação, e aponta a 

evolução significativa de matrículas do aluno público-alvo da Educação Especial.  

Cabe ressaltar que o objetivo da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008b) consiste no acesso, na participação e na 

aprendizagem desses alunos de forma a garantir: a transversalidade da Educação Especial em 

todos os níveis de ensino, o atendimento educacional especializado, a formação de 

professores e profissionais da área para o atendimento educacional especializado, a 

participação tanto da família quanto da comunidade, além da acessibilidade, mobilidade e 

equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação, e articulação intersetorial na 

implementação das políticas públicas (BRASIL, 2008b; MANTOAN, 2015). 

Mantoan (2015) destaca que a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva (2008, p. 43-44) “instaura um novo marco político e pedagógico na 

educação do país”, além de definir o público-alvo da Educação Especial, pessoas “com 

deficiência, transtorno globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação”, e 

apresenta a conceituação da Educação Especial como sendo: 

 

 
[...] uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e 

modalidades, realiza o entendimento educacional especializado, 

disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no 

processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular 

(BRASIL, 2008b, p. 21; MANTOAN, 2015, p. 44). 
 

 

Quando se refere aos alunos atendidos pela Educação Especial, a Política Nacional de 

educação Especial na Perspectiva Inclusiva (2008) esclarece que a Educação Especial passa a 

integrar a proposta pedagógica da escola de Ensino Regular, mostrando que a ideia de uma 

educação paralela (escola comum ou escola especial) não beneficia o processo de inclusão 

(BRASIL, 2008b). 

Mantoan (2015) menciona a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência - 

CDPD, promulgada no Brasil em 25 de agosto de 2009, pelo Decreto 6.949/2009, que 

considera o conceito de discriminação prescrito na Convenção de Guatemala (1999). Destaca, 

também, “que o direito da pessoa com deficiência só se concretiza em um sistema educacional 
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inclusivo” (MANTOAN, 2015, p. 42). Corroborando com a ideia da autora, na perspectiva 

inclusiva não há lugar para sistemas educacionais paralelos, esta por sua vez, é enfática na 

crítica à escola especial, por considerá-la um espaço de segregação, e por não apresentar o 

papel formador de uma escola comum. 

Posteriormente, em outubro de 2009, o Ministério da Educação institui Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado – AEE na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial, com a Resolução do CNE/CEB 4/2009. Essa Resolução 

apresenta o perfil do professor de AEE, esclarecendo que este deve ser especialista na área de 

Educação Especial, “porém sua primeira formação pode ser em qualquer curso de licenciatura 

que garanta a possibilidade de lecionar” (MENDES; VILARONGA; ZERBATO, 2018, p. 36; 

BRASIL, 2009).  

A Resolução CNE/CEB 4/2009 garante, também, que o AEE será realizado nas salas 

de recursos multifuncionais no período inverso ao das aulas do ensino comum, sob pretexto 

de não ser substitutivo, mas menciona a necessidade da articulação entre professores de AEE 

e professores de classe comum (MENDES; VILARONGA; ZERBATO, 2018; BRASIL, 

2009).  

Em 2010, as Diretrizes Operacionais para Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, modalidade de Educação Especial, foram institucionalizadas por meio da 

Resolução CNE/CEB nº 4/2010, dispositivo que define Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica. No seu art. 1º, ratifica que os sistemas de ensino devem 

matricular os alunos público-alvo da Educação Especial “nas classes comuns de ensino 

regular e no Atendimento Educacional Especializado - AEE” (BRASIL, 2010a, p. 69). O 

referido dispositivo pode ser considerado como “um divisor de águas na transição da 

educação entre o modelo de educação especial segregacionista e a educação especial 

inclusiva” (MANTOAN, 2015, p. 46). 

No que concerne à oferta do Atendimento Educacional Especializado, segundo as 

diretrizes da Resolução CNE/CEB nº 4/2010, deve estar previsto no Projeto Político-

Pedagógico da escola. Essa política mostra “a diferença entre a função do professor do 

atendimento educacional especializado e do professor de classe comum”, e que o primeiro 

deve ensinar, usando os “recursos da tecnologia assistiva e outras atividades” (MANTOAN, 

2015, p. 46).  

A supracitada resolução, em sua seção II, quando se reporta à Educação Especial, 

apresenta a ideia da Educação Especial como modalidade transversal. No Art. 29 prescreve a 

matrícula dos alunos com deficiência nas classes comuns e no AEE e que os professores da 
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classe comum precisam receber condições para trabalhar com os alunos e devem manter uma 

relação “dialógica, interativa, interdisciplinar e inclusiva”. Também está descrita a função do 

professor de AEE, que, na interface com o professor de classe comum, identifica “habilidades 

e necessidades” organiza e orienta sobre “serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade 

para a participação e aprendizagem dos estudantes” (MANTOAN, 2015, p. 47; BRASIL, 

2013, p. 42). 

Mantoan (2015) expõe a discussão a respeito da perspectiva inclusiva da Educação 

Especial, realizada na Conferência Nacional de Educação – Conae, em 2010. Essa discussão 

assegurou a inclusão escolar dos alunos público-alvo da Educação Especial no Ensino 

Regular. Segundo a autora, as medidas a serem tomadas pelos sistemas educacionais são as 

que seguem no 3º parágrafo das Diretrizes Curriculares da Educação Básica - DCNEB: 

 

 
I – o pleno acesso e efetiva participação dos estudantes no ensino regular; 

II – a oferta do atendimento educacional especializado (AEE); 

III – a formação de professores para o AEE e para o desenvolvimento de 

práticas educacionais inclusivas; 

IV – a participação da comunidade escolar; 

V – a acessibilidade arquitetônica, nas comunicações e informações, nos 

mobiliários e equipamentos e nos transportes; 

VI – a articulação das políticas públicas intersetoriais (BRASIL, 2013, p. 42; 

MANTOAN, 2015, p. 47). 

 

 

Mantoan (2015, p. 48) menciona os Decretos nº 7.611 e nº 7.612, ambos de 2011. O 

primeiro mostra a Educação Especial apenas como modalidade complementar ao processo de 

escolarização no Ensino Regular e o segundo “estabeleceu um conjunto de políticas públicas 

intersetoriais para a inclusão social das pessoas com deficiência por meio do Plano Nacional 

dos Direitos das pessoas com deficiência – Viver sem limites”. Segundo a autora, os dois 

decretos representaram uma expressiva conquista, no entanto, o financiamento público foi 

destinado apenas às instituições filantrópicas da educação especial, que, na opinião dela, 

“mantêm práticas segregativas” (MANTOAN, 2015, p. 48-49). 

A autora também cita a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista de 2012, Lei n. 12.764/2012. Registra que o Brasil vivencia 

um novo embate conceitual a partir dessa lei, um embate protagonizado: 

 
 

[...] pelos movimentos sociais e setores governamentais defensores do direito 

das pessoas com deficiência à educação inclusiva e pelos mantenedores de 

instituições especializadas, aliados aos detentores de espólio político da 

educação especial segregada (MANTOAN, 2015, p. 50). 
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Mantoan (2015, p. 51) ratifica que “fazer inclusão implica um movimento político 

contínuo” e aponta a Lei n. 13.005/2014 que aprovou o Novo Plano de Educação, como “mais 

uma etapa decisiva na luta por um sistema educacional inclusivo no Brasil”. Para a vigência 

de dez anos, todas as suas dez diretrizes estão em consonância com a proposta inclusiva. A 

autora apresenta a discussão que se fez em torno da Educação Especial, mais especificamente 

na elaboração da meta 4. Essa meta propõe a universalização do acesso à Educação Básica 

dos alunos público-alvo da Educação Especial de 4 a 17 anos e ao atendimento educacional 

especializado, de preferência, na rede regular de ensino, garantindo a esses alunos um sistema 

educacional inclusivo, seja em sala de recursos multifuncionais, escolas, classes ou serviços 

especializados, conveniados ou públicos (MANTOAN, 2015; BRASIL, 2014). 

Sob essa mesma perspectiva, Carvalho (2018, p. 87-88) assegura que essa política vai 

 

 

[...] muito além das matrículas de egressos das classes e escolas especiais nas 

classes comuns de ensino regular, destaco: a universalização do atendimento 

escolar, a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de toda e qualquer forma de 

discriminação, além da melhoria da qualidade da educação. 

 

 

Carvalho (2018) afirma que participou das discussões e da elaboração das estratégias 

para a Meta 4 do PNE, que o texto final levou tempo e enfrentou muitas divergências para ser 

concluído. Uma das divergências se deu sobre a seguinte construção: “preferencialmente na 

rede regular de ensino e da manutenção das classes, escolas ou serviços especializados, 

públicos ou conveniados” (CARVALHO, 2018, p. 88). 

Essa afirmação é ratificada na ressalva de Mendes (2010a), quando assegura que, 

atualmente, a filosofia da inclusão serve de justificativa para o fechamento de programas e 

serviços como classes especiais ou de escolas especiais e, por isso, destaca que, “qualquer 

proposta essencialmente ideológica e com posições radicais parece perigosa” (MENDES, 

2010a, p. 33). Carvalho (2018) corrobora com esse pensamento de Mendes, ponderando que 

se faz necessária a melhoria da qualidade do ensino para atender todos os alunos, porém, 

ressalta não concordar com a eliminação de todas as modalidades da Educação Especial. 

Carvalho (2018) traça, também, uma discussão sobre o PNE, quanto aos indicadores 

para a efetivação das ações que alcancem os objetivos fundados no PNE 2014. O financeiro se 

destaca. A autora refere como financiador desse plano de grande amplitude o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 
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Educação – Fundeb. Esse, por sua vez, estabelece apoio financeiro para a educação inclusiva, 

assim, além de financiar o sistema público de ensino, destina, também, recursos para o 

atendimento educacional especializado na rede pública.  

Recentemente, uma nova lei foi promulgada, a Lei de nº 13.146/2015, denominada Lei 

Brasileira de Inclusão - LBI. A referida lei é destinada apenas a pessoas com deficiência e não 

a todo o público-alvo da Educação Especial. Além disso, objetiva “assegurar e promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais” para as pessoas 

com deficiência, portanto, assegura a inclusão social e cidadã dessas pessoas.  

Observa-se que a redação da LBI praticamente copia os termos da Convenção da 

ONU, não restando dúvidas acerca dos direitos incondicionais da pessoa com deficiência, do 

acesso ao ensino comum, dos direitos a apoios em horários diferentes ao que o aluno 

frequenta no ensino comum, tudo isso para possibilitar a inclusão dessas pessoas.  

Diante dessa valorização do Ensino Regular para as pessoas com deficiência, é 

oportuna uma reflexão feita por Carvalho (2018), por explanar que, se as escolas e classes 

especiais não atualizarem suas práticas pedagógicas levando em consideração avanços da 

ciência e tecnologia, também não trarão benefícios educacionais aos alunos com deficiência. 

Quanto a essa ponderação, Carvalho (2014, p. 40) havia predito que “os avanços da ciência e 

da tecnologia associados aos movimentos da própria pessoa tem produzido efeitos benéficos 

para que este novo século tenha um “rosto” mais humano, sem a hegemonia do corpo belo e 

perfeito, como marca desejável para qualquer indivíduo”.  

Carvalho (2018, p. 92) tece uma reflexão sobre o texto da LBI no que tange à 

matrícula na escola regular. Isso porque compreende que nem sempre a classe comum é “o 

ambiente mais indicado para maximizar as potencialidades dos alunos com deficiência, 

dependendo da natureza e extensão da deficiência”. Mais adiante, acrescenta que “as classes e 

as escolas especializadas” também não serão um lugar adequado “se não atualizarem suas 

práticas pedagógicas, inspirando-as nos avanços das ciências e tecnologia” (CARVALHO, 

2018, p. 92). 

Para a conclusão desta seção inicial, discorrer-se-á sobre um documento que Carvalho 

(2014) denomina como “Index da inclusão” e esclarece que esse documento foi produzido na 

Inglaterra, tanto por pesquisadores em educação, quanto por membros do Conselho, 

Comunidade, Escola e por grupo de pessoas com deficiência. Deixa claro que esse Index é um 

conjunto de materiais que apoiam as escolas no processo de educação inclusiva, além de as 

encorajar a refletirem sobre a inclusão a partir de suas experiências e mostra as possibilidades 

para a aprendizagem de todos os alunos.  



57 
 

Carvalho (2014) cita Afonso (2004), professor de Minho, em Portugal, o qual afirma 

que, para analisar a realidade educacional, é necessário levar em consideração quatro níveis. 

Entretanto, aplicando à realidade brasileira, utiliza uma abordagem tetralética, a saber: nível 

microssociológico (quando se refere à sala de aula), nível mesossociológico (quando se 

reporta à instituição escolar) e nível macrossociológico (quando faz alusão ao papel do 

estado), nível megassociológico (organizações supranacionais, principalmente as 

econômicas). 

Destarte, no que concerne ao nível mesossociológico, nota-se a escola precisa ser 

avaliada quanto às suas dimensões culturais, políticas e práticas para identificar “no perfil 

institucional, as características excludentes ou inclusivas em relação ao alunado que apresenta 

diferenças significativas na aprendizagem e no desenvolvimento” (CARVALHO, 2014, p. 

47). A pesquisadora ratifica ainda, que o Index para inclusão possibilita “essa avaliação da e 

na escola e, a partir da análise dos dados obtidos, torna-se possível orientar o 

desenvolvimento da escola”, para que esta torne-se verdadeiramente inclusiva. 

Assim, percebe-se, com base em Carvalho (2014), que o Index da inclusão orienta 

quanto aos procedimentos para a concretização da educação inclusiva nas escolas comuns, por 

apontar três dimensões: a primeira refere-se à cultura, a segunda à política e a terceira às 

práticas pedagógicas. Essa última será tratada na seção seguinte deste estudo. 

No tocante à cultura, o Index trata das questões culturais que a escola traz consigo ao 

longo de sua história, sobre o aluno ideal ser aquele que não possui especificidade alguma, ao 

contrário disso, “representa a diferença que assusta e ameaça” (CARVALHO, 2014, p. 49). 

Acerca da segunda dimensão, “diz respeito a escola para todos e para organização do apoio 

para atender as diversidades”. Esse apoio se materializa  

 

 

 

[...] na elaboração do projeto político da escola entendido como um caminho 

para levar toda comunidade a aprimorar as respostas educativas que planeja, 

organiza e oferece para todos com todos e para toda vida, removendo 

barreiras para a aprendizagem e para a participação (CARVALHO, 2014, p. 

50).  

 
 

No que tange à dimensão da prática pedagógica, desenvolvida na sala de aula, está 

centrada na aprendizagem e na participação. Carvalho (2014) recomenda a realização de um 

trabalho para a diversidade, em que as práticas pedagógicas desenvolvidas sejam comuns a 

todos e, concomitante a isso, “sensíveis às diferenças individuais, algumas bem 
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significativas”. A autora declara que “o desenvolvimento das práticas pedagógicas inclusivas 

aparece no Index como um conjunto de indicadores para orquestrar o processo de 

aprendizagem e para mobilizar os recursos” (CARVALHO, 2014, p. 50). 

Todavia, o orquestrar do processo de aprendizagem é plural, exige luta, mudança de 

pensamento, de postura, discussão. Esses fatores intrincados às legislações vigentes 

transformam a sociedade e incutem nela valores e postura ética. Lima (2011. p. 65) esclarece 

que “não há inclusão se não houver transformação e não há inclusão plena se a transformação 

não for contínua, consciente e concreta”. A respeito do termo “educação inclusiva” se tem 

que:  

 

 

[...] foi uma proposta da aplicação prática ao campo da educação de um 

movimento mundial, denominado “Inclusão social”, que é proposto como 

um novo paradigma, que implicaria na construção de um processo bilateral 

no qual as pessoas excluídas e a sociedade buscam, em parceria, efetivar a 

equiparação de oportunidades para todos (MENDES, 2010 a, p. 22).  

 

 

Com base no exposto, observa-se que o movimento da educação inclusiva serviu, 

dentre outras possibilidades, para se repensar a modalidade da Educação Especial no Brasil. 

Modalidade esta que tem o objetivo de avaliar, ofertar o atendimento educacional 

especializado, complementar ou suplementar. Todavia, não irá escolarizar o aluno, mas, sim, 

dar suporte. Isso porque a educação inclusiva é transversal e, como tal, permeia todo processo 

de escolarização do aluno. 

Ressalta-se, que não é consenso entre os pesquisadores que o aluno público-alvo da 

Educação Especial deva ser incluído na rede regular de ensino para que, de fato, tenha uma 

aprendizagem significativa. Enquanto princípio ético, é consenso que o melhor ambiente, 

tanto para o convívio, quanto para a aprendizagem advinda de diferentes saberes é o ambiente 

escolar. É nesse ambiente que novos saberes serão construídos, bem como é nesse processo de 

construção que todos os alunos deverão estar incluídos.  

Diante disso, percebe-se que a beleza do processo inclusivo está nas diversidades 

existentes no mesmo ambiente, onde os alunos podem interagir e aprender juntos. A escola 

especial caracteriza-se como um espaço de segregação, pois, em um mesmo ambiente, estão 

somente pessoas com características semelhantes. Dessa maneira, a interação para a 

aprendizagem é prejudicada, pois “o que falta às escolas especiais, como substituta das 

comuns, é muito mais do que a soma das carências das escolas comuns. Falta o primordial das 

escolas, isto é, o ambiente apropriado de formação do cidadão” (MANTOAN, 2006b, p. 27). 
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O respeito aos diferentes ritmos dos alunos revela o caráter democrático da inclusão. 

Segundo Mendes (2010a, p. 34), “não podemos negar que, na perspectiva filosófica, a 

inclusão é uma questão de valor, ou seja, é um imperativo moral. Não há como questioná-lo 

dentro da ética vigente nas sociedades ditas democráticas”. Diante dessa proposta 

democrática:  

 

 
As escolas inclusivas são escolas para todos, implicando num sistema 

educacional que reconheça e atenda às diferenças individuais, respeitando as 

necessidades de qualquer dos alunos. Sob essa ótica, não apenas portadores 

de deficiência seriam ajudados e sim todos os alunos que, por inúmeras 

causas, endógenas ou exógenas, temporárias ou permanentes, apresente, 

dificuldades de aprendizagem ou no desenvolvimento (CARVALHO, 2018, 

p. 31). 

 

 

A citação acima ratifica o caráter da escola inclusiva. A concepção dessa escola é de 

agregar todos, não somente o público-alvo da Educação Especial com os alunos sem 

deficiência. A riqueza desse processo é dar oportunidade àqueles alunos que, por qualquer 

motivo, estão excluídos da sociedade. Nesse sentido:  

 

 
Superar o sistema tradicional de ensinar é um propósito que temos com toda 

urgência. Essa superação refere-se ao “que” ensinamos aos nossos alunos e 

ao “como” ensinamos, para que eles cresçam e se desenvolvam, sendo seres 

éticos, justos, pessoas que terão que reverter uma situação que não 

conseguimos resolver inteiramente: mudar o mundo e torná-lo mais humano. 

Recriar esse modelo tem a ver com o que entendemos como qualidade de 

ensino (MANTOAN, 2015, p. 65).  

 

 

Compreende-se, assim, que o processo de inclusão vivido no cotidiano escolar 

brasileiro determina uma perspectiva crítica, uma vez que esse movimento foi pensado para 

todas as pessoas como resgate da cidadania e não tão somente para as pessoas com 

deficiência.  Desse modo, esse movimento inclusivo é muito abrangente e, assim sendo, 

“exige dos poderes públicos e da sociedade civil organizada compromissos e 

responsabilidades também maiores” (PIRES, 2011a, p. 32). Disso resulta a exigência de uma 

escola de qualidade. 

Com vistas a proporcionar o desenvolvimento integral do ser humano, grandes 

desafios são postos à nossa realidade na tentativa de criação desse novo modelo de educação. 

Como descrito anteriormente, diversas políticas vêm se delineando, objetivando uma 
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educação para todos. A proposta é que, além de ter acesso, o aluno permaneça na escola, 

conforme preconizado no art. 206, inciso I da Constituição Brasileira (MANTOAN, 2015). 

Desse modo, conclui-se a seção inicial, na qual se destacou a sistematização da 

história da Educação Especial registrada pelos autores. Todavia, é necessário entender que os 

eventos, as tomadas de decisões e ações isoladas e governamentais, descritos pelos autores, 

não necessariamente estão imbricadas apenas em um determinado período de tempo. Foi e 

continua sendo um processo. Trata-se, pois, de um processo de construção social, onde lutas 

são travadas e pactos estabelecidos. Muitas vezes, as conquistas são tênues, mas relevantes 

para o público-alvo da Educação Especial e para a sociedade em geral. Cada passo revela a 

tentativa da sociedade de expurgar as atitudes preconceituosas e os retrocessos, a fim de 

tornar a sociedade mais democrática.  

Nesse aspecto, a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva é um 

processo e, como tal, tem primado por uma sociedade que veja a diferença como construtora 

de um mundo mais humano, que não aceite posturas discriminatórias como justificativa para 

padrões de normalidade, e que preserve, portanto, o preceito de igualdade de direitos para 

todos os cidadãos, conforme institui a Carta Magna. 

 

1.3 A EDUCAÇÃO ESPECIAL: SEUS TRÂMITES PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

NO ESTADO DO ACRE E NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL 

 

No estado do Acre, a Educação Especial teve seu início na década de 1970, com a 

proposta de integração dos alunos com deficiência, visando serviços menos segregados, 

aproximando da normalidade. A “Assessoria de Educação de Excepcionais” foi criada no 

governo de Jorge Kalume e estava ligada ao gabinete do Secretário de Educação. Esta 

assessoria decorreu de um “movimento mundial que previa desenvolver a dignidade e o 

respeito às pessoas com deficiência”, denominado de normalização e integração (GOMES, 

2016, p. 74). 

Com respaldo oficial do Centro Nacional de Educação Especial - Cenesp, discussões 

foram encetadas para a construção da proposta de integrar alunos público-alvo da Educação 

Especial às escolas especiais e em salas de Ensino Regular. O discurso do Cenesp estava em 

consonância com documentos internacionais, com destaque para a Declaração dos Direitos 

Humanos (1948) e a Declaração dos Direitos das Crianças (1959). As Secretarias de 

Educação disseminaram ideias de interação dos alunos nos mais diversos estados brasileiros, 

o que não foi diferente no estado do Acre, inicialmente, na sua capital, Rio Branco.  
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Nesse período, o Ministério da Educação ofereceu aos responsáveis pela Educação 

Especial curso de formação, realizado em Belém do Pará, objetivando o compartilhamento 

das ideias da nova política proposta, bem como a disponibilização de apoio de instituições 

renomadas e “especializadas como a Fundação do Bem Estar Social do Acre – FUMBESA e o 

Projeto Rondon16” (GOMES, 2016, p. 76). 

De acordo com Lima (2016), o atendimento, nessa década, direcionava-se aos alunos 

com aprendizagem lenta, aqueles com anos de repetência, que demonstravam aproveitamento 

insatisfatório. A autora ressalta que esses critérios de atendimento foram adotados para iniciar 

os trabalhos, em virtude de que não dispunham de uma equipe técnica com capacidade “de 

avaliar os casos de deficiência visual e surdez” (p. 37-38). Somente em 1974, os deficientes 

auditivos foram atendidos e, em 1976, esse atendimento se amplia ao deficiente mental, 

auditivo e visual.  

O Decreto governamental nº 13, promulgado em fevereiro de 1976, cria o Centro de 

Ensino Especial Dom Bosco, objetivando coordenar a Educação Especial e atender os alunos 

com deficiência auditiva, mental e com aprendizagem lenta. Posterior a isso, no ano de 1978, 

no referido Centro, passa-se a atender alunos com deficiência visual (LIMA, 2016).  

Lima (2016) explica que, com a ampliação do atendimento no Centro Especial Dom 

Bosco, as classes especiais foram extintas, o que resultou em uma série de problemas: espaço 

físico limitado, professores com dificuldades pedagógicas para atender as mais diversas 

especificidades. Destaca, ainda:  

 

 
O atendimento educacional era essencialmente segregado, com prevalência 

de fortes influências do modelo médico, escassez de recursos humanos 

especializados (técnicos e educadores) e falta de equipamentos especifico, o 

que exigiu grandes esforços por parte dos poucos apoiadores do trabalho 

educacional a esta clientela, que se encontrava cada vez mais distante da 

escola regular (LIMA, 2016, p. 38-39). 

 

  

 O cenário descrito terá mudança significativa no estado na década de 1990, quando os 

movimentos sociais provocados por ideários expressos na Declaração de Salamanca (1994) 

buscam o “reconhecimento dos direitos das minorias, dentre os quais, os direitos das pessoas 

com deficiência” (LIMA, 2016, p. 39).      

                                                 
16 “Foi um projeto de integração social que envolve a participação voluntária de estudantes universitários em 

busca de soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes e que ampliem o 

bem-estar da população” (GOMES, 2016, p. 76). 
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 O segundo maior município do estado do Acre, com distância aproximada de 635 km, 

via terrestre, Cruzeiro do Sul, inicia os trabalhos da Educação Especial no ano de 1983, com a 

inauguração da escola padre Alfredo Nuss, onde alunos com deficiência eram atendidos. 

Entre as “deficiências” recebidas, destacavam-se: deficiência mental, síndrome de Down, 

cegueira, surdez, paralisia cerebral e etc.  

A referida escola, atendia nos turnos diurnos; frequentavam a escola alunos de 0 a 04 

anos de idade e, após essa faixa etária, dependendo dos relatórios apresentados pelos 

professores ao finalizar o ano letivo, levando em conta também o comportamento mental dos 

alunos, eles poderiam ser matriculados nas classes de pré-escola, ou em salas especiais. “Os 

alunos das classes especiais que conseguiam ser integrados no ensino regular eram matriculados nas 

séries iniciais do ensino fundamental” (NASCIMENTO, 2014, p. 38).  

A autora faz menção à inauguração da Apae no município, em 16 de abril de 1997, 

onde além das crianças, os jovens e os adultos eram acolhidos. A escola especial e a Apae 

tinham um único objetivo “desenvolver um trabalho de resgate e integração das pessoas com 

deficiência no convívio das relações sociais e executaram seus trabalhos embasados nas 

concepções educacionais que permeavam o processo educacional das décadas de 1990 e 

2000” (NASCIMENTO, 2014, p. 38). 

Em 2001, a gerência do Ensino Especial/SEE/AC desenvolveu a proposta de incluir 

pessoas com deficiência nas escolas de Ensino Regular. Assim, propuseram o encerramento 

das classes especiais e a extinção da escola especial. Entre as ações desenvolvidas para iniciar 

a implementação da inclusão no município de Cruzeiro do Sul/Acre, foram ofertados aos 

professores, “momentos de reflexão, discussão e questionamentos sobre como esse novo 

momento aconteceria na prática escolar diária” (NASCIMENTO, 2014, p. 38). 

Foram propostos cursos de formação para professores das escolas municipais e 

estaduais promovidos por uma equipe técnica da SEE/AC, com o objetivo de sensibilizar 

alunos com deficiência e toda a comunidade escolar sobre a relevância da inclusão. Merece 

destaque o curso: Saberes e Práticas da Inclusão, sob a coordenação da professora Robéria 

Vieira Barreto Gomes17. Foram dois anos de disseminação dessa proposta, com a promoção 

de “cursos, reuniões com a comunidade escolar, oficinas pedagógicas, palestras nas escolas 

estaduais do município, seminários, encontros pedagógicos, entre outras atividades” 

(GOMES, 2016, p. 40).  

                                                 
17 Mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense e doutora em Educação pela Universidade Federal 

do Paraná. Coordenou, inicialmente, a implantação da Educação Inclusiva em Cruzeiro do Sul/Acre, em 2006 

(GOMES, 2016, p. 2).  
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Somente em 2006, a partir de informações obtidas no Curso Saberes e Práticas da 

Inclusão, publicado pelo MEC, em 2005, as escolas estaduais do município iniciaram seus 

trabalhos. A formação visava “disseminar o debate sobre o tema, promovendo a discussão e 

reflexão sobre os conceitos de inclusão” (NASCIMENTO, 2014, p. 38-40). Segundo a 

referida autora no ano de 2006, um total de 173 alunos foram matriculados nas escolas de 

Ensino Regular do município de Cruzeiro do Sul e, em 2013, estavam matriculados 1.332 

alunos na rede regular de ensino. 

No mesmo ano, o Núcleo de Apoio à Inclusão – NAPI, foi criado no município. 

Conforme Santos (2015, p. 61), o núcleo objetivava a promoção e a difusão da inclusão 

escolar no Ensino Regular, “visando à complementação do atendimento educacional comum 

no contraturno da escolarização, promovendo cursos de capacitação e formação continuada e 

produções de materiais para a comunidade escolar, dentro das especificidades”. 

Nascimento (2014, p. 39) ressalta que as instituições especializadas, a escola Padre 

Alfredo Nuss e a Apae resistiram à proposta de inclusão de seus alunos, pois não creditavam 

que as escolas regulares poderiam receber e incluir esses alunos no processo educacional. 

Explica, ainda, que muitos pais “comungavam dessa preocupação, considerando os 

professores das escolas regulares, despreparados para assumir tamanha responsabilidade”. 

Entretanto, Gomes (2016) esclarece que a proposta da educação inclusiva e o discurso do 

Ministério da Educação dialogavam e isso permitia acreditar que o processo de inclusão seria 

possível. Logo, necessitaria de um trabalho dialógico entre professores, família e escola. A 

autora compartilha a transformação significativa ocorrida no processo de inclusão: 

 

 
Como coordenadora da equipe de educação especial, tive a oportunidade de 

acompanhar o modo como essas políticas do ministério da educação 

influenciaram na produção do material que, posteriormente, direcionou a 

prática pedagógica dos professores para o atendimento aos alunos público-

alvo da educação especial; que frequentavam a escola comum (GOMES, 

2016, p. 40-41). 

 

 

Ante o exposto, é possível observar que a educação inclusiva no Acre e em Cruzeiro 

do Sul passou pelo mesmo processo que em outras partes do Brasil, com dificuldades e 

desafios similares. Assim sendo, é possível afirmar que o movimento pela educação inclusiva 

continua exigindo uma extensa estruturação para sua implementação, que, inevitavelmente 

nunca será findada, por se tratar de processo e de grande amplitude.  
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Dentro do arcabouço que a educação inclusiva propõe, optou-se por um viés voltado 

às práticas pedagógicas e é sobre isso que a próxima seção versará. 
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2 AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COMO MEDIADORAS DO TRABALHO NA 

DIVERSIDADE 

 

A presente seção tem como objetivo apresentar as práticas pedagógicas como um dos 

instrumentos efetivadores do trabalho do professor e um meio para a consolidação de ações 

educacionais inclusivas.  

O legitimar dessas práticas pedagógicas tem como fio condutor a admissão de que o 

processo inclusivo é verdadeiro e que exige de seus idealizadores a crença de que é possível 

sua concretude. A propositura do trabalho para/na diversidade pleiteia práticas pedagógicas 

que possibilitem a participação efetiva desse alunado, em um contexto escolar que valorize as 

suas singularidades. Essa prática precisa ter, em sua essência, aversão a práticas de exclusão. 

A educação na perspectiva inclusiva conclama a erradicação dessas práticas 

exclusivistas. Com tal característica, apresenta-se a convicção de Pires (2011b), quando 

compreende a necessidade da mudança, de transformação dos princípios e das práticas 

estabelecidas, bem como de um indispensável trabalho de colaboração entre todos os atores 

educacionais. Esclarece, que só será possível desenvolver um projeto inclusivo dentro de uma 

visão comunitária “com uma estrutura curricular pensada, sentida e elaborada pelos membros 

da escola, e na consideração dos contextos específicos da escola e de seus sujeitos” (PIRES, 

2011b, p. 91). 

Sob essa perspectiva, em sua obra Pedagogia e Prática Docente, Franco (2012) faz 

uma ampla reflexão sobre as práticas pedagógicas nas múltiplas redes educativas. 

Inicialmente, expõe o célebre questionamento de Comenius: como ensinar tudo a todos? 

Diante disso, a autora destaca que a didática atual tanto é instigante quanto contraditória. No 

primeiro caso, porque se refere à eficiência do planejamento, que, mesmo bem elaborado, não 

tem controle das mais diversas possibilidades de aprendizagens que servirão de base para 

ensinos posteriores. No segundo caso, contraditória, porque mostra claramente que a 

aprendizagem não é imediata nem previsível, além disso, acontece de acordo com o que os 

alunos interpretam, ou seja, não se pode controlar como o aluno aprende. 

Franco (2012, p. 150) explica que “não há correlação direta entre ensino e 

aprendizagem” e vai além nesse argumento, quando assinala que “quase que se pode dizer que 

as aprendizagens ocorrem para além ou para aquém do planejado; ocorrem nos caminhos 

tortuosos, lentos, dinâmicos das trajetórias dos sujeitos”. Ratifica que as aprendizagens 

acontecem nos mais variados ensinos que são postos aos alunos e mostra um grande desafio 

que a didática enfrenta hoje, que é “tornar o ensino escolar tão desejável e vigoroso quanto 
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outros “ensinos” que invadem a vida dos alunos”, além “de compatibilizar esses “ensinos”, 

potencializá-los, dialogar com eles”. 

Para tanto, faz-se importante o acompanhamento, a vigilância, a readequação do 

planejamento inicial. A prática pedagógica empregada nesse processo, aqui referindo-se ao 

processo inclusivo precisa ser “cada vez mais ampliada e qualitativamente diferenciada, de 

forma que o ensino seja cada vez mais ensino/leitura de mundo e cada vez menos 

ensino/informação do mundo” (FRANCO, 2012, p. 152). 

Ante o exposto, faz-se pertinente a interrogação de Franco (2012, p. 152): “Quais 

práticas pedagógicas possibilitarão a didática dar conta da complexidade da tarefa de ensinar 

em meio às redes educativas cada vez mais emaranhadas e impregnantes?” Aliada à de Cunha 

(2016, p. 75): “Como pautar a nossa prática pedagógica em face da realidade discente?”. 

Diante desses questionamentos, cumpre refletir sobre a complexidade do trabalho do 

professor quando no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas, pois, segundo Franco 

(2012, p. 152), essas práticas são “exercidas com a finalidade de concretizar o processo 

pedagógico”. Assim sendo, no momento pedagógico atual, o professor se vê imerso em uma 

complexa tarefa de articular dialeticamente a realidade sociocultural dos alunos com as 

demandas que estão estabelecidas no contexto escolar.  

 

2.1 TRABALHO DOCENTE: MEDIANDO A PRÁTICA PEDAGÓGICA INCLUSIVA 

 

Para o desenvolvimento de uma prática pedagógica eficiente, o papel do professor se 

destaca porque é ele o concretizador do processo inclusivo em um trabalho desenvolvido no 

que Carvalho (2014) chama de nível micropolítico, quando se refere à sala de aula. É na sala 

de aula que “ocorrem as múltiplas determinações decorrentes da cadeia de práticas 

pedagógicas que a circundam” (FRANCO, 2012, p. 162). 

No ambiente escolar, mais precisamente no contexto da sala de aula, o professor 

interage diretamente com o aluno. Devido à proximidade e à relação diária de ambos, 

ninguém, além do professor (na escola), conhece melhor os aspectos facilitadores e 

prejudiciais ao processo de aprendizagem do aluno. Nesse sentido, Cunha (2016) aponta que o 

papel do professor é de fundamental importância para a consolidação da educação inclusiva, 

pois, de acordo com o autor,  

 

 

[...] não se pode falar em inclusão sem mencionar o papel do professor. É 

necessário que ele tenha condições de trabalhar com a inclusão e na inclusão. 
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É necessário que ele acredite no individuo, no seu potencial humano e na sua 

capacidade de reconstruir seu futuro. Incluí-lo na prática docente torna-se o 

movimento que dará início ao processo de emancipação. Na verdade, a 

inclusão escolar inicia-se no professor (CUNHA, 2016, p. 139). 

 
 

Compreende-se, assim, que as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores 

exercem a função de dialogar, para mediar saberes entre a sala de aula e a sociedade, não 

necessariamente nessa ordem, possibilitando aos alunos a perspectiva de mudança da 

realidade em que estão inseridos. Tal explicação, permite refletir acerca do relevante papel do 

professor no trabalho inclusivo, porque, diante das diversidades inerentes a esse processo, o 

docente precisa acreditar no desenvolvimento de seu aluno. Valorizando as diferenças 

oriundas de causas exógenas e endógenas na execução de suas práticas diárias, o professor 

pode possibilitar o processo de emancipação de todos.  

Esse processo emancipatório é o cume da inclusão escolar, na qual os alunos com 

deficiência têm a possibilidade de se desenvolver segundo suas capacidades. Esse processo 

demanda do professor práticas educativas que visam não somente à transmissão de noções 

matemáticas, de leitura e de escrita. Compreendendo dessa maneira, é possível afirmar que as 

práticas desenvolvidas pelos professores perpassam a transmissão de conteúdos para os alunos 

(FREIRE, 2019). 

Nota-se que essas práticas educativas empregadas pelos docentes nem sempre são 

compreendidas em seus reais conceitos, todavia, são aplicadas com vistas à efetivação do 

trabalho pedagógico, que, atualmente, tem ganhado conotação inclusiva. Diante do exposto, 

torna-se relevante um olhar diferenciado ao trabalho pedagógico do professor segundo o viés 

da educação inclusiva. Com base na concepção de Freire (2019), delineou-se a compreensão 

acerca de práticas pedagógicas e práticas docentes. Ressalta-se que, embora o autor não se 

refira especificamente ao cenário inclusivo, os conceitos podem ser extremamente pertinentes 

e antenados às discussões sobre a temática. 

Ao propor a relevância da dialogicidade entre alunos e professores, Freire (2019, p. 

37) afirma que as práticas pedagógicas se desenvolvem na interação entre ambos. Sendo a 

prática pedagógica uma prática social, rejeita “qualquer forma de discriminação. A prática 

preconceituosa [...] ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a 

democracia”. O conhecimento que Freire (2019, p. 38) nomeia de “pensar certo” “não é 

transferido, mas coparticipado”. Partindo desse aspecto de mediação dialógico, a ênfase dada 

é de que: 
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A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser 

humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se 

comunica, a quem comunica, a produzir uma compreensão do que vem 

sendo comunicado. Não há inteligibilidade que não seja comunicação e 

intercomunicação que não se funde na dialogicidade (FREIRE, 2019, p. 39).  

 

 

Nessa conjectura, compreende-se que a prática pedagógica necessariamente requer 

elementos previamente planejados para partilhar um “pensar certo”. Na perspectiva inclusiva, 

essa prática pedagógica pode valorizar as experiências que os alunos possuem, estruturando e 

sistematizando essa prática, visando coerência com o ser/estar do aluno e sua realidade 

situacional. Uma prática pedagógica que tenha em seu eixo a ideia de mobilizar o aluno a 

tornar-se questionador, compreendendo novas possibilidades para sua aprendizagem, 

posicionando-se moral e eticamente na sociedade, sendo, portanto, um sujeito emancipado.  

Cumpre esclarecer que esse escopo faz referência aos alunos público-alvo da 

Educação Especial, que, em muitos casos, têm suas deficiências acentuadas, de modo que seu 

desenvolvimento retarda a aprendizagem. Contudo, suas capacidades são afloradas quando as 

práticas pedagógicas dos professores suscitam sua participação. Importante frisar que todos os 

alunos (pessoas), sejam eles com ou sem deficiência, apresentam singularidades inerentes a 

cada um e que o conhecimento é uma ação contínua. 

Ressalta-se, como sugere Freire (2019, p. 49), a necessidade de, na execução das 

práticas pedagógicas, levar-se em consideração a “consciência do inacabamento” do ser 

humano e essa conscientização exige, não raras vezes, a mudança de decisão ao longo do 

processo. Como as práticas pedagógicas são, em suas essências sociais, derivadas das ações 

vivenciadas no cotidiano (ideia grafada anteriormente), torna-se imprescindível a necessidade 

de dialogar com os indivíduos sobre os quais opera e refletir sobre o fazer que essa prática 

apresenta. A partir das práticas pedagógicas, as práticas docentes são pensadas, sistematizadas 

e postas em prática.  

As práticas docentes são todos os elementos que fazem parte da prática diária do 

professor a partir do momento em que interage com os alunos. Especificamente, são o saber-

fazer, em que o professor desenvolve uma prática e, junto ao aluno, poderá reconstruí-la. Essa 

prática organiza o significado de prática pedagógica, exige diversos fatores, entre eles: 

objetivos definidos, planejamento, acompanhamento, criticidade, comprometimento, 

generosidade, responsabilidade social e etc. (FREIRE, 2019; FRANCO, 2012). 

Assegurado por sua prática pedagógica, exercendo a prática docente, o professor, 

munido de experiências advindas de suas investigações nas mais diversas relações sociais, 
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principalmente vivenciadas no contexto de sala de aula, não transfere conhecimentos 

(conteúdos programáticos) aos alunos, utiliza-se de uma relação dialógica, sua prática está 

direcionada à promoção da curiosidade desses alunos. A prática docente não pode negar o 

dever de “reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão” 

(FREIRE, 2019, p. 28). 

Diante das conceituações sobre prática pedagógica e prática docente, compreende-se 

que ambas exigem contínua reflexão crítica dos professores acerca da sua prática. Isso Freire 

(2016) denomina de práxis, que liberta e revoluciona e que é um produto histórico-social do 

homem que está continuamente em transformação. Assinala que “a reflexão crítica sobre a 

prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando 

um blá-blá-blá e a prática, ativismo” (FREIRE, 2019, p. 24). 

Contribuindo com a exposição supracitada, Cunha (2016) esclarece que os professores 

necessitam tanto do conhecimento que é apreendido na prática quanto das variadas teorias 

pedagógicas que subsidiam o seu trabalho. Assim, entende-se que a teoria e a prática não 

podem trazer efetividade ao processo de aprendizagem do aluno se uma estiver desassociada 

da outra, não há qualidade no ensino, já que este se reduz/fragmenta. 

Notadamente, o ensino fragmentado não enriquece a prática pedagógica desenvolvida 

pelos professores, haja vista que as teorias, por si só, não beneficiam o fazer diversificado que 

a educação inclusiva conclama, tampouco a prática pode entender as complexidades dessa 

educação. Dessa forma, individualizando a teoria e a prática, automatiza-se o fazer 

pedagógico e o processo inclusivo pode ser prejudicado.  

Veiga (2012) analisa a atual organização do trabalho pedagógico ainda realizado nas 

escolas, como implicação tanto para o ensino quanto para a avaliação. A autora explica que as 

práticas pedagógicas desenvolvidas nas salas de aula traduzem um ensino e uma 

aprendizagem automática e mecânica, porque, na maioria das vezes o conteúdo é transmitido 

apenas para a realização de provas e, posterior a isso, é descartado, ou seja, não tem valor para 

a vida cotidiana do aluno. A referida autora chama essa prática pedagógica empregada pelos 

professores de “mecanicista e acrítica”, uma vez que os professores empregam as 

metodologias sem se preocuparem com o contexto social em que a escola está inserida, sem a 

preocupação, de fato, com a formação de cidadãos que participem ativamente da vida em 

sociedade. Nesse aspecto, destaca que:  

 

 

Para se realizar um ensino de qualidade para todos, em uma escola realmente 

democrática que garanta não só o acesso, mas a permanência do aluno no 
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processo educativo, há necessidade de se romper com a atual organização do 

trabalho pedagógico que se encontra enraizada no contexto escolar. Romper 

com a organização do trabalho pedagógico que cinze o pensar do fazer, a 

teoria da prática, que fragmenta, que exerce o controle hierárquico, exige 

antes de mais nada, criar condições para que as mudanças possam ocorrer 

(VEIGA, 2012, p. 156). 
 

 

Nessa perspectiva de mudança que sugere a educação inclusiva, a prática pedagógica 

do professor torna-se um trabalho em constante construção, tendo em vista a diversidade de 

alunos com os quais trabalha. Para Pires (2011, p. 115), “no cotidiano escolar, o professor se 

depara com alunos que são rápidos em raciocínio, boa memória, atentos, concentrados, outros 

são de disposição mais moderados, pouco atentos”, lentos, enfim. Não há homogeneidade em 

nenhuma turma, assim como não há em qualquer comunidade. E, nessa diversidade, a teoria 

arraigada também de experiência, advinda de práticas anteriores do professor, trará ou não 

uma prática docente eficiente ao processo de aprendizagem do aluno. 

Dessa forma, para que a prática seja eficaz no processo de aprendizagem do aluno, o 

professor precisa conhecer conceitos essenciais a esse fazer significativo, para questionar sua 

prática concomitante ao seu trabalho. A esse respeito é oportuno colocar que nem toda prática 

docente é uma prática pedagógica, sendo corroborado que:  

 

 

A prática docente é prática pedagógica quando esta se insere na 

intencionalidade prevista para sua ação. Assim enfatizo que um professor 

que sabe qual o sentido de sua aula para a formação do aluno, que sabe como 

sua aula integra e expande a formação do aluno, que tem consciência do 

significado da sua própria ação, esse professor dialoga com a necessidade do 

aluno, insiste na sua aprendizagem, acompanha seu interesse, faz questão de 

produzir aquele aprendizado, pois acredita que este será importante para o 

aluno (FRANCO, 2012, p. 160). 

 

 

Percebe-se uma prática docente regada de significado, que tem em vista a 

emancipação. Nessa prática, a relação dialógica ocorre a todo instante, não apenas a respeito 

do conteúdo a ser explorado, mas sobre o que está sendo e será importante para o aluno. Esse 

diálogo, além de beneficiar o ensino, também é favorecedor de um clima de afetividade e 

liberdade em sala de aula.  

O exposto valida a declaração de Freire (2019, p. 25), quando revela que a formação é 

recíproca, entre quem ensina e quem aprende, e acrescenta: “embora diferentes entre si, quem 

forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É 

neste sentido que ensinar não é transferir conhecimento, conteúdos”. Na teoria freireana, o 
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professor é coordenador dos saberes que os alunos possuem e são esses saberes que podem ser 

aperfeiçoados. 

Com base nas exposições de Freire (2019), compreende-se que, ao ensinar o aluno, o 

professor também aprende, na relação entre ambos há troca de conhecimentos e a 

aprendizagem ganha sentido. Embora o professor sistematize os conteúdos, a riqueza da 

aprendizagem só acontecerá na interação entre alunos e professores. Nessa interação, o 

professor inclusivo não visa à homogeneidade da turma, mas, sim, valoriza o conhecimento 

de todos os alunos, promove a harmonia, dialoga com a turma, contrapõe e complementa os 

conhecimentos que os alunos possuem, garantindo, assim, a liberdade e a diversidade das 

ideias desses alunos (MANTOAN, 2015). 

Está presente no professor a ideia de homogeneizar as turmas, apesar de compreender 

que o ser humano é único e que não há a possibilidade de todos aprenderem uniformemente 

ou de terem as mesmas habilidades. Por essa razão, o docente desacredita de suas capacidades 

e, muitas vezes, reluta em propor práticas beneficiadoras do processo de aprendizagem. 

Lopes (2012, p. 111) propõe que o professor transforme sua prática pedagógica de 

forma que “garanta um espaço de interação em que há a possibilidade de participação e troca 

de todos os alunos, sem privilegiar apenas aqueles que se destacam nas inciativas ou na 

verbalização”. A proposta é que o professor seja um interlocutor que contribua para que todos 

sejam partícipes do processo de ensino e os conhecimentos construídos, transforme 

significativamente a vida dos alunos. Com essa parecer, pondera-se que: 

 

 

A relação pedagógica transformadora é aquela tratada como uma situação 

dialógica, como espaço de discussões, descobertas e transformações. Essa 

postura condiciona novas perspectivas para a sala de aula. Diversos 

discursos nela se formam, envolvendo professores, alunos e os diferentes 

sujeitos (LOPES, 2012, p. 111). 

 

 

A autora expõe ainda que uma prática pedagógica em que o professor apenas expõe o 

conteúdo ao aluno não trará sucesso à aprendizagem deste. Reitera, que cabe ao professor 

mediar o saber sistematizado, percebendo que aprendizagem será construída em um processo 

conflitante e desafiador e que em nada será linear. Nesse entendimento, “a prática de 

fundamento sociointeracionista, portanto, mostra-se como um caminho para uma ação 

transformadora de ensinar e aprender” (LOPES, 2012 p. 112).  

Dessa forma, dialoga-se com Freire (2016, p. 97), ao enfatizar que a educação 

libertadora não existe numa relação antidialógica. O professor “é sempre um sujeito 
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cognoscente, quer quando se prepara, quer quando se encontra com os educandos”. Na 

relação dialógica com o aluno, o professor propõe uma situação como problema a ser 

desvendado e o aluno tem a possibilidade de perceber-se como ser histórico, porém, 

inconcluso, que necessita estar em constante movimento se fazendo sujeito construtor de suas 

próprias histórias.  

Nesse aspecto, o diálogo entre professor e aluno favorece um intercâmbio de 

conhecimento e de tantas experiências que ambos possuem, não se limita a uma simples 

conversa, é, de fato, uma busca recíproca de saber. Freire (2016, p. 108), chama atenção para 

o despertar da criticidade do aluno, salientando que homens silenciados não se fazem ou 

tampouco transformam seu meio, essa transformação só será possível “na palavra, no 

trabalho, na reflexão-ação”. Assim, o autor valida a necessidade de, no ato pedagógico, diante 

do conteúdo a ser ensinado, o professor sistematizar esse conteúdo e refletir sobre a 

importância que ele trará à vida do aluno. 

Contribuindo nessa discussão, Rays (2012, p. 40) avalia que a correta unidade da 

relação teoria-prática demanda “uma prática pedagógica histórico-crítica, visando garantir ao 

educando atividades cognoscitivas e atividades práticas que proporcionem os meios para a 

assimilação crítica do conhecimento cientifico e da realidade objetiva”. O autor declara ser 

importante que as ações pedagógicas priorizem a atividade cognoscitiva-prática, para que os 

alunos se desenvolvam integralmente. Segue fazendo uma ressalva aos professores, para que 

estes não se esqueçam “de que toda prática pedagógica é circunstancial e que a circunstância 

pode alterar a prática pedagógica e esta, por sua vez, pode alterar a circunstância” (RAYS, 

2012, p. 40). Essas circunstâncias, são uma das razões que caracterizam a prática pedagógica 

como: 

 

 

[...] um movimento dialético de dois pólos contraditórios: de um lado, um 

momento que procura informar e fazer com que os educandos apreendam 

criticamente o saber sistematizado pelos currículos escolares; de outro lado, 

um dinamismo que busca confrontar o saber sistematizado em suas conexões 

com a realidade concreta (RAYS, 2012, p. 41).  

 
 

Para tanto, a prática pedagógica exercida pelo professor no contexto de sala de aula 

não pode separar a teoria da prática, sob pena de subtrair as possibilidades de 

desenvolvimento das potencialidades dos alunos. Na proposta inclusiva, a prática pedagógica 

pode validar todos os saberes que os alunos possuem, porque as subtrações de possibilidades 
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(teoria ou prática) podem trazer sérios prejuízos ao desenvolvimento das potencialidades que 

esses alunos possuem ou venham a possuir. 

Nessa discussão, torna-se pertinente atentar um pouco mais para a Pedagogia 

histórico-crítica de Dermeval Saviani. Nessa teoria, o ponto de partida e o ponto de chegada 

da prática educativa são a prática social, onde aluno e professor estão inseridos. Todavia, 

ocupam posições diferentes, professores medeiam o conhecimento que o aluno produzirá. 

“Essa mediação pedagógica realiza-se nos momentos dialéticos do método” (FRANCO, 2012, 

p. 85). 

A teoria histórico-crítica se opõe à visão de que, partindo das vivências dos alunos, os 

conhecimentos serão mais significativos. Notadamente, é a partir dos conhecimentos bem 

estruturados/consistentes que os alunos, inicialmente, terão contato, que eles produzirão seus 

conhecimentos e ganharão autonomia. Franco (2012, p. 87) expressa a concepção de Saviani 

(1980) relatando que, em sua formação inicial, os professores precisam ser fundamentados 

teoricamente para terem uma prática coerente; carecem, também, de desenvolver “uma 

consciência aguda da realidade em que os futuros professores vão atuar e uma 

instrumentalização técnica, que permita uma ação futura eficaz”.  

Desse modo, os professores necessitam de uma pluralidade de saberes viabilizadores 

de práticas que elevem a qualidade do ensino dos alunos, não para a transmissão de saberes e, 

sim, para a efetivação de um ensino transformador da realidade em que os alunos estão 

inseridos.  

 

2.2 OS DISTINTOS SABERES PARA UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA INCLUSIVA 

 

A educação inclusiva, para ser efetivada em sala de aula, exige que os professores 

tenham conhecimentos sobre a complexidade do ensinar inclusivo. Dessa maneira, os 

conhecimentos teóricos e metodológicos precisam ser aprofundados, bem como é necessário 

dominar saberes para, de fato, ensinar com qualidade. 

A partir desse ponto de vista, percebe-se que a prática pedagógica exige do professor 

múltiplos saberes. De acordo com Pimenta (2012), esses saberes são amoldados e 

ou/produzidos pelo professor mediante as práticas pedagógicas reflexivas e investigativas. 

Considera, a necessidade do domínio e também da interação entre estes saberes para o 

desenvolvimento de uma prática pedagógica autônoma e emancipatória. Esses saberes são 

nomeados, pela autora, como saberes da docência: a experiência, o conhecimento e os saberes 

pedagógicos.  
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Sobre os saberes da experiência, a referida autora retrata as mais diversas experiências 

vividas pelos professores no seu cotidiano e, até mesmo, quando eram alunos e tinham seus 

docentes como referência positiva ou negativa. Em relação aos saberes do conhecimento, 

propõe uma ampla reflexão, mostrando que o conhecimento produzido na escola, que 

necessariamente teria como premissa saberes do contexto social, precisa ter valia para a 

sociedade, ou melhor, a finalidade desse conhecimento é “contribuir para um processo de 

humanização [...] numa perspectiva de inserção social, crítica e transformadora” (PIMENTA, 

2012, p. 25). 

Quando se reporta aos saberes pedagógicos, a autora não deixa dúvidas de que estes se 

constituem dos demais saberes, seja da experiência, do conhecimento. Também esclarece que 

“os saberes sobre a educação e sobre a pedagogia não geram os saberes pedagógicos. Estes só 

se constituem a partir da prática que os confronta e os reelabora” (PIMENTA, 2012, p. 29). 

Em face do exposto, compreende-se que o professor inclusivo não desenvolve sua 

prática amparado em apenas uma fonte de saber. Tardif (2004, p. 36) considera os diversos 

saberes como saberes plurais “formados pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes 

oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”. Na 

visão do autor, a conexão entre os diferentes saberes torna o ensino significativo. 

Conforme mencionado nesta seção, teoria e prática necessitam uma da outra para 

ganharem sentido e apresentarem congruência à proposta inclusiva. Os saberes dos docentes 

podem harmonizar epistemologicamente as práticas pedagógicas desenvolvidas, trazendo 

concretude para práticas desenvolvidas em sala de aula e, decisivamente, favorecer o processo 

de inclusão escolar. 

Franco (2012, p. 89) ratifica a posição de Pimenta e registra que “os saberes da 

docência não podem se organizar no vazio teórico, o que lhes daria a concepção de aplicação 

tecnológica de fazeres”. A autora é enfática em dizer que “a prática docente que produz 

saberes precisa ser epistemologicamente analisada”. Mostra como realizar essa análise, 

esclarecendo que é “pelo seu exercício enquanto práxis, permeada por sustentação teórica, 

que fundamenta o exercício crítico-reflexivo da prática” (FRANCO, 2012, p. 89). 

Para tanto, o docente deve ter conhecimento sobre o conteúdo que trabalha, “para que 

os alunos tenham o que aprender e possam se saciar do conhecimento disponibilizado de 

diferentes ângulos e perspectivas” (MANTOAN, 2015, p. 73). No campo da educação 

inclusiva, torna-se indispensável a disponibilização do conhecimento sobre os diferentes 

ângulos e perspectivas, como propõe a autora, porque o ensino, quando é direcionado a todos, 

exige esse olhar global do professor. 
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No que concerne aos saberes pedagógicos, Pimenta (2012) destaca essa amplitude da 

visão do professor e a importância da superação da fragmentação de saberes da docência, que, 

muitas vezes, é tradicional. Sobre essa fragmentação de saberes, Morin (2003), em seu livro 

Cabeça bem-feita, tece uma crítica a essa fragmentação. Além disso, exprime a riqueza da 

contextualização e da integração dos distintos saberes, nas mais diversas áreas do 

conhecimento. 

Acerca dessa ótica apresentada por Morin (2003), pode-se perceber que os problemas 

enfrentados pela sociedade consideram a globalidade e são vividos simultaneamente, seja com 

relação à natureza, a aspectos sociais, culturais, etc. Não se separa um “problema” do outro na 

sociedade para que os indivíduos vivam um de cada vez. Todavia, essa compreensão ainda se 

faz presente nas salas de aulas com relação à fragmentação de disciplinas. O autor propõe 

que: 

 

 

Devemos pensar o problema do ensino, considerando, por um lado, os 

efeitos cada vez mais graves da compartimentação dos saberes e da 

incapacidade de articulá-los, uns aos outros; por outro lado, considerando 

que a aptidão para contextualizar e integrar é uma qualidade fundamental da 

mente humana, que precisa ser desenvolvida e não atrofiada (MORIN, 2003, 

p. 16). 

 

 
 

Santos (2007, p. 33) também faz um apelo ao trabalho inter, trans ou multidisciplinar, 

quando propõe o estudo das ecologias, aqui destacando a ecologia de saberes, em que esses 

saberes dialogam, sejam eles: saber científico, laico, dos indígenas, das populações urbanas 

marginais, enfim, o autor salienta que é “contra as hierarquias abstratas de conhecimentos, das 

monoculturas que diz, por princípio, “a ciência é a única, não há outros saberes”. Nota-se, 

portanto, o rompimento dessa monocultura do saber único, bem como a valorização e o 

reconhecimento de outros saberes construídos, um resgate de uma cidadania global, plena, 

livre de qualquer forma de preconceito, como bem preconiza o movimento pela educação 

inclusiva nas escolas brasileiras.  

Nesse novo movimento de se fazer educação, denominado de educação inclusiva, o 

acesso e a permanência, por si só, não trazem sucesso ao processo educacional. Mantoan 

(2015, p. 66) afirma que “nas práticas pedagógicas predominam a experimentação, a criação, 

a descoberta, a coautoria do conhecimento”. Segundo a autora, precisa-se validar o “que os 

alunos são capazes de aprender hoje”. Percebe-se, assim, a necessidade da reflexão diária 

sobre como adequar as práticas frente às singularidades que se estabelecem nas escolas. 
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No “cotidiano escolar estão a diversidade e a diferenciação, é nessa diversidade e no 

respeito à diferença que todos devem ser educados, sendo responsabilidade da escola” 

especificamente do professor, “adaptar-se para atender as necessidades” de todos os alunos 

(PIRES, 2011, p. 115). “A ética da inclusão está centrada na valorização das especificidades, 

das particularidades de cada indivíduo [...] sendo exatamente, a riqueza da singularidade dos 

indivíduos que torna fecunda sua heterogeneidade” (PIRES, 2011a, p. 49). Acresce ainda que,   

 

 

Quem tem por missão educar, e mais especificamente, educar no respeito a 

diversidade e às diferenças, não pode deixar de conhecer os conteúdos e os 

fundamentos capazes de assegurar aos educandos a apropriação das 

aprendizagens significativas para a vida dos indivíduos (PIRES, 2011a, p. 

87). 

 

 

Pires (2011b, p. 92) continua definindo a postura ética de um educador inclusivo como 

um “conjunto de atitudes onde o professor precisa libertar-se dos preconceitos, ter consciência 

que educar é um compromisso do Ser com o Ser”. O pesquisador também legitima o valor e a 

riqueza que as diferenças podem proporcionar ao ensino e à aprendizagem dos alunos e para o 

crescimento profissional dos professores.  

Faz-se uma reflexão diante da exposição acima, reflexão voltada para a proposta 

inclusiva que versa sobre a necessidade da urgência na mudança de nosso próprio “paradigma 

da normalidade”. Precisa-se compreender que não há como retroceder, que os alunos público-

alvo da Educação Especial estão nos cotidianos escolares, que estes alunos, como quaisquer 

cidadãos, podem ter seus direitos garantidos e que o professor, como um ser humano ético, 

precisa ser o primeiro a reconhecer e a valorizar as diferenças desses educandos. 

Ante o exposto e com a compreensão de que a escola é uma instituição social, na qual 

ocorrem as mais diversas relações, Maturana (2002, p. 24) esclarece que “só são sociais as 

relações que se fundam na aceitação do outro como um legitimo outro na convivência, e tal 

aceitação é o que constitui uma conduta de respeito”. Enfatiza que “sem aceitação do outro na 

convivência, não há fenômeno social”. De acordo com o autor, é importante uma educação 

que parta inicialmente da aceitação de si mesmo, para posterior aceitação do outro. Ademais, 

questiona sobre a possibilidade de fazer um ensino, partindo dessa premissa e responde que, 

sim, desde que os professores interajam com os alunos “num processo que não os negue ou 

castigue, seja pela forma que eles aparecem na relação, seja porque não aparecem como as 

exigências culturais dizem que deve ser” (MATURANA, 2002, p. 32). 
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Diante da ampla complexidade que a educação inclusiva instaura e tendo a 

compreensão de que o homem é um ser inacabado, que está em constante processo de 

desenvolvimento, os professores, assim como esclarece Freire (2019, p. 39), precisam pensar 

certo: “a prática do pensar certo envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o 

pensar sobre o fazer”. O professor que “pensa certo” não se restringe a ministrar aulas. Ele 

está aberto às mudanças e suas práticas se diversificam a partir dos diversos saberes que 

adquire, na sua formação inicial e nas formações continuadas, de modo formal ou 

informalmente. 

O processo de inclusão é visto por Silva (2011) como um trabalho complexo que exige 

do professor diversos conhecimentos sobre a prática educativa. O autor alude para o 

entendimento de respeitar as diferenças que existem entre os alunos, “independentemente de 

sua capacidade ou dificuldade, de sua origem socioeconômica ou cultural, em escolas e 

classes que se propõem a atender as necessidades individuais e coletivas dos mesmos” 

(SILVA, 2011, p. 149). 

É notório que a aprendizagem significativa só acontece mediante as diversas 

condições imprescindíveis para isso, a saber: a capacidade de relacionar os conteúdos a serem 

aprendidos com as informações de mundo que os alunos possuem, quando se sentem 

motivados e dispostos a aprender, quando as metodologias e os recursos são apropriados e 

atrativos a todos os alunos e etc. (SILVA, 2011). 

Em se tratando de uma educação voltada para “todos” os alunos, aqui destacando a 

educação inclusiva, percebe-se a necessidade de uma reorganização das práticas pedagógicas. 

Nessa lógica, como dito anteriormente, a reflexão/diálogo precisa ser uma constante nos 

cotidianos escolares. Carvalho (2014) faz menção ao trabalho pedagógico centrado no ensino 

e ao trabalho pedagógico centrado na aprendizagem do aluno. Ressalta que, no primeiro caso, 

o ensino é um transmissor de informação e, no segundo, o aluno passa a ser sujeito no 

processo educacional, tornando-se mais consciente de seu papel social.  

Assim, percebe-se que uma prática pedagógica com foco na aprendizagem reconhece 

as diferenças de todos os alunos, sejam eles com ou sem deficiência. Através das práticas 

pedagógicas, as práticas docentes podem ser modificadas. A organização da sala de aula se dá 

“pela teia de práticas pedagógicas que a envolve e com ela dialoga” (FRANCO, 2012, p. 159). 

Esse diálogo é viabilizado quando o professor se propõe a formar-se continuamente, a 

ser um constante pesquisador. Na obra: Saberes pedagógicos e atividades docente, ao se 

reportar à Formação de professores: identidades e saberes da docência, Pimenta (2012) 

argumenta sobre a mobilização dos diversos tipos de saberes, sejam eles da prática reflexiva, 
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de teoria especializada e de uma militância pedagógica. A autora deixa claro que esses saberes 

não são “conhecimentos acabados”, tendo em vista a complexidade da prática profissional, 

cheia de dúvidas e singularidades. 

Legitimando a reflexão anterior, Cunha (2016, p. 115) destaca que “os desafios da 

prática pedagógica escolar são cada vez maiores e mais complexos na sociedade 

contemporânea” e, assim como enfatiza a autora, precisa-se compreender “a prática 

pedagógica de maneira contextualizada, como parte de um todo mais complexo”. Diante 

dessa complexidade no processo de inclusão, faz-se necessário a ressignificação do papel da 

escola, com destaque para a compreensão de saberes necessários às práticas pedagógicas 

eficazes a serem empregadas pelos professores, que necessitam, como dito anteriormente, 

“ensinar a turma toda”.  

Carvalho (2014), em resposta ao questionamento: “A escola pode ser um espaço 

inclusivo?”, ressalta a necessidade de ressignificar o papel da instituição, apontando que ela 

precisa ir além do pedagógico. Sugere, ainda, a revisão dos valores que a escola cultua, pois é 

preciso que esta examine a sua intenção educativa. Por fim, registra que, para que haja 

mudanças nas escolas, deve ser estimulada a comunicação entre os atores que ali estão, de 

modo que estes possam compartilhar medos e expectativas e mostrar caminhos que levem à 

transformação da realidade. 

Diante do exposto, constata-se que é mister a formação de professores para a 

compreensão da educação inclusiva, enquanto um processo que nunca será finalizado. Daí a 

necessidade do “exercício constante e sistemático de compartilhamento de ideias, sentimentos 

e ações” (MANTOAN, 2015, p. 81) entre todos os profissionais envolvidos no processo de 

ensino. É importante mencionar que, além da formação inicial, há a necessidade de formar-se 

continuamente (formação continuada), tendo em vista a pluralidade do alunado e as mudanças 

sociais no próprio sistema de ensino escolar nas mais diversas dimensões. 

O papel do professor em uma escola que se pauta nos princípios de uma educação 

inclusiva é de problematizador no processo de busca de conhecimento que parte do aluno. O 

professor é quem organiza situações de aprendizagem adequadas às diferentes condições e 

competências, oferecendo oportunidade de desenvolvimento pleno para todos os alunos. No 

entanto, Mantoan (2006a) salienta que os próprios docentes se veem sem competência para 

trabalhar com alunos com alguma deficiência. Prossegue afirmando que,  

 
 

Se um aluno não vai bem, seja ele uma pessoa com ou sem deficiência, o 

problema precisa ser analisado com relação ao ensino que está sendo 
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ministrado para todos os demais da turma. Ele é indicador importante da 

qualidade do trabalho pedagógico, porque o fato de a maioria dos alunos 

estar se saindo bem não significa que o ensino ministrado atenda às 

necessidades e possibilidades de todos (MANTOAN, 2006a, p. 58).  

 

 

Pimenta (2014, p. 32) cita Candau (2000) quando expõe que “é preciso apostar na 

diversidade”. Enfatiza que trabalhar nesta ótica é repensar todo processo de ensino, desde a 

seleção dos conteúdos a serem ministrados, os trabalhos a serem realizados em sala de aula, 

os instrumentos de avaliação, até a formação inicial e continuada dos professores.  

Para Mantoan (2015, p. 69), “a inclusão não prevê a utilização de práticas/métodos de 

ensino escolar específico para esta ou aquela deficiência e/ou dificuldade de aprender”. 

Esclarece que os alunos aprendem nos seus limites e se o ensino for, de fato, de boa 

qualidade, o professor levará em conta suas capacidades e explorará convenientemente as 

possibilidades de cada um. Nesse sentido, entende-se que: 

 

 

Não precisamos de esquemas complexos ou mirabolantes para aplicar 

práticas pedagógicas. O nosso cotidiano é feito de coisas simples. Quanto 

mais associamos a prática escolar a conteúdos significantes, mais tornamos a 

experiência do aprendizado profícua. A aprendizagem significante não 

somente generaliza o aprendizado, mas também faz igualmente o aluno 

generalizar a experiência escolar (CUNHA, 2016, p. 63-64).  

 

 

A citação acima mostra que, para que a aprendizagem seja favorável aos alunos, o 

professor não precisa estar munido de novas práticas pedagógicas. A riqueza de 

conhecimentos vivenciados no cotidiano permeia a aquisição de conhecimentos significativos. 

O contexto social é rico em possibilidades, tanto para o professor que poderá desenvolver uma 

prática altruísta e equitativa, quanto para uma provável concretude da aprendizagem integral 

do aluno.  

Nesse víeis, Mantoan (2015) defende a ideia de ensinar a turma toda, sem exceção, 

sugere que os professores utilizem os conhecimentos prévios dos alunos, reconheçam suas 

dificuldades e limitações, contudo, não abreviem o processo de ensino, uma vez que a 

proposta é acreditar na possibilidade de aprendizagem de todos. Recomenda, ainda, quanto à 

avaliação desses alunos, a supressão “do caráter classificatório de notas e de provas e 

substitui-lo por uma visão investigativa da avaliação escolar” (MANTOAN, 2015, p. 75). 

Nesse mesmo sentido, Cunha (2016) destaca que o foco da inclusão precisa se pautar no 

processo de aprendizagem e não nos resultados que os alunos apresentam, porque, 
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normalmente, não são apresentados como os professores esperam e tampouco 

instantaneamente. 

Para atuar de acordo com a proposta inclusiva, o professor, segundo Mantoan (2015, 

p. 78), precisa desprender-se de práticas tradicionais que reproduzem aulas apenas 

expositivas, com ditados, cópias. Esse tipo de atividade é enfadonho, “reduz o conhecimento 

em quantidade e qualidade”. Ressalta, ainda, que o professor inclusivo não visa à eliminação 

das diferenças acreditando em uma suposta homogeneidade da turma, mas, sim, utiliza as 

diversidades existentes para promover um ensino de qualidade.  

Mantoan (2015, p. 83-85) proporciona uma reflexão a respeito de “Diferenciar para 

incluir ou diferenciar para excluir?” Registra que “os processos de diferenciação precisam ser 

cuidadosamente observados para que, na intenção de acertar, as escolas não acabem se 

perdendo e caindo em uma armadilha difícil de escapar”. Ademais, conduz a pensar sobre 

aquele aluno que possui um mediador/cuidador e este, escolhendo um lugar específico na sala 

de aula, trabalha à parte com esse aluno, ou mesmo o retira da sala para aplicação de 

atividades extras em outro espaço da escola. Muitas vezes, também o próprio mediador realiza 

as atividades e o aluno com deficiência apenas observa. Esse exemplo expõe claramente a 

diferenciação para a exclusão, pois, de forma frequente, “limita o direito de decidir e opinar 

de determinadas pessoas e populações” (MANTOAN, 2015, p. 86). 

Carvalho (2018) colabora com a afirmação acima, relembrando o tradicionalismo das 

práticas pedagógicas, desde a reprodução dos planos de aula, que levam anos sendo 

utilizados, e esclarece que os alunos “diferentes” que “não aprendem” estão inseridos nas 

classes comuns, porém, “como “estrangeiros”, formando, segundo a autora, os “núcleos de 

reclusão” (CARVALHO, 2018, p. 112). A proposta é de 

 

 

[...] ressignificar a prática pedagógica nas classes comuns, tendo em conta: a 

sala de aula (aspectos físicos/ arquitetônicos, arrumação do mobiliário, o clima 

afetivo, etc.); a ação didático-pedagógica (planejamento dos trabalhos em 

equipe); atividades pedagógicas ‘fora da escola’, como passeios , excursões, 

visitas); revisão da metodologia didática, desenvolvendo-se mais trabalhos em 

grupo, pois favorecem a aprendizagem cooperativa; adoção de recursos da 

tecnologia da informática, preparação do material didático; adequação do 

vocabulário do professor; mais escuta dos alunos; adoção de pesquisa como 

estratégia de ensino/aprendizagem; organização de adaptações curriculares , 

principalmente as de acesso; substituição do “dever” de casa pelo “prazer” de 

casa; revisão dos procedimentos de avaliação  do processo ensino-

aprendizagem (entendendo a avaliação como um subsidio ao planejamento) 

[...]. (CARVALHO, 2018, p. 112). 
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Nessa ótica, entende-se claramente a erradicação de práticas tradicionais de exposições 

de conteúdos. O professor é o organizador do trabalho, deixa de ser mero expositor e passa a 

coordenar um trabalho prazeroso. Adota postura de mediador entre o aluno e o conhecimento, 

não se restringe a desenvolver suas aulas apenas no contexto da sala de aula, propõe 

atividades planejadas inevitavelmente com o auxílio das tecnologias disponíveis; e o mais 

importante, avalia o aluno no processo de ensino, não apenas no final desse processo. 

Mendes, Vilaronga e Zerbato (2018, p. 38) apresentam as possibilidades de ensino 

denominados por elas de “colaborativo ou coensino”. Expõem o professor de ensino comum 

como “uma das figuras mais importantes para o sucesso da inclusão escolar”, por estarem em 

contato permanente com aluno e discutem os inúmeros desafios que esse professor enfrenta; o 

que, segundo as pesquisadoras, demandam “o apoio de outros profissionais da área da 

Educação Especial para a construção de práticas inclusivas em sua sala de aula”. 

As autoras trazem a definição de coensino ou ensino colaborativo como “um dos 

modelos de prestação de serviço de apoio no qual um professor de ensino comum e um 

professor de atendimento educacional especializado dividem a responsabilidade de planejar, 

instruir e avaliar o ensino dado a um grupo heterogêneo de estudantes” (MENDES; 

VILARONGA; ZERBATO, 2018, p. 45). 

Compreende-se, assim, o coensino como um trabalho em parceria, em que professores 

de classe comum e atendimento educacional especializado se responsabilizam pela 

aprendizagem do aluno. Mendes, Vilaronga e Zerbato (2018, p. 64) explicam que “a troca e a 

soma de conhecimento entre esses dois profissionais são de estrema relevância para o sucesso 

e aprendizado, tanto dos alunos público-alvo da educação especial quanto dos demais alunos 

da sala de aula comum”. As pesquisadoras registram que: 

 

 

A inclusão escolar exige mudanças nas práticas pedagógicas, na cultura, no 

currículo, no planejamento das atividades e nos diversos olhares dentro da 

escola, e nem sempre os professores estão dispostos a saírem de sua zona de 

conforto para ousar esses desafios. Diante desse contexto, o trabalho em 

coensino pode se tornar um meio para atingir uma aprendizagem mais rica e 

significativa para todos os alunos, o que não significa que ele vá se 

desenvolver facilmente e sem conflitos (MENDES, VILARONGA E 

ZERBATO, 2018, p. 72). 

 

 

É notório que, sem mudanças nas práticas desenvolvidas nas escolas, o processo de 

inclusão torna-se mais lento, até mesmo improdutivo. Carvalho (2018, p. 125) sugere 
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imediatas transformações nos fazeres pedagógicos em salas de aula para que o trabalho na 

diversidade seja bem-sucedido, “mudanças de atitudes frente à diferença com a consequente 

necessidade de repensar o trabalho desenvolvido nas escolas”. Propõe a remoção de barreiras 

para a aprendizagem e para a participação de todos os alunos, sejam as barreiras conceituais, 

atitudinais e/ou político-administrativas e recomenda persistentes interações sobre a prática 

pedagógica, entre os agentes educacionais.   

Em seu livro, “Escola Inclusiva: a reorganização do trabalho pedagógico”, Carvalho 

(2014) descreve como deve ser o trabalho pedagógico voltado para a diversidade. 

Inicialmente, critica a composição hegemônica da turma, mostrando que todos são diferentes, 

seja em características corporais, comportamentais, experienciais, atitudinais, nos estilos de 

aprendizagens e etc. A autora ressalta que as salas de aula ainda não estão preparadas para 

receber esses alunos, no que diz respeito ao mobiliário e ao modelo arquitetônico. Menciona 

também, as queixas dos professores quanto às condições para o ensino, que vão desde a 

superlotação de salas, os baixos salários, até o pouco apoio em termos pedagógicos 

(CARVALHO, 2014). 

Diante dessas queixas, Carvalho (2014, p. 54) afirma que muitos professores desistem 

de lutar, outros, porém, se engajam nesse ideário, “conscientes da importância do papel que 

desempenham e que, além de pedagógico, é também político e social”; com isso, passam a 

rever suas práticas pedagógicas e buscam ensinar a turma toda.  

Com o objetivo de apresentar ideias para a prática pedagógica, Carvalho (2014) 

analisa três dimensões, a saber: nível macropolítico (sistema educacional), nível mesopolítico 

(escola) e o nível micropolítico (sala de aula), este último será tratado agora. Isso porque há 

muitos questionamentos dos professores em relação ao desenvolvimento do trabalho na 

diversidade no sistema micropolítico, tais como: 

 

 

[...] é possível ensinar a turma toda? Que práticas de ensino devo adotar para 

que meu plano se aula seja o mesmo para todos, sem desconsiderar as 

diferenças entre os alunos? Como vou transmitir os conteúdos das matérias 

do currículo? Como garantir que todos aprendam os conteúdos curriculares? 

[...] (CARVALHO, 2014, p. 63). 

 

 

A partir desses questionamentos, é notável que professores estão se mobilizando para 

a concretização de um trabalho inclusivo. Essa mobilização é fundamental na ressignificação 

das práticas pedagógicas empregadas nos cotidianos escolares. Todavia, faz-se necessário 
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considerar que não existem receitas prontas, porque a riqueza da educação inclusiva é o 

diverso, o plural, o inacabado.  

 

2.3 A REMOÇÃO DE BARREIRAS PARA UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA INCLUSIVA 

 

O processo de aprendizagem que a educação inclusiva propõe tende a desprender-se 

de obstáculos que venham a tornar o ensino ministrado moroso e segregatório. As 

transformações de princípios e práticas são fatores imprescindíveis. Esse modelo educacional 

rejeita a competitividade e prima por cooperação e por solidariedade.  Os elementos primados 

pela educação inclusiva adotam a diversidade e a pluralidade, para darem resposta às 

eventuais necessidades dos alunos. Uma reestruturação escolar, principalmente pedagógica, 

uma mudança necessária e possível, por não ser realizada individualmente, tampouco, de 

forma isolada (PIRES, 2011a). 

Com essa postura pedagógica, apresentam-se, a seguir, algumas sugestões definidas 

por Carvalho (2014), objetivando auxiliar a prática pedagógica na diversidade. Estas são 

interpretadas, algumas vezes, com a corroboração de Cunha (2016), sem a pretensão de 

propor verdades absolutas e tampouco apresentar receitas para serem utilizadas nesta ou 

naquela escola, tendo em vista a compreensão de que cada estabelecimento escolar tem sua 

realidade. Sobressaem-se: 

1. Elaboração de um plano de trabalho para a turma toda: foca na necessidade do 

planejamento que deve ser elaborado previamente, mas, ao longo do trabalho, pode/deve ser 

modificado de acordo com o interesse dos alunos. As atividades necessitam envolver a turma 

toda. 

2. Considerar a participação dos alunos com os mais valiosos recursos disponíveis em 

sala de aula: utilizar os conhecimentos dos alunos como recursos, valorizar suas preferências, 

escutar sobre o que já sabem e o que gostariam de saber mais. Não há como incluir sem trazer 

para a sala de aula a leitura de mundo dos alunos que ali estão. Cunha (2016) destaca essa 

ideia e cita Freire (2004), que afirma que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. 

Assim, há de se valorizar a “leitura de mundo”, ou seja, os conhecimentos que os alunos 

possuem, como fazedores do processo real de inclusão. 

3. Professor pesquisador: o professor necessita dialogar com sua prática e, para isso, é 

necessário o registro dos seus achados, sejam de sucesso ou de dificuldade; posterior a isso, é 

importante estabelecer uma relação dialógica na escola com diferentes atores que possam 

caminhar para a mudança ou não de sua prática pedagógica.  
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Cunha (2016) expressa uma reflexão sobre esse assunto, ratificando que, “mediante os 

registros feitos na observação, o professor estimula e exercita o aluno para descobrir suas 

maiores qualidades e suas maiores carências”. Essa posição do autor se faz referente ao 

processo de avaliação indispensável no processo de inclusão. Ressalta que existe um conjunto 

de instrumentos eficazes para observar o progresso do aluno, “que vai desde a entrevista dos 

pais ou a anamnese do aluno até os recursos pedagógicos que se encontram na própria sala de 

aula” (CUNHA, 2016, p. 79). 

4. A construção de materiais de ensino-aprendizagem pelo próprio aluno: é um 

trabalho que, segundo Carvalho (2014), extrapola a sala de aula e envolve a comunidade 

escolar. Essa atividade permite uma avaliação mais apurada, uma vez que as habilidades e 

competências a serem avaliadas serão as mais diversas e diferentes para cada um. 

5. A avaliação da aprendizagem se baseia em uma análise do percurso de cada 

estudante: o aluno será avaliado no decorrer das aulas e todas as suas evoluções serão 

avaliadas. É o que se denomina de avaliação formativa. Nesse aspecto,  

 

 

[...] a avaliação que desejamos despe-se dos preconceitos e das barreiras do 

ceticismo. Não podemos avaliar com pressupostos. À educação, desejamos a 

avaliação que direciona os passos do professor e visa à aprendizagem 

discente. Trata-se de uma ação mediadora (CUNHA, 2016, p. 79).  

 
 

6. Oferta de apoio por meio de trabalho pedagógico especializado na sala de recursos 

multifuncionais: a autora se reporta ao Atendimento Educacional Especializado - AEE e cita, 

também, o trabalho conjunto existente em alguns países europeus quando dois professores 

trabalham em uma mesma sala de aula. A dupla regência, que no Brasil ainda é um assunto 

duvidoso e que enfrenta resistência.  

7. Trabalho em oficinas ou laboratórios de aprendizagem: organização de espaços 

interdisciplinares extraclasse, onde serão realizados trabalhos colaborativos. 

As ideias supracitadas, revelam possibilidades de remoção das barreiras para a 

aprendizagem dos alunos. Planejando um trabalho para a turma toda, de modo que todos 

participem socialmente e construam seus próprios saberes, os professores podem trocar 

experiências, envolvidos em uma relação dialógica de cooperação entre seus colegas e o 

próprio aluno. Executam uma prática pedagógica de valorização das produções dos alunos no 

momento de suas construções (avaliando o aluno no processo), materializando um trabalho 

para e na diversidade. 
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Ressalta-se a importância das adaptações curriculares – AC sugeridas por Carvalho 

(2014). A autora adverte que, quando se define o currículo escolar, elegem-se princípios e 

valores expressivos para a qualidade do ensino que será destinado a todos os alunos. Destaca-

se a complexidade existente na elaboração desse currículo, bem como a necessidade dessa 

adequação. A pesquisadora salienta a urgência em repensar o currículo e as metodologias 

empregadas, evitando o fracasso escolar que as escolas vivem atualmente. Para Carvalho 

(2014), o projeto curricular precisa levar em conta as diferenças individuais e o meio em que 

o aluno está inserido.  

Carvalho (2014, p. 112) adverte que o planejamento do processo ensino/aprendizagem 

para atender as diferenças dos alunos “é um desafio que pode ser contornado se o projeto 

curricular tiver as características de generalidade e flexibilidade, objetivando o 

desenvolvimento das potencialidades de cada um”. Demonstra, que as adaptações curriculares 

devem ser compreendidas “como um conjunto de estratégias que permitam flexibilizar os 

conteúdos do currículo de modo a permitir a todos estabelecer relação com o saber”. Nessa 

exposição, a autora crítica à banalização dos conteúdos a serem trabalhados. Essa banalização 

é o que cotidianamente se vivencia em algumas escolas, que acreditam desenvolver uma 

proposta inclusiva. É importante compreender que:  

 

 

As escolas inclusivas, ou escolas de boa qualidade para todos, pressupõem a 

igualdade de oportunidade de aprender e participar. Para tanto, o currículo 

deve ser adaptado, segundo as necessidades de cada aluno, o que não quer 

dizer que se tenha que construir tantos currículos quantas forem as 

manifestações de necessidades educacionais especiais de nossos alunos. 

(CARVALHO, 2014, p. 117).  

 

 

Quanto a esse currículo, Cunha (2016, p. 26) afirma que o Ministério da Educação 

aconselha a articulação do currículo escolar com as dinâmicas sociais, advindas da realidade 

do aluno “por meio de políticas culturais, intelectuais e pedagógicas”. Assevera que “um 

currículo que parta do cotidiano do aluno não pode se esgotar nele mesmo, mas deve se 

estender ao conhecimento formal, trazendo dimensões ainda não experienciadas por ele em 

seus atributos afetivos, sociais e intelectuais”.  

A construção de um currículo funcional é recomendada para a vida prática do público-

alvo da Educação Especial, abarcando atividades em salas de aula que refletirão na vida 

familiar e social desses alunos. Além de sugerir o currículo nesses termos, Cunha (2016, p. 

28), revela que “a realidade da educação, impõe à prática pedagógica limites que só serão 
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superados pelo amor e pelo preparo profissional de quem atua”. Por fim, esclarece que o 

currículo precisa ser construído com a participação de todos os agentes educacionais, 

inclusive das famílias.  

Sob a mesma perspectiva, Carvalho (2014, p. 72) demonstra que “qualquer proposta 

de prática pedagógica em sala de aula aprendendo da e na diversidade implica profundas 

mudanças no trabalho em equipe”. Posição muito pertinente, pois mostra que, para a 

concretização da proposta da educação inclusiva, o trabalho individual não trará sucesso. 

Todos precisam se envolver. As mudanças sugeridas pela autora têm um caráter agregador, de 

ordem política, econômica e social. Ressalta ainda, a possibilidade de desenvolver práticas 

pedagógicas que reconheçam as diferenças existentes no contexto escolar e que tenham como 

finalidades um trabalho para/na diversidade.  

Enfocando o trabalho eficiente na diversidade, ratifica-se o imensurável papel 

colaborativo entre a Educação Especial e a educação de Ensino Regular. Isso porque esse 

trabalho colaborativo, além de propor uma mudança em todo sistema educacional, 

proporciona trocas de saberes e parcerias, visando ao desenvolvimento máximo dos alunos 

com ou sem deficiência, como afirmam Mendes, Vilaronga e Zerbato (2018, p. 63): “Existe 

um consenso que o sistema educacional e as práticas pedagógicas têm de ser reestruturadas 

para atender as novas demandas da escola que busca ser inclusiva”. 

Por fim, admite-se que, enquanto educadores, envolvidos no resgate da cidadania 

plena, podem-se executar práticas pedagógicas que despertem em nossos alunos, sejam eles 

com deficiência ou não, o desejo pela participação ativa. A proposta é que esses alunos sejam 

reflexivos diante dos conhecimentos que recebem e coerentes diante das informações que 

expõem, tornando-se cidadãos emancipados, em uma sociedade em que todas as pessoas 

vivam e convivam juntos, sem exprimirem quaisquer atitudes preconceituosas consigo 

mesmas, tampouco com outrem. 
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3 O CAMINHO PERCORRIDO PARA ELUCIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A presente seção tem como objetivo apresentar a abordagem metodológica adotada 

neste estudo, que envolve os seguintes aspectos: a caracterização da pesquisa, os instrumentos 

utilizados, o lócus da pesquisa, o perfil dos participantes e a análise de conteúdo que 

subsidiou a elucidação dos dados empíricos. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

No intuito de analisar como são constituídas as práticas pedagógicas dos professores, 

com vistas à inclusão de alunos, público-alvo da Educação Especial, em duas escolas da rede 

pública de Cruzeiro do Sul/Acre, realizou-se uma pesquisa que se delineou seguindo uma 

abordagem qualitativa, de natureza aplicada, quanto aos objetivos descritiva, quanto aos 

procedimentos, bibliográfica e de campo, com o uso da entrevista semiestruturada e do 

questionário com questões fechadas. 

A opção pela abordagem qualitativa se deu pelo fato de buscar entender a efetivação 

das práticas pedagógicas inclusivas nas escolas pesquisadas e o processo pelo qual essas 

práticas acontecem, bem como as perspectivas dos participantes quanto à execução de suas 

práticas, aqui, no caso específico, as práticas pedagógicas dos professores de classe comum e 

professores de Atendimento Educacional Especializado - AEE. A opção por esse tipo de 

abordagem possibilita trabalhar: 

 

 
[...] com um universo de significados, dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é 

entendido aqui como parte da realidade social pois o ser humano se distingue 

não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações 

dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes” 

(MINAYO, 2016, p. 20).  

 

 

Para tanto, tratou-se de uma pesquisa de natureza aplicada, pois partiu do conceito 

primário de educação inclusiva mostrando movimentos que a permitiram, bem como as 

possibilidades da concretização das práticas pedagógicas e sua efetividade ao processo de 

inclusão. A pesquisa aplicada “tem como caraterística fundamental o interesse na aplicação, 

utilização e consequências práticas do conhecimento” (Gil, 2008, p. 27). O autor mostra 

claramente que, nesse tipo de estudo, a preocupação do pesquisador “está menos voltada para 
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o desenvolvimento de teorias de valor universal que para aplicação imediata numa realidade 

circunstancial”. 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa é descritiva-exploratória. Como o próprio nome 

diz, a pesquisa descritiva narra uma realidade imparcialmente “As pesquisas descritivas têm 

como objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno. [...] 

levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população” (GIL, 2018, p. 26). Desse modo, 

objetivando a clarificação de conceitos relacionados à temática em questão e buscando 

“aumentar a familiaridade” entre o pesquisador e o lócus da pesquisa, além da elucidação de 

um problema, amparou-se na pesquisa exploratória. Esse tipo de pesquisa tem como objetivo 

identificar melhor um fato ou fenômeno (GIL, 2018). 

A pesquisa exploratória visa investigar um assunto que até pode ser conhecido, mas 

que ainda não foi estudado por completo, como, por exemplo, este estudo, no qual se 

procurou informações que ainda não estão impressas em livros e isso foi feito com 

procedimentos sistemáticos para obtenção dos dados, como as entrevistas semiestruturadas e 

o questionário fechado (GIL, 2018). 

Em face do exposto e objetivando dar relevância teórica ao presente estudo, foram 

trabalhadas, de forma mais sistemática, algumas bibliografias, com destaque para os 

principais autores, por ordem de seção e categorias tratadas: na primeira seção, para abordar 

“O delinear da educação especial em uma perspectiva inclusiva”, o estudo embasou-se em 

Mendes (2010a, 2010b), Mazzotta (2011), Jannuzzi (2012), Mantoan (2015) e Carvalho 

(2018).  

No que tange à segunda seção, estão explicitadas as teorias de Pimenta (2012), Franco 

(2012), Rays (2012), Carvalho (2014), Cunha (2016) e Freire (2019) acerca das “Práticas 

pedagógicas como mediadoras do trabalho na diversidade”. Na terceira seção, por sua vez, 

denominada “O caminho percorrido para a elucidação dos resultados”, ratificam-se teorias da 

metodologia científica, com destaque para Gil, (2008), Bardin (2016), Minayo (2016), Gil 

(2018), Marconi e Lakatos (2018). 

Por fim, a quarta seção, para a discussão e inferências dos resultados da pesquisa, 

conforme as categorias apresentadas, fundamentou-se em Mendes (2010), Mantoan (2015), 

Carvalho (2018) e Freire (2019), que discorrem sobre a educação inclusiva: elucidando os 

conceitos. Na discussão sobre os elementos da prática pedagógica para o fazer inclusivo, 

destacam-se Padilha (2002), Mantoan (2006a, 2006b), Libâneo (2006), Pires (2011a, 2011b), 

Peixoto (2011), Kenski (2012), Carvalho (2014), Costa (2014), Cunha (2016) e Carvalho 

(2018). Para tratar do trabalho colaborativo: a parceria imprescindível na efetivação das 
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práticas pedagógicas, utilizou-se Lima (2011), Mantoan (2015), Cunha (2016), Mendes, 

Vilaronga, Zerbato (2018), Carvalho (2018). Além de, Pimenta (2012), Franco (2012), Santos 

(2015), Carvalho (2018) e Freire (2019), que dialogaram sobre os elementos da formação e da 

prática pedagógica docente. 

Assim procedeu-se por concordar-se com Gil (2018, p. 28), quando afirma que “a 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já publicado”. Hoje, a pesquisa 

bibliográfica não se refere apenas a materiais impressos, como o livro, por exemplo, mas 

inclui diversos outros materiais, especialmente os disponibilizados pela internet (GIL, 2018). 

O estudo expandiu-se através de pesquisa de campo, levando em consideração que 

essa “é utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos sobre um 

problema para o qual se procura uma resposta ou para uma hipótese que se queira comprovar, 

ou ainda descobrir novos fenômenos ou relações entre eles” (MARCONI; LAKATOS, 2018, 

p. 75). Em consonância, Minayo (2016) ratifica que esse estudo, além de aproximar o 

pesquisador da realidade da pesquisa, institui um intercâmbio com os autores, construindo um 

conhecimento empírico.  

 

3.2 VÍNCULOS INICIAIS  

 

Após a aprovação da pesquisa, em 17 de dezembro de 2019, pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa – CEP/Ufac, sob o número do CAEE, 25753119.0.0000.5010, em 19 de dezembro 

de 2019, as gestoras das escolas AC1 e AC2 foram informadas pessoalmente sobre os 

objetivos da pesquisa, as contribuições que esta poderia trazer para a escola e para a prática 

diária dos professores participantes, bem como foram informadas acerca do dia da visita  para 

a efetivação da pesquisa junto aos professores, que se daria no início do ano letivo de 2020.  

Nessa conversa, as gestoras das referidas escolas informaram sobre a realização do concurso 

público para professores, realizado pela prefeitura municipal do município de Cruzeiro do 

Sul/AC e sobre o possível atraso de início do ano escolar, além da possibilidade da 

rotatividade dos professores para o ano letivo seguinte, desse modo, não assegurando que 

todos os professores participantes da pesquisa fossem efetivados. 

A primeira informação foi confirmada quando as aulas iniciaram no dia 9 de março de 

2020, pois houve a necessidade de esperar a adaptação de professores e alunos no ambiente 

escolar. Assim, a pesquisadora manteve-se no aguardo de, no mínimo, 15 dias, para, então, 

entrar em contato com a escola e realizar a pesquisa. 
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Nesse período, o Brasil foi acometido pela pandemia mundial da covid-19 e houve a 

necessidade de um rigoroso isolamento social. Dessa maneira, as aulas presenciais foram 

suspensas por determinação do Decreto Estadual nº 5465 de 16/03/2020. Contudo, no dia 13 

de abril de 2020, entendendo a possibilidade de realizar a entrevista utilizando recursos 

tecnológicos, constatou-se, via celular, com as gestoras das escolas, as contribuições que a 

pesquisa poderia trazer para as instituições e, consequentemente, para a prática diária dos 

professores participantes. Após a conversa, as gestoras disponibilizaram os números de 

contato dos celulares das professoras que seriam as participantes da pesquisa, fazendo uma 

ressalva de que, anterior ao contato da pesquisadora, as próprias gestoras se comprometeriam 

a ligar para as professoras, informando do nosso estudo. 

Até o dia 15 de abril de 2020 a pesquisadora tinha recebido das gestoras todos os 

números de celulares das participantes. De acordo com informação da gestora da escola AC1, 

alguns professores do quadro efetivo não poderiam participar, tendo em vista alegarem 

exaustivo trabalho em outras escolas, mesmo no período de isolamento social, provocado pela 

covid-19, quando alguns precisaram trabalhar em home office. 

De posse desses contatos, foram criados dois grupos de WhatsApp assim 

denominados: Escola AC1 e Escola AC2,18 nos quais foram adicionados os contatos. No 

primeiro grupo, ficaram as participantes professoras de classe comum: AC1P1, AC1P2, 

AC1P3, AC1P4 e uma participante da sala de AEE, designado de AC1PAEE, todas da escola 

AC1; e, no segundo grupo, foram adicionadas as professoras de classe comum: AC2P1, 

AC2P2, AC2P3, AC2P4 e AC2PAEE, o último para denominar o professor da sala de 

Atendimento Educacional Especializado - AEE da escola AC2.  

Posterior à organização dos grupos, houve a comunicação inicial, na qual a 

pesquisadora identificou-se como aluna da pós-graduação PPHEL – Ufac, apresentando o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Por conseguinte, fez-se uma 

explicação sobre os objetivos da pesquisa, e sobre as contribuições para a escola e para a 

                                                 
18 Utilizou-se um alfanumérico para identificar os participantes e manter o sigilo de suas identidades. 

AC significa a unidade da federação, portanto, refere-se ao estado do Acre e 1 refere-se à primeira 

escola lócus da pesquisa; P1 significa participante 1; e, assim, sucessivamente.  Para designar o 

professor de Atendimento Educacional Especializado, utilizou-se o alfanumérico AC1PAEE. Do 

mesmo modo, AC significa a unidade da federação, portanto, refere-se ao estado do Acre, a letra P, 

significa participante; AEE significa Atendimento Educacional Especializado. Para nominar a segunda 

escola, bem como seus participantes, empregou-se semelhante alfanumérico, apenas trocando pelo 

numeral 2, assim: a sigla AC significa a unidade da federação, refere-se ao Estado do Acre e 2 refere-

se à segunda escola lócus da pesquisa; P1 significa participante e, assim, sucessivamente; O código 

AC2PAEE, já explicitado o significado da sigla, foi utilizado para referenciar o professor de 

Atendimento Educacional Especializado do segundo lócus do estudo. 
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prática diária das participantes. Informou-se que, incialmente, toda essa pesquisa seria 

realizada presencialmente, assim como a entrevista e o questionário, mas que, em virtude da 

necessidade do isolamento social, os instrumentos para coletas de dados seriam realizados 

virtualmente. Na oportunidade, marcaram-se as datas para as visitas nas residências das 

participantes, para que o TCLE fosse assinado.  

 

3.3 INSTRUMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

A entrevista semiestruturada (apêndice A) e o questionário com questões fechadas 

(apêndice B) foram utilizadas para a coleta dos dados. A observação não participante seria um 

dos instrumentos para a coleta de dados, contudo, por conta do quadro pandêmico que gerou 

um rigoroso distanciamento social e, por consequência, a suspensão das aulas em todo o país, 

não foi possível realizá-la. 

No que concerne à entrevista semiestruturada, possibilita ao observador ir além, sentir-

se livre para formular novos questionamentos, de modo a tornar as respostas mais completas. 

Bardin (2016, p. 23) explica a entrevista como possibilidade de se obter “um material rico e 

complexo”. Em alusão às entrevistas semiestruturadas, explana que o entrevistador precisa 

registrar integralmente as respostas, sejam elas advindas de um discurso verbal ou mesmo do 

“silêncio” ou da hesitação do entrevistado. Assim, esse instrumento de pesquisa alargou o 

presente estudo por possibilitar a completude de algumas respostas que, por vezes, na 

primeira emissão da indagação, não possibilitavam a compreensão da participante, nem da 

pesquisadora. 

Em meio a um acalorado diálogo, sugeriu-se que as entrevistas fossem feitas por meio 

de videoconferência, o que não agradou a todos os participantes, apenas dois deles AC1P3, 

AC1PAEE, da escola AC1, aceitaram; e assim foram realizados. Os demais optaram pelas 

perguntas feitas via áudio, portanto, sem a utilização do vídeo. 

Após a entrevista, utilizamo-nos de um questionário (Apêndice B) com questões 

fechadas para caracterizar as participantes do presente estudo, compreendendo a indicação de 

Marconi; Lakatos (2018, p. 94-96), quando salientam que o questionário “é um instrumento 

de coletas de dados constituído por uma série ordenada de perguntas [...] que deve ser 

limitado em extensão em finalidades”, sendo elaborado com perguntas fechadas que 

apresentam alternativas fixas. As respostas são mais objetivas e, mesmo restringindo a 

resposta do pesquisador, facilita a tabulação dos dados (MARCONI; LAKATOS, 2018). 
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Com base na relevância e nas possiblidades dessa técnica, o questionário foi elaborado 

para a identificação do perfil das participantes, com destaque para idade, escolaridade, tempo 

de serviço no magistério e com aluno com deficiência, tempo de formação inicial, situação 

trabalhista, formações realizadas e áreas afins.  

Esclarecidos as técnicas e os instrumentos utilizados nesta pesquisa, por conseguinte, 

far-se-á a apresentação do lócus do estudo, bem como de seus participantes. 

 

3.4 REVELANDO O LÓCUS DA PESQUISA  

 

Para lócus desta pesquisa, foram escolhidas duas escolas municipais de Ensino 

Fundamental da Zona Urbana de município de Cruzeiro do Sul/Acre. Esse mapeamento foi 

realizado na Secretaria Municipal de Educação e teve como critério fundamental a observação 

nos quadros de matrícula e de frequência, para análise de um significativo número de alunos 

público-alvo da Educação Especial (quanto maior o número de alunos, a escola foi convidada 

a participar). Os estabelecimentos de ensino não foram identificados por seus nomes reais19, 

empregou-se a unidade de federação destes (Acre), a saber: Escola AC1 e Escola AC2.  

No intuito de discorrer sobre os campos a serem estudados, escolheu-se apresentar 

características peculiares situacionais, econômicas e sociais dos bairros em que esses campos 

estão localizados, para adentrar na caracterização do lócus propriamente dito. 

Para caracterizar o bairro da escola AC1, tomou-se de empréstimo a palavra 

emergente, conceituada como aquilo “que está em desenvolvimento” (FERREIRA, 2011, p. 

353). Assim, mesmo revelando um “verde” muito expressivo caraterístico da floresta 

amazônica, o bairro exibe uma estrutura de ascensão social e econômica bastante 

significativa. Ruas pavimentadas, prédios públicos de serviços sociais úteis para sua 

população, com relevância para o Hospital do Juruá, postos de saúde, Tribunal Regional 

Eleitoral - TER), núcleo da Secretaria do Estado Acre - SEE, escolas municipais e estaduais, 

como a escola Militar Dom Pedro I; bem como prédios particulares, também para serviços 

sociais, como consultórios médicos e odontológicos, farmácias, supermercados, padarias, 

postos de abastecimentos, templos religiosos e etc. As áreas de lazer são fatores precários 

nesse cenário, porém, contém praças, quadra de esporte coberta.  

 

                                                 
19 Utilizou-se um alfanumérico para identificação do lócus da pesquisa. Escola AC1, para a escola da rede 

municipal de Ensino de um bairro emergente da Zona Urbana do município de Cruzeiro do Sul, pertencente ao 

estado do Acre; AC2, para a escola da rede municipal de Ensino de um bairro ribeirinho da Zona Urbana do 

município de Cruzeiro do Sul, pertencente ao estado do Acre. 
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     Imagem 1– Bairro Lócus AC1 

 

                            Fonte: Google Maps 

 

A segunda escola, denominada de AC2, está situada na Zona urbana do municipio de 

Cruzeiro Sul/AC e, como mostrado na imagem abaixo, localiza-se às margens do rio Juruá. 

Assim, caracteriza-se como um bairro ribeirinho, pois o público atendido pela escola, na sua 

maioria, reside às margens do rio (DICIONÁRIO, 2012). Cabe ressaltar que é um dos bairros 

mais antigos da cidade, tem como ponto de referência as torres da Radiobrás20. Bairro 

pavimentado, tem expressivo números de pontos comerciais, além de posto de saúde, escolas, 

algumas áreas de lazer, como quadra de esporte. É visível a falta de saneamento básico, 

principalmente a inexistência da rede de esgoto nas imediações da escola.  

 

                               Imagem  2– Bairro Lócus AC2 

 

                                 Fonte: Google Maps 

 

                                                 
20 A rádio mais antiga da cidade de Cruzeiro do Sul/Acre (CONHECIMENTO DA PESQUISADORA, 2020). 



94 
 

Caraterizados os bairros do lócus da pesquisa, para melhor entendimento dos dados 

que, por ventura sejam revelados, apresentar-se-á o perfil das participantes: faixa etária, 

formação inicial e continuada, tempo de serviço na docência e com alunos com deficiência.  

 

3.5 O PERFIL DAS PARTICIPANTES  

  

Entendendo que diálogo é um elemento chave para a construção do conhecimento, 

como nos esclarece Freire (2016), buscou-se colaboradores para a realização deste estudo, 

uma parceria que originou a subjetividade, característica básica da pesquisa qualitativa. Esses 

aspectos subjetivos permitiram um diálogo apurado para um pensar mais crítico, garantindo 

um trabalho, além de reflexivo, fomentador de discussões para um fazer docente, segundo a 

perspectiva que a educação inclusiva intenciona. De antemão, ansiando conhecer as 

participantes do estudo, bem como a conjuntura pela qual faziam parte da realidade 

pesquisada, aplicou-se um questionário com questões fechadas (Apêndice B). 

Foram utilizados, como critérios de inclusão para participar da pesquisa, ser 

professor(a) de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental das escolas selecionadas, que trabalha 

com alunos com deficiência, possuindo formação em nível superior, bem como formação 

continuada nas áreas de Educação Especial e Educação Inclusiva. Foram excluídos da 

pesquisa professores(as) que têm apenas dois anos ou menos de experiência no magistério. O 

motivo da exclusão deu-se pelo fato de que a temática exigiria experiência da prática das 

participantes, assim, professores(as) com dois anos ou menos de exercício de docência 

possivelmente contribuiriam menos expressivamente neste estudo. 

Assim, participaram desta pesquisa 10 professoras, 05 de cada escola I da pesquisa, 

todas trabalham no Ensino Fundamental I. Foram selecionadas 03 professoras de classe 

comum e 02 professoras do Atendimento Educacional Especializado – AEE, residentes no 

município de Cruzeiro do Sul. Todas são do sexo feminino, o que não provoca estranheza, 

visto que se trata do Ensino Fundamental I e, nessa modalidade, a presença feminina se 

sobressai (ALMEIDA, 1998). 

A definitiva feminização do magistério representou muito para as conquistas que as 

mulheres hoje podem usufruir. Assim, o seu processo de formação foi alterado e, 

consequentemente, seu papel social, bem como direitos foram conquistados, com destaque 

para independência econômica e pessoal. Conforme Almeida (1998, p. 28), “ensinar crianças, 

foi por parte das aspirações sociais, uma maneira de abrir as mulheres um espaço público 

(domesticado) que prolongassem as tarefas desempenhadas no lar”. Todavia, as mulheres que 
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aspiravam se libertar financeiramente, encontram a possibilidade para a realização 

profissional.  

Quanto à faixa etária das participantes, das 10, apenas 02 estão entre 25 e 30 anos; 

ambas trabalham na escola AC2, as demais estão na faixa etária de 30 a 50 anos, como mostra 

o quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Participantes segundo a faixa etária  

Faixa etária (anos) Quantidade/Participante % 

25-30 anos 02 participantes 20% 

30-50 anos 08 participantes 80% 

TOTAL 10 participantes 100% 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Conforme demonstra o quadro, as participantes estão em uma fase da vida em que, 

naturalmente, trazem uma longa história de experiência. Possuem conhecimentos e reflexões 

sobre o mundo, sobre si e sobre os outros. Apresentam maior capacidade de reflexão sobre o 

conhecimento e sobre seus próprios processos de aprendizagem, o que pode beneficiar esse 

contínuo processo de aprendizagem (OLIVEIRA, 2001). Uma aprendizagem essencial para 

que essas participantes realizem suas práticas mais significativas com vistas à aprendizagem 

dos alunos. Retomando a caraterização das participantes, o quadro seguinte diz respeito à 

formação inicial: 

 

Quadro 2 - Formação Inicial 

Participante Formação 

inicial 

Outras 

licenciaturas 

Tipo de 

instituição 

Tempo 

formação 

inicial 

Especialização  

AC1P1 Pedagogia Não Pública 

Federal 

10 a 20 

anos 

Gestão Escolar 

(concluída)  

AC1P2 Pedagogia Não Pública 

Federal 

03 a 10 

anos 

Educação 

Inclusiva 

(concluída) 

AC1P3 Normal 

Superior 

Não Pública 

Estadual 

10 a 20 

anos 

Educação 

Inclusiva 

(concluída)  

AC1P4 Pedagogia Não Pública 

Federal 

10 a 20 

anos 

Não 

AC1PAEE Pedagogia Não Privada 03 a 10 

anos 

Não 
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AC2P1 Pedagogia Não Pública 

Federal 

+  de 20 

anos 

Não  

AC2P2 Letras 

Português 

Pedagogia Pública 

Federal/ 

Privada 

03 a 10 

anos / há 2 

anos ou 

menos 

Aspectos 

pedagógicos 

AC2P3 Pedagogia Não Pública 

Federal 

03 a 10 

anos 

Não 

AC2P4 Letras 

Espanhol 

Pedagogia/ 

Ciências 

biológicas 

Pública 

Federal/ 

Privada/ 

Privada 

03 a 10 

anos/ 03 a 

10 anos/ há 

2 anos ou 

menos 

Letramento e 

Alfabetização 

(cursando) 

AC2PAEE Normal 

Superior 

Não Pública 

Estadual 

10 a 20 

anos 

Não 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Notadamente, todas as participantes têm formação superior, 08 delas formadas em 

Pedagogia, e 02 possuem formação em Normal Superior, realizada em uma instituição pública 

do Estado do Amazonas; 05 estudaram em instituições públicas federais e 03 em instituições 

privadas, com oferta a distância. Importante notar que 02 dessas professoras têm graduação 

em outros cursos: 01 na área de Letras/Português, sendo sua primeira graduação. Uma outra 

professora possui três graduações: A primeira em Letras Espanhol, a segunda em Pedagogia e 

a terceira em Ciências Biológicas. 

Torna-se pertinente refletir sobre a formação inicial das participantes, em virtude de 

que 05 delas apontaram a conclusão da formação inicial entre 10 a 20 anos ou mais de 20 

anos. Isso implica dizer que os cursos de licenciaturas que fizeram, possivelmente, não 

trataram da temática inclusiva. Isso pode ser justificado pelo fato de que, somente em 2002, a 

Resolução CNE/CP nº 1/2002 definiu que as instituições de ensino superior deveriam prever, 

em sua organização curricular, a formação docente voltada para a diversidade, considerando 

os conhecimentos sobre as especificidades dos educandos com necessidades especiais 

(BRASIL, 2002). Partindo dessa proposição, também se compreende que 50% dos 

participantes tiveram, em suas formações iniciais, conhecimentos sobre a educação inclusiva. 

Concernente à especialização, das 10 participantes, 02 concluíram os respectivos 

cursos na área da educação, 02 delas na área da Educação Especial e Inclusiva e 01 está 

cursando Letramento e Alfabetização. Esses dados permitem concluir que as demais 

professoras, mais precisamente 50%, até o momento, se limitaram à formação inicial.  

Um aspecto animador e bastante significativo é quanto à participação das docentes em 

formação continuada, como mostra o quadro abaixo: 
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Quadro 3 - Formação Continuada 

Participante Participação  Temática estudada frequentemente 

AC1P1 Sim Aspectos pedagógicos para trabalhar na prática  

AC1P2 Sim Educação Inclusiva / Educação Especial e aspectos 

pedagógicos para trabalhar na prática 

AC1P3 Sim Educação Inclusiva / Educação Especial e aspectos 

pedagógicos para trabalhar na prática 

AC1P4 Sim Educação Inclusiva / Educação Especial e aspectos 

pedagógicos para trabalhar na prática 

AC1PAEE Sim  Educação Inclusiva / Educação Especial 

AC2P1 Sim Aspectos pedagógicos para trabalhar na prática 

AC2P2 Sim Educação Inclusiva / Educação Especial e aspectos 

pedagógicos para trabalhar na prática 

AC2P3 Sim Educação Inclusiva / Educação Especial e aspectos 

pedagógicos para trabalhar na prática 

AC2P4 Sim Educação Inclusiva / Educação Especial e aspectos 

pedagógicos para trabalhar na prática 

AC2PAEE Sim Educação Inclusiva / Educação Especial  

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Diante do quadro apresentado, sobre a formação continuada realizada com frequência 

pelas participantes, foi unânime a informação de que as professoras de classe comum 

participam efetivamente de formações relacionadas a aspectos pedagógicos para trabalhar na 

prática com seus alunos. Essas formações não tratam do trabalho com alunos público-alvo da 

educação especial.  

Observa-se, também, que a significativa maioria, ou seja, 08 participantes, realizaram 

formações sobre a temática da educação inclusiva e apenas 02 delas não têm conhecimento 

sobre o assunto. Assim, nota-se que 80% das participantes conhecem a temática e essa 

constatação demonstra um avanço bastante significativo para a educação inclusiva nos dois 

lócus da pesquisa. As professoras de AEE expuseram se limitar às formações continuadas 

sobre a temática da Educação Especial na perspectiva inclusiva. 

Para uma análise mais detalhada sobre o significativo número de participantes que 

conhecem a temática inclusiva, Mantoan (2015, p. 81) aborda que a formação do professor da 

Educação Especial, com a Política Nacional de 2008, “passou a ser uma especialização lato 

sensu, uma pós-graduação em Pedagogia”. A autora é enfática em dizer que essa formação 

não é suficiente. Salienta que professores, sejam eles de educação infantil e do Ensino 
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Fundamental I e os licenciados, além de necessitarem da formação em serviço, na escola, 

precisam de formação em educação inclusiva.  

Mantoan (2015, p. 81) abaliza que é nesses momentos de formação que aos 

professores, diretores, coordenadores é possibilitado compartilhar ideias, mostrar sentimentos 

e as ações desenvolvidas, “é uma das saídas para obter o sucesso almejado na formação 

emergencial para a inclusão”. O compartilhamento de ideias entre colegas, troca de 

experiência do que deu certo ou não, dos medos e anseios diante de situações vividas pode 

tornar o processo menos receoso, mais aprazível.  

Mesmo diante de um número não tão expressivo sobre o desconhecimento a respeito 

da temática inclusiva, vê-se essa informação com preocupação, tendo em vista que a inclusão 

propõe a mudança na perspectiva do ensino como um todo. E, como foi mencionado ao longo 

deste estudo, a inclusão escolar não está direcionada apenas ao aluno-público alvo da 

educação, mas, sim, a todos os alunos. De tal modo, não é admissível, nem tampouco 

produtivo, haver ensino sem proporções inclusivas (MANTOAN, 2015; CARVALHO, 2018).  

Se os homens são seres da práxis, como acredita Freire (2016), precisam conhecer 

para poder transformar sua prática. Como transformar a prática pedagógica tradicional em 

uma prática pedagógica inclusiva senão a conhecendo? Faz-se necessário, portanto, dialogar, 

como sugere Freire (2016, p. 228), e receber/oferecer a co-laboração, que não pode acontecer 

“a não ser entre sujeitos, ainda que tenham níveis distintos de função”, como é o caso dos 

professores, diretores e coordenadores. Os momentos de formação permitem essa 

colaboração.  

Prosseguindo com o perfil das participantes, destaca-se o tempo de serviço: 

 

Quadro 4 - Tempo de serviço na docência  

Quantidade / participante Tempo de serviço % 

01 participante 05 a 10 anos 10% 

09 participantes + de 10 anos 90% 

TOTAL - 100% 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Diante dos dados apresentados no quadro acima, nota-se que apenas uma 01 possui 

menos de 10 anos de efetivo exercício no magistério, esta com 08 anos de docência. É notória 

a ampla experiência de docência que as participantes afirmam possuir. Esse conhecimento é 

favorável ao processo de reflexão de sua prática. Pimenta (2012, p. 22) esclarece sobre a 
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importância desses conhecimentos, denominados, pela autora, de saberes da experiência, 

saberes produzidos no cotidiano escolar, “num processo permanente de reflexão sobre sua 

prática, mediatizada pela de outrem - seus colegas de trabalho”.  

Apesar do largo tempo de serviço dessas profissionais, 05 delas trabalham em regime 

temporário, o que causa uma expressiva rotatividade de professoras nas escolas. A 

rotatividade é um dos principais problemas enfrentados pelas instituições, pois, “certamente 

traz diversos prejuízos para a organização da escola, continuidade dos trabalhos, e, 

consequentemente, interfere no desenvolvimento da aprendizagem do aluno” (SOUSA, 2018, 

p. 144). 

Uma reflexão muito pertinente para a temática em estudo é saber o tempo que as 

participantes têm no exercício da docência com alunos com deficiência. O quadro abaixo 

retrata essa realidade:  

 

Quadro 5 - Tempo de serviço na docência com aluno com deficiência  

Participante Tempo de serviço 

AC1P1 2 anos 

AC1P2 4 anos 

AC1P3 2 anos 

AC1P4 Mais ou menos 14 anos 

AC1PAEE 15 anos 

AC2P1 Mais ou menos 24 anos 

AC2P2 2 anos 

AC2P3 2 anos 

AC2P4 Mais ou menos 14 anos 

AC2PAEE 06 anos 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Os dados acima podem revelar a posição das participantes frente a temática inclusiva, 

bem como permitem entender a coerência ou a discrepância do trabalho desenvolvido em sala 

de aula. As informações dadas em alguns casos não foram precisas. A alegação é de não 

lembrarem exatamente há quantos anos trabalham com esse público. 04 das participantes 

comungaram dessa ideia.  
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A participante AC2P1 revelou que trabalha há, mais ou menos, 24 anos com alunos 

com deficiência. Essa afirmativa precisou ser questionada, em virtude de que Santos (2015), 

em uma pesquisa de mestrado na cidade de Cruzeiro do Sul/Acre, afirma que o Núcleo de 

Apoio Pedagógico a Inclusão – NAPI, foi criado em 2006. Assim, tem-se apenas 14 anos de 

difusão da inclusão no Ensino Regular em Cruzeiro do Sul/Acre. A justificativa da 

participante a esse questionamento foi plausível e em conformidade com a proposta da 

educação inclusiva, quando explicou: “sempre tive na minha sala de aula alunos que 

precisavam de atenção especial”.  

A participante AC1PAEE informou que há 15 anos trabalha com o público-alvo da 

educação especial. Fazendo uma ressalva de que, por 07 anos, trabalhou na Apae e há 08 

trabalha em salas de recurso multifuncional.  

Ademais, 06 participantes trabalham de 02 a 06 anos com alunos com deficiência, O 

que vale dizer que 60% dessas profissionais tem pouca experiência com esse público. 

Contudo, no quadro 3, que trata a formação continuada das professoras, apenas a participante 

AC1P1 não conhece a temática inclusiva. Isso permite afirmar que as demais participantes, 

apesar de terem poucos anos de docência com alunos com deficiência, possuem conhecimento 

teórico sobre a temática.  

Com o perfil das colaboradoras descrito, a subjetividade nos permitirá adentrar na 

realidade pesquisada, todavia, com um irrestrito apoio teórico. Com esse desígnio, propõe-se 

esclarecer a técnica de análise utilizada para a interpretação dos dados coletados: a Análise de 

Conteúdo de Bardin. A subseção seguinte traz um sucinto esclarecimento sobre a referida 

técnica. 

 

3.6 COMPREENDENDO A ANÁLISE DE CONTEÚDO DE BARDIN  

 

Todas as etapas de uma pesquisa são muito importantes. Contudo, a análise dos dados 

coletados de uma pesquisa necessita ser bem elaborada, levando o pesquisador a interpretar 

com mais destreza os dados coletados. A análise de conteúdo é definida como:  

 

 
Um conjunto de técnicas de analises das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2016, p. 48). 
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A análise de conteúdo desenvolveu-se nos Estados Unidos. Além do rigor científico 

ser o da medida, exemplos: tamanhos dos títulos, localização de páginas e etc., o material 

analisado era basicamente o jornalístico. A Primeira Guerra Mundial impulsionou esse tipo 

de análise, que foi o estudo da propaganda. H. Lasswell é o primeiro nome que ilustra a 

história da análise de conteúdo, porque, a partir de 1915, realizou análises de imprensa e de 

propaganda (BARDIN, 2016). 

Conforme registra Bardin (2016), em 1927, Lasswell intensificou seus trabalhos com 

a análise de conteúdo. Nesse período, mesmo sendo a linguagem objeto de estudo da 

linguística e da análise de conteúdo, não havia diálogo entre ambas. Entre 1940 a 1950, o 

método despertou o interesse que levou à sua maior ampliação. O americano E. Berelson, 

com o auxílio de Lazarsfeld, estudou mais profundamente sobre a análise de conteúdo, 

assim como outros americanos e franceses que também realizaram estudos para 

aperfeiçoamento da técnica.  

Durante um tempo, nota-se, aparentemente, que a prática da análise de conteúdo foi 

deixada de lado, pois além de consumir muito tempo dos pesquisadores, era vista sem 

relevância social. De acordo com Franco (2018, p. 9), “esse fato decorre da confusão 

conceitual que se estabelece entre questões de método, metodologia e procedimentos 

metodológicos”.  

Bardin (2016, p. 26) explana que, em 1950, na ocasião de diversos congressos sobre 

os problemas da psicolinguística, mais precisamente o último, realizado em 1955, fez 

eclodir “uma segunda juventude" para a análise de conteúdo. As ciências se juntaram com o 

intuito de questionar essas técnicas e propor a sua contribuição”. Houve, também, a 

discussão a respeito das técnicas de análise qualitativa e quantitativa, isso relacionado ao 

plano metodológico.  

Aspectos puramente quantitativos cederam lugar aos aspectos qualitativos. A 

objetividade resigna espaço para a subjetividade, permitindo que a mensagem não 

necessariamente tenha que ser explícita, as respostas dos problemas de pesquisa podem se 

encontrar ocultas nos achados. Assim, “toma-se consciência de que, a partir dos resultados 

da análise, se pode regressar às causas, ou até descer aos efeitos das características das 

comunicações” (BARDIN, 2016, p. 27). 

Bardin (2016) menciona que, no final dos anos 1940 e início de 1950, com a 

colaboração de Lazarsfeld, Berelson, configura-se a análise de conteúdo como “uma técnica 

de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto da comunicação” (BARDIN, 2016, p. 24). Nota-se, na definição inicial 
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sobre análise de conteúdo, referida por Bardin (2016), que o conceito dessa técnica foi 

expressamente reformulado com vistas a mostrar as multiplicidades de recursos que esse 

método possibilita ao pesquisador. 

Posteriormente, em 1977, a autora francesa Laurence Bardin publicou sua obra 

intitulada: Análise de Conteúdo. Uma teoria que, em 2016, estava em sua 70ª edição. A obra é 

bastante didática e revela de modo dinâmico e sequenciado como é perpetrada a análise de 

informações da abordagem qualitativa, além de esclarecer e sistematizar toda a história da 

análise de conteúdo, bem como define e elucida suas finalidades.  

A obra mencionada esclarece como e com que analisar os dados coletados desse tipo 

de pesquisa. Essa análise é feita em três etapas, as quais serão reportadas mais adiante. Logo 

no prefácio dessa obra, há uma conceituação elucidativa e notadamente inovadora, onde a 

análise de conteúdo é vista como “um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais 

sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a “discursos” (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados” (BARDIN, 2011, p. 15).  

Desde sua primeira publicação, Bardin inspirou outros autores, que, explicitamente, 

embasados em seu trabalho, se arriscaram a produzir novas obras, uma espécie de resenha, 

que nos possibilitam melhor compreensão sobre o assunto. A exemplo disso, cita-se Franco 

(2018), que dará respaldo também a esta reflexão. 

Bardin (2016, p. 166) demonstra que a mensagem é o ponto de partida da análise de 

conteúdo. “Qualquer análise de conteúdo passa pela análise da própria mensagem”. A autora 

destaca que as mensagens são suscetíveis à interpretação, sejam elas por possuírem 

significados obscuros, por apresentarem duplo sentido e que até “por detrás do discurso 

aparente geralmente simbólico e polissêmico esconde-se um sentido que convém 

desvendar” (BARDIN, 2016, p. 20). 

Dessa forma, ao utilizar-se da análise de conteúdo, o pesquisador deve estar atento 

ao ponto de partida da interpretação, seja de uma mensagem “verbal (oral ou escrita), 

gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada” (FRANCO, 2018, p. 

21) seja a mensagem explicita e/ou latente (implícita); tanto a análise quanto a interpretação 

dos conteúdos são passos a serem seguidos. A contextualização é primordial para que a 

mensagem tenha sentido, ou seja, “garanta a relevância dos resultados a serem divulgados e 

de preferência socializados” (FRANCO, 2018, p. 31).  

Percebe-se a inferência como um importante procedimento na análise de conteúdo. 

Tem o papel de extrair a essência da mensagem, fazendo-se necessário partir da mensagem 

inicial, ou melhor, do produto bruto do que foi emitido e procurar o sentido do que foi 
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exposto (descreve e posteriormente interpreta). As inferências esclarecem as causas das 

mensagens. Enfim, eis a fase final da análise de conteúdo (BARDIN, 2016). 

A partir dessa concepção, nota-se que, para inferir significado de maneira lógica, 

precisa-se partir de estudos/teorias conhecidas, porque qualquer conteúdo de uma 

mensagem precisa passar pelo crivo da comparação/checagem, “já que a informação 

puramente descritiva, sobre o conteúdo, é de pequeno valor [...] é sem sentido até que seja 

relacionado a outros dados” (FRANCO, 2018, p. 32). De tal modo, entende-se que as 

comparações são inevitáveis na análise de conteúdo, porque, segundo a autora, quem dita a 

relevância dessas comparações é o próprio pesquisador, no que se refere ao nível de seu 

conhecimento teórico. 

Para tanto, de posse dos dados coletados, o pesquisador necessita, antes de qualquer 

coisa, organizar a mensagem auferida, nisto, especificamente, os dados das entrevistas. 

Bardin (2016) apresenta três fases para a análise de conteúdo, são pontos a serem seguidos 

cronologicamente a saber: a pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos 

resultados, que envolve a inferência e a interpretação.  

Na pré-análise faz-se a organização do material coletado, objetivando sistematizar as 

ideias iniciais. Trabalha-se com quatro etapas nesta organização: A “leitura flutuante”, onde 

o analista toma contato com o material coletado; a escolha dos documentos, é o momento de 

delimitar, no material coletado, o que se pretende analisar; a formulação das hipóteses e dos 

objetivos; a referenciação dos índices e elaboração dos indicadores, determina os 

indicadores por meio de recortes da mensagem dos dados coletados (BARDIN, 2016). 

A exploração do material é a segunda fase, momento das definições das categorias e 

da identificação da unidade de registro, que pode ser uma palavra, o personagem, o item, o 

tema. Optou-se, neste estudo, pelo tema. Essa etapa de exploração do material é que permite 

ou não as interpretações e inferências de qualidade. Esse é o momento de descrição do 

corpus da pesquisa (quaisquer materiais), com a orientação de hipóteses e teorias. A 

codificação e a categorização são fundamentais nessa fase, melhor esclarecendo: na 

codificação, os materiais brutos dos dados coletados são transformados/recortados em 

unidades de registro. Na categorização, os dados brutos passam por um arranjo, 

primeiramente, tende a isolar os elementos, o que, de fato, é plausível para ser validado, 

essa etapa é o inventário. Nova etapa comporta a categorização, repartem-se os elementos 

para melhor sistematização/organização da mensagem, o que é denominado de classificação 

(BARDIN, 2016). 
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A terceira fase relaciona-se ao tratamento dos resultados, inferências e 

interpretações. Nessa fase, são tratados os resultados. Não se restringe a descrever os dados, 

mas busca-se uma compreensão mais apurada das mensagens. Exploram-se os significados 

expressos nessas mensagens e se estabelece relação com estudos realizados a priori e que 

estão expressos nas categorias estabelecidas. Melhor esclarecendo: culmina com as 

interpretações inferenciais, com as intuições com a análise crítica e reflexiva (BARDIN, 

2016). 

Entende-se a análise de conteúdo, conforme ilustra Bardin (2016, p. 37), como “um 

conjunto de técnicas de análise de comunicação”. A autora bem demonstra que a análise de 

conteúdo será um único instrumento utilizado, todavia configura-se de diversas maneiras 

tendo em vista as possibilidades das comunicações, o que a autora chama de “um leque de 

apetrechos” (p. 37). Diante desse “leque de apetrechos” que a análise de conteúdo nos 

disponibiliza e alguns deles já foram mencionados anteriormente, optou-se pela análise 

categorial, por meio da análise temática, sendo esta “a menor parte do conteúdo, cuja 

ocorrência é registrada de acordo com a categoria levantada” (FRANCO, 2018, p. 43).  

O tema empregado na análise temática é uma característica da análise de conteúdo. 

Bardin (2016, p. 135) traz a definição de Berelson (1971) sobre essa unidade de registro 

como sendo “Uma afirmação acerca de um assunto. Quer dizer, uma frase, ou uma frase 

composta, habitualmente um resumo ou uma frase condensada, por influência da qual pode 

ser afetado um vasto conjunto de formulações singulares”.  

Diante dessa definição, compreende-se que o tema possibilita uma diversidade de 

particularidades a partir de um contexto. Bardin (2016, p. 135) esclarece o tema como 

“unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo certos 

critérios relativos à teoria que servem de guia à leitura”. Nota-se, portanto, a necessidade de 

conhecimentos teóricos para a fluidez na escrita do texto e, consequentemente, para a 

solidez da mensagem final. Faz-se uso do tema, por ser uma unidade de registro utilizada 

para:  

 

 
[...] estudar motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de 

tendências etc. As respostas a questões abertas, as entrevistas (não diretivas 

ou mais estruturadas) individuais ou de grupos [...], podem ser, e 

frequentemente são analisados tendo o tema por base (BARDIN, 2016, p. 

135). 
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Diante do supracitado, torna-se relevante ratificar que, para a coleta de dados deste 

estudo, empregou-se o questionário com perguntas fechadas e a entrevista semiestruturada, 

ambos realizados individualmente. Esses instrumentos possibilitaram a caracterização das 

participantes, considerando: sexo, faixa etária, formação inicial e continuada, anos de 

exercício no magistério, de experiência com o público-alvo da Educação Especial. Revelaram, 

também, suas crenças, valores, tendências e opiniões bem como fazem menção de suas 

práticas pedagógicas diárias.  

Dentro desse contexto, foram apurados oito temas direcionadores do presente estudo. 

Após a definição dessa unidade de análise acima descrita, definiram-se as categorias, 

exercício que exigiu orientação teórica e bastante tempo por carecer de uma apreciação mais 

apurada sobre os temas já elencados.  

Assim, em consonância com a literatura estudada, agrupam-se as categorias, levando 

em consideração o que é comum entre elas. Conforme Bardin (2016), esse agrupamento pode 

ser feito de várias formas: sintático, que pode ser um verbo, adjetivos, substantivos etc.; 

semântico, como exemplo as categorias temáticas, o último, o caso das categorias deste 

trabalho, nesta ocasião apresentado.  

Para que as categorias tenham características hábeis, existem algumas regras lógicas 

para suas elaborações, de acordo com Bardin (2016) e corroborados por Franco (2018), quais 

sejam: a exclusão mútua: onde se busca evitar a redundância. O elemento que está em uma 

categoria não pode ficar em outra. “O princípio da exclusão mútua depende da 

homogeneidade das categorias” (FRANCO, 2018, p. 71). 

Além dessa, a homogeneidade: o critério aqui é evitar a amplitude das categorias para 

não correr o risco de abranger outras mensagens e perder de vista o objetivo proposto 

incialmente. De tal modo, “Num mesmo conjunto categorial só se pode funcionar com um 

registro e com uma dimensão de análise. Diferentes níveis de análise, devem ser separados em 

outras tantas análises sucessivas” (BARDIN, 2016, p. 150). 

A pertinência é outra categoria que “deve, também, refletir as intenções da 

investigação, as questões do analista e/ou corresponder às características das mensagens” 

(FRANCO, 2018, p. 71). Nessa fase, faz-se uma análise sobre a pertinência da categoria para 

a investigação. O pesquisador pode compreender uma categoria pertinente quando o material 

escolhido pertence ao quadro teórico e condiz com os objetivos da pesquisa, os quais foram 

definidos a priori.  

Além das categorias supramencionadas, tem-se a objetividade e a fidelidade, que 

precisam ser claras. Diante dos dados coletados, é preciso decidir coerentemente quais 
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símbolos/elementos serão considerados e em quais categorias serão classificados, evitando, 

assim, distorções e variações dos juízos (BARDIN, 2016). 

A categoria produtividade é apresentada por Franco (2018, p. 72) como extremamente 

importante, pois, no seu entender, além da necessidade de apresentar novas hipóteses, índices 

protuberantes, precisa mostrar relevância “para o aprofundamento de teorias e para a 

orientação de uma prática crítica, construtiva e transformadora”. 

 Resguardando as regras supracitadas para a análise de conteúdo, os dados advindos da 

entrevista semiestruturada resultaram em quatro categorias e nove temas, apresentados no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 6 - Categorias e temas 

CATEGORIAS TEMAS 

1. EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 

ELUCIDANDO OS CONCEITOS 

 

 Conceituando a educação inclusiva; 

 Respeito às diversidades. 

2. ELEMENTOS DA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA PARA O FAZER 

INCLUSIVO  

 Práticas pedagógicas inclusivas: erradicando 

o preconceito e a segregação; 

 Adaptação curricular: O planejamento como 

um elemento fundante da educação inclusiva. 

 Os facilitadores da aprendizagem: aspectos 

afetivos, lúdicos, tecnológicos e grupais 

como elementos favoráveis à inclusão 

escolar. 

 

3. TRABALHO COLABORATIVO: A 

PARCERIA IMPRESCINDÍVEL NA 

EFETIVAÇÃO DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS. 

 

 Relação dialógica: professor 

família/sociedade; 

 Relação dialógica: professoras do AEE, 

professoras do Ensino regular. 

4. ELEMENTOS DA FORMAÇÃO E DA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA DOCENTE 

 Formação continuada: saberes necessários à 

prática; 

 Experiência da prática: o fazer e o 

autoavaliar-se. 

 

Fonte: dados da Pesquisa (2020) 

 

Assim, como os temas depurados e elaboradas as categorias, passa-se para a última 

fase da análise de conteúdo, anteriormente explicitada, que é o tratamento dos resultados: que 

significa inferir significados das mensagens e interpretar os dados coletados. Logo, adentrar-

se-á no universo das possibilidades advindas dos dados segundo, as perspectivas das 

participantes.  
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 4 TECENDO DIÁLOGO COM OS DADOS COLETADOS 

  

 Esta seção tem como objetivo apresentar os dados advindos da pesquisa de campo no 

entremear de um diálogo com os autores presentes no referencial teórico deste estudo. Nessa 

direção, a discussão gira em torno das quatro categorias, resultado da análise de conteúdo: 

4.1) Educação inclusiva: elucidando os conceitos; 4.2) Elementos da prática pedagógica para 

o fazer inclusivo; 4.3) Trabalho colaborativo: a parceria imprescindível na efetivação das 

práticas pedagógicas; 4.4) Elementos da formação e da prática pedagógica docente, 

enfatizando seus respectivos temas.  

    

4.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ELUCIDANDO OS CONCEITOS 

 

Nesta primeira categoria, são abordadas as percepções das participantes em termos 

pertinentes à proposta inclusiva. Fazem parte desta categoria dois temas: “Conceituando a 

educação inclusiva” e “Respeito à diversidade”. 

O tema “Conceituando a Educação Inclusiva” trata do entendimento que as 

participantes têm de educação inclusiva. E, de acordo com elas: 

 

 

Educação inclusiva é uma modalidade de educação que inclui aluno com 

qualquer tipo de deficiência, ou seja, física, com transtornos ou altas 

habilidades na sala de Ensino Regular (PARTICIPANTE AC2P2). 

 

A educação inclusiva é uma modalidade de educação que inclui alunos com 

qualquer tipo de deficiência, ou transtorno e também com altas habilidade 

em escola de Ensino Regular (PARTICIPANTE AC2PAEE). 

 

A educação inclusiva é uma modalidade de ensino que oportuniza acesso, 

participação e aprendizagem de todos, [...] também garante seus direitos 

constituídos por lei (PARTICIPANTE AC1P3). 

 

 

É possível observar que as três participantes percebem a educação inclusiva como uma 

modalidade. Pode-se considerar um equívoco no entendimento do termo, talvez por 

confundir-se com a definição de Educação Especial; essa, sim, é uma modalidade, como 

disposto na LDBEN nº. 9394/1996, no capítulo V, art. 58. Também é evidente, logo nas duas 

primeiras exposições, que as participantes direcionam a educação inclusiva apenas ao 

público-alvo da Educação Especial. 

Quanto ao termo modalidade para se referir à educação inclusiva, Carvalho (2018, p. 

116) relata que tem buscado alertar que a inclusão é um “desejável e necessário movimento 
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para melhorar as respostas educativas das escolas, para todos, com todos e para toda vida”. 

Para a autora, há uma “complexa, dinâmica e dialética rede de relações”, que vão além da 

escola e que, em escolas inclusivas, o ensinar e o aprender, 

 

 
[...] constituem-se em processos dinâmicos nos quais a aprendizagem não 

fica restrita aos espaços físicos das escolas e nem nos alunos, e como se 

fossem atores passivos, receptáculos do que lhes transmite quem ensina 

(CARVALHO, 2018, p. 117). 

 

  

Notadamente, a educação inclusiva é um processo que está em constante adaptação, 

tendo em vista que os alunos, sejam eles com ou sem deficiência, fazem parte de um processo 

histórico e este nunca finda.  

Quando as participantes direcionam a educação inclusiva apenas ao público-alvo da 

Educação Especial, vão em oposição ao verdadeiro significado do termo. Carvalho (2018, p. 

86) explica que é equivocada a interpretação de que inclusão diz respeito apenas ao público-

alvo da Educação Especial, pois esse entendimento gera inúmeras resistências com relação à 

presença desses alunos em sala de aula e, “principalmente, no que respeita à valorosa 

contribuição do saber e do saber-fazer historicamente acumulados pela Educação Especial”.  

Mantoan (2015) corrobora com Carvalho (2018), quando explana sobre a perspectiva 

de mudança educacional, afirmando que a inclusão não atinge apenas os alunos público-alvo 

da Educação Especial, “mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente 

educativa geral” (MANTOAN, 2015, p. 28). 

A participante AC1P3 apresentou um conceito similar aos registrados pelas autoras 

supracitadas, que se refere não somente ao acesso de todos à escola, mas à participação e à 

aprendizagem desses alunos, o que Carvalho (2018, p. 38) também compreende como uma 

nova maneira para as respostas educativas, com vistas ao trabalho para a diversidade. 

Segundo a autora, a proposta da inclusão baseia-se “na defesa dos direitos humanos de acesso, 

ingresso, e permanência com sucesso em escolas de boa qualidade”. 

Sob essa ótica, a aprendizagem é um elemento significativo do processo inclusivo. 

Logo, o fato de o aluno apenas acessar a escola não favorece a educação inclusiva, tampouco 

a educação de qualidade. Assim, a proposição “introduzir esses alunos no mesmo ambiente 

escolar com os demais alunos” tende a apresentar uma certa conotação excludente ou mesmo 

um entendimento limitado do processo inclusivo. Esse fato pode ser notado na concepção da 

participante, como segue: 
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Educação inclusiva é a inclusão de aluno com algum tipo de deficiência na 

escola, junto com crianças que não têm nenhuma deficiência. A inclusão é 

isso: introduzir esses alunos no mesmo ambiente escolar com os demais 

alunos (PARTICIPANTES AC2P3). 

 

 

Carvalho (2018, p. 93) mostra preocupação com a ideia de que a simples inserção do 

público-alvo da Educação Especial nas salas de aula seja compreendida como inclusão e 

integração com os demais, gozando o aluno de todos os seus direitos. Menciona que a 

proposta inclusiva tem provocado alguns equívocos e um deles é o de “confundir inclusão 

com inserção”. E continua: 

 

 
[...] a proposta de inclusão é muito mais abrangente do que o simples fazer 

parte (de qualquer aluno), sem assegurar e garantir sua ativa participação em 

todas as atividades do processo ensino-aprendizagem, principalmente em 

sala de aula (CARVALHO, 2018, p. 115). 

 

 

Para tanto, o trabalho pedagógico na educação inclusiva pode assegurar a educação 

integral do aluno, participação de fato, não com a expectativa de tornar os conhecimentos dos 

alunos homogêneos, mas primando por uma participação em sala de aula que o conduza para 

além do contexto escolar. Segundo Carvalho (2014, p. 121), esse trabalho pedagógico deve 

ser centrado na aprendizagem do aluno, na qual ele é “percebido como sujeito no processo”.  

Quando a participante AC1P3 explicita que o aluno “garante seus direitos constituídos 

por lei” ao participar ativamente do processo de ensino, legitima a concepção de que o aluno 

pode ser “sujeito no processo”. Também nesse sentido, registou-se a resposta de outra 

participante: 

 

 

A educação inclusiva reconhece a escola como espaço para todos, onde os 

alunos podem construir seus conhecimentos segundo suas capacidades, 

participam ativamente, além de se desenvolveram como cidadãos, mesmo 

com suas diferenças. A educação é um processo que se amplia na 

participação de todos. Todos podem aprender em algum momento de sua 

vida. Todas as crianças podem aprender. São necessárias estratégias para que 

todos os alunos aprendam. É um processo que está em evolução constante 

(PARTICIPANTE AC2P4). 

 

 

Nesses termos, além de reconhecer que a educação inclusiva está direcionada a todos 

os alunos que adentram o sistema educacional escolar, a participante assinala que “os alunos 

podem construir seus conhecimentos segundo suas capacidades”. Esse entendimento ratifica a 
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ideia de Mantoan (2015, p. 69), por esclarecer que “os alunos aprendem nos seus limites”, que 

esse processo não exige práticas/métodos de ensino direcionados para cada deficiência. 

Todavia, a autora faz uma ressalva acerca da boa qualidade do ensino, indicando que esses 

limites sejam levados em conta pelo professor, para exploração das possibilidades de cada 

aluno.  

Concernente à qualidade do ensino inclusivo, a participante AC2P4 também faz 

menção à necessidade de boas estratégias de ensino, para que todos os alunos aprendam. O 

discurso da participante é pertinente para a conceituação da educação inclusiva, quando a 

preceitua como “um processo que está em evolução constante”, como esclarecido 

anteriormente. 

Para concluir esse tema, expõe-se a fala da participante AC2PAEE, que, apesar de 

também destinar a educação inclusiva apenas aos alunos com deficiência, amplia seu 

entendimento ao afirmar que a “educação inclusiva é uma educação voltada para a cidadania 

global, plena, livre de preconceitos que reconhece e valoriza as diferenças”. Percebe-se que a 

consideração explicitada pela participante foi formulada a partir da ideia de Mantoan (2015, p. 

24), quando destaca esse conceito, provocando: “Se o que pretendemos é que a escola seja 

inclusiva, é urgente que seus planos de redefinam para uma educação voltada a cidadania 

global, plena, livre de preconceitos, que reconhece e valoriza as diferenças”.  

Assim, permeada em princípios democráticos, a educação inclusiva vem 

ressignificando a educação que outrora prescreveu valores e atitudes que impossibilitaram o 

desenvolvimento integral dos indivíduos. “O movimento pela educação inclusiva significa 

uma crítica às práticas marginalizantes encontradas no passado inclusive as da própria 

Educação Especial” (MENDES, 2010a, p. 23) 

Essa proposta de ressignificar a educação não pode ser efetivada se o conceito de 

educação inclusiva não for compreendido. Mesmo diante da gama de conceitos já 

estabelecidos por diversos autores, e apesar de decorrido três décadas de especulações sobre o 

assunto, são diversos e, por vezes, contraditórios os posicionamentos dos professores a 

respeito do conceito de educação inclusiva.  

Algumas dessas conceituações, apesar de trazerem marcas do ideário da educação 

inclusiva, como exemplo, o exercício pleno para a cidadania (acesso, participação efetiva e 

permanência no ambiente escolar), trazem, também, concepções que tendem a retroceder para 

aquém do que de fato essa educação objetiva. Por exemplo, quando a educação inclusiva é 

entendida como uma modalidade, com uma conotação de distanciamento do Ensino Regular, 
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direcionada somente ao público-alvo da Educação Especial e que esse público deve ser 

introduzido no contexto escolar, aparentemente, para cumprir o que a legislação determina. 

Imbuídos na ideia de que a educação inclusiva pretere a simples inserção, instiga-se a 

discussão de mais um tema dessa primeira categoria: respeito às diversidades. 

As falas das participantes centram-se na valorização das diferenças para a construção 

de novos saberes, na ideia de que a heterogeneidade existe e precisa ser levada em conta no 

momento da promoção da aprendizagem do aluno. Logo, parte-se do princípio de que o 

ideário da educação inclusiva é a liberdade que imputa a todos os alunos a participação ativa 

no processo de ensino sem a pretensão de que estes se encaixem em padrões preestabelecidos 

pelas instituições escolares. Nesse sentido, o respeito e a valorização das diferenças são 

fatores preponderantes no fazer pedagógico que a educação inclusiva prima. Mesmo de forma 

tênue, observam-se, aos poucos, as diferenças sendo valorizadas no contexto educacional, 

conforme as participantes revelam: 

 

 
[...] precisamos entender que o aluno tem uma história própria, habilidades, 

capacidades de aprender e etc. Depois[...], valorizo os conhecimentos dos 

alunos e o que eles conseguem produzir dentro de seus limites 

(PARTICIPANTE AC1P4). 

 

[...] só vai acontecer se houver mudanças que levem os profissionais da 

educação a romperem com as barreiras atitudinais, ou seja, as atitudes das 

pessoas frente às diferenças. As pessoas têm que ver e perceber que nós 

todos não somos iguais e que temos que respeitar as diferenças uns dos 

outros, principalmente, daquelas crianças que chegam com uma grande 

necessidade de ser acolhida no ambiente escolar (PARTICIPANTE AC2P4). 

 

[...] só respeitando as necessidades e os níveis de aprendizagem dos alunos o 

ensino inclusivo vai acontecer. Mas isso é fácil? Não é mesmo. Temos que 

saber de muitas coisas para respeitar e trabalhar com aquilo que as crianças 

já trazem com elas, seja positivo e até o que vemos como negativo. 

(PARTICIPANTE AC1P3). 

 

 

As participantes são eloquentes em afirmar que as diversidades existem e que, na 

proposta da educação inclusiva, não cabe um carácter homogeneizador. Observa-se, 

principalmente nas duas primeiras falas, que há a necessidade do rompimento da prática 

homogeneizadora e da construção de práticas nas quais as diferenças não sejam empecilhos à 

aprendizagem.  

De acordo com a temática, Mantoan (2015, p. 78) explica que “ensinar a turma toda 

reafirma a necessidade de promover situações de aprendizagens [...] que expressem diferentes 

possibilidades de interpretação e de entendimento de um grupo de pessoas que atuam 
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cooperativamente”. Esclarece ainda, que é preciso investir na singularidade dos alunos, não 

estabelecendo referências e tampouco buscando consenso entre os saberes dos educandos. Por 

fim, registra que se faz necessário “garantir a liberdade e a diversidade das opiniões dos 

alunos”. 

As participantes explicitam essa necessidade de respeitar as diversidades e levar em 

conta as necessidades (diferenças) que os alunos possuem. Todavia, vê-se uma inquietação na 

fala da participante AC1P3 sobre a maneira de tratar essas diferenças, pois revela não ser 

tarefa fácil a valorização dos conhecimentos que os alunos possuem e esboça a importância de 

se conhecer o “problema” para trabalhar com qualidade. 

Como resposta para abrandar as inquietações dos professores, sobre levar em conta as 

diferenças que os alunos possuem para promover de fato a aprendizagem, Mantoan (2015, p. 

79) assinala que não se trata de eliminar as diferenças para homogeneizar a sala de aula, mas, 

sim, de utilizar os diferentes saberes dos alunos, que ela denomina de vozes, “promovendo a 

harmonia, o diálogo”, contrapondo e complementando os saberes que os estudantes possuem. 

Certamente, pode-se pensar: por que não eliminar as diferenças? A participante 

AC1P4 responde essa indagação: “[...] precisamos entender que o aluno tem uma história 

própria, habilidades, capacidades de aprender e etc.”. Essa resposta permite pensar sobre a 

identidade do aluno, que é intrínseca ao ser humano, que está em constante transformação, 

permeada por uma gama de saberes construídos formal ou informalmente. Essa identidade 

não pode ser moldada por padrões preestabelecidos de uma instituição ou outra, como 

esclarece a participante, o aluno carrega consigo sua história e possui suas próprias 

habilidades para aprender.  

Como professores, há a necessidade de ter-se bom senso, como indica Freire (2019), 

saber respeitar a identidade do aluno. Segundo o autor,  

 

 
Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, seu ser formando-se, 

a sua identidade fazendo-se, se não se leva em consideração as condições 

que eles vêm existindo, se não se reconhece a importância dos 

“conhecimentos de experiências feitos” com que chegam à escola (FREIRE, 

2019, p. 62). 

  

 

 Levar em consideração essas condições é enxergar as diferenças, sabendo que elas não 

inferiorizam os alunos. E dar a esses alunos o direito a igualdade de oportunidades não 

significa dizer que todos serão educados igualmente, mas que cada um construirá seus 

conhecimentos de acordo com seus interesses e possibilidades (CARVALHO, 2018). 
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Mantoan (2006b, p. 80) contribui com essa afirmação de Carvalho e expõe a 

necessidade do reconhecimento das peculiaridades dos alunos (as suas diferenças). Conforme 

a autora, é preciso mostrar essas diferenças, “porém, sem discriminá-las nem inferiorizá-las”. 

Nesses termos, utilizar-se o bom senso, explicitado por Freire (2019). A narrativa abaixo 

exige esse bom senso, como se pode observar:  

 

 
A minha prática com alunos com e sem deficiência é a seguinte: eu trato 

todos do mesmo jeito, não trato nenhum com diferença. Eu quero que esse 

aluno se sinta como se não tivesse nenhuma diferença. Do jeito que eu insiro 

um, em uma atividade, insiro outro (PARTICIPANTE AC2P2). 

 

  

Em uma sociedade, qualquer que seja, as diferenças existem e não há como 

desconsiderá-las. O bom senso para validar essas diferenças vai depender da ética que o 

professor se propõe a exercer, se conservadora ou crítica e transformadora (FREIRE, 2019; 

MANTOAN, 2015).  

No enunciado: “eu quero que esse aluno se sinta como se não tivesse nenhuma 

diferença”, mesmo, talvez, sem perceber, a participante nega a identidade do aluno, infringe 

princípios da educação inclusiva, no que refere ao “respeito às necessidades individuais”. 

Carvalho (2018, p. 83) exprime que somente reconhecendo as diferenças que o aluno possui 

podemos respeitá-las e valorizá-las, trazendo qualidade para o “processo ensino-

aprendizagem” desse aluno. Dessa maneira, atendendo ao grande ideário da educação 

inclusiva, que é a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem (CARVALHO, 2018). 

A posição da participante ACP2P2 não é de todo singular, porque, frequentemente, a 

escola matricula, com um discurso de entender que os alunos são diferentes, mas, no decorrer 

do ano letivo, tende a igualar os conhecimentos dos alunos. Se assim não acontecer, estes são 

excluídos; muitas vezes, passam de ano, mas sem os conhecimentos que poderiam ter 

construído se fossem melhor mediados (MANTOAN, 2015). Aponta ainda que,  

 

 
A indiferença às diferenças está acabando, passando da moda. Nada mais 

desfocado da realidade atual do que ignorá-las. Nada mais regressivo do que 

discriminá-las e isolá-las em categorias genéricas, típicas da necessidade 

moderna de agrupar os iguais, de organizar pela abstração de uma 

característica qualquer, inventada, e atribuída de fora. (MANTOAN, 2015, p. 

22). 
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Destarte, a diferença deve ser tomada como parâmetro inicial para efetivação de um 

trabalho realmente inclusivo, que “reconheça e valorize” as diferenças. Mantoan (2015) 

propõe que sejam reconhecidas todas as diferenças, sejam elas culturais, sociais e etc. Para a 

autora, “precisamos construir uma nova ética escolar, que advém de uma consciência ao 

mesmo tempo individual, social” (MANTOAN, 2015, p. 36). 

A participante AC2P4 reporta-se à necessidade da conscientização de todos os 

profissionais da educação, frente à proposta da inclusão escolar, afirmando ser esse um 

critério fundamental para que a inclusão se efetive de fato. Ratifica que “[...] só vai acontecer 

se houver mudanças que levem os profissionais da educação a romperem com as barreiras 

atitudinais, ou seja, as atitudes das pessoas frente às diferenças”. Carvalho (2018, p. 38) valida 

a ideia da participante, quando alude para a necessidade de mudanças de atitudes frente às 

diversidades, entendendo que todos somos diferentes uns dos outros e até “de nós mesmos 

porque evoluímos” e essa evolução nos modifica continuamente.  

Assinalando a compreensão de que a educação inclusiva não se destina apenas ao 

público-alvo da Educação Especial, sendo direcionada a todos e considerando que os homens 

são seres inacabados, é preciso que haja uma inclusão constante ao longo da vida. Assim, 

alunos e professores necessitam de estratégias que tragam sentido ao conhecimento que 

adquirem no contexto em que estão inseridos, no caso, a escola. Nesse intuito, abordou-se, na 

segunda categoria referente a este estudo, essa temática.  

 

4.2 ELEMENTOS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA O FAZER INCLUSIVO 

 

Esta segunda categoria trata dos elementos essenciais para efetivação de uma prática 

pedagógica com vistas à educação integral de todos os alunos, desenraizando 

conceitos/concepções excludentes que algumas escolas ainda perpetram. Partindo dessa 

proposição, serão discutidos três temas dessa categoria, a saber: Práticas pedagógicas 

inclusivas: erradicando o preconceito e a segregação; Adaptação curricular: o 

planejamento como um elemento fundante da educação inclusiva; e Facilitadores da 

aprendizagem: aspectos afetivos, lúdicos, tecnológicos e grupais. 

Para a discussão da primeira temática desta segunda categoria, “Práticas pedagógicas 

inclusivas: erradicando o preconceito e a segregação”, inicialmente, esclareceu-se que o 

preconceito é uma “ideia preconcebida”. Atitudes de rejeição sobre alguma concepção ou 

sobre alguém. Intolerância, conforme explana Ferreira (2011). 
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Ante essa conceituação, faz-se um questionamento: como a prática do professor pode 

abarcar um trabalho erradicador do preconceito na sala de aula? As participantes expõem suas 

formas de trabalhar a questão: 

 

 
[...] podem ser feitos trabalhos por meio de projetos de implementação 

pedagógico, com os temas: preconceitos e discriminação em sala de aula [...] 

que o objetivo seja de possibilitar uma reflexão mais ampla sobre o 

verdadeiro objetivo da cidadania, permitindo a interação de todos 

(PARTICIPANTE AC2P4). 

 

Então, tem crianças, principalmente nas escolas que gostam de fazer bullying 

com alunos que tem alguma deficiência. Isso prejudica a criança que, muitas 

vezes, perde a motivação para ir à escola. Eu converso conscientizando que 

isso não pode acontecer e, em todas as aulas, reforço que essa atitude não 

pode acontecer (PARTICIPANTE AC2P2). 

 

[...] esses temas são trabalhados diariamente através de conversas e debates e 

conscientização com os próprios alunos e através de palestras e projetos com 

a comunidade escolar (PARTICIPANTE AC2PAEE). 

 

Bem, no início do ano eu já trabalho essa questão de conscientização de não 

haver preconceitos, [...] falando da importância de respeitar os colegas, 

porque todos nós temos nossas particularidades. Graças a Deus, os alunos 

sempre estão dispostos a ajudar os alunos com deficiência. Na minha sala de 

aula nunca vi essa questão de rejeição. Na escola temos um aluno cadeirante, 

eles fazem questão de ajudar a empurrar a cadeira de rodas na aula. Na sala 

de aula sempre querem ajudar o outro a fazer as atividades e etc. O principal 

é o diálogo, para mostrar a eles que temos que respeitar as pessoas do jeito 

que elas são (PARTICIPANTE AC2P3). 

 

 

Diante das menções expostas, percebeu-se uma prática voltada para a prevenção de 

atitudes preconceituosas, em que diversas ações são tomadas/realizadas com o intuito de 

desenvolver no aluno consciência democrática de respeito ao outro. Os diálogos e projetos 

conscientizadores mencionados por duas dessas participantes nos revelam que as docentes 

estão preocupadas com a integridade moral, física e até mesmo psicológica de seus alunos. A 

preocupação de ordem psicológica se evidencia no relato da participante AC2P2, com relação 

ao bullying que alguns alunos com deficiência sofrem no contexto educacional. 

O discurso referido pela participante AC2P3 demonstra uma prática pedagógica 

favorecendo o desenvolvimento dos quatro estágios de aprendizagem dos alunos, vivenciados 

por todos os estudantes, sejam eles com o sem deficiência. Esses estágios são denominados 

por Cunha (2016, p. 65) como “Estágios da aprendizagem discente”; são eles: diretivo, 

autônomo, criativo e colaborativo.  
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O primeiro estágio, denominado diretivo, mostra-se quando a professora destaca que, 

no início do ano, promove uma conscientização sobre a questão do respeito ao outro, de que 

não deve “haver preconceito”. Cunha (2016, p. 66) faz uma comparação com as primeiras 

lições ensinadas pelos pais aos filhos. Expandindo um pouco mais, “é o momento primeiro da 

aprendizagem e carecerá de ser superado para o encontro com o próximo passo, a autonomia”. 

Na fala da participante: “os alunos sempre estão dispostos a ajudar os alunos com 

deficiência”, compreende-se o estágio autônomo, no qual, conforme Cunha (2016, p. 67), o 

aluno age “sem a tutoria do professor”. Logo, o aluno compreende o que precisa fazer e age 

sem o auxílio do professor. 

Ao mencionar que os alunos se disponibilizam a ajudar na condução do aluno 

cadeirante, nota-se o estágio criativo. Nessa fase, o aluno “não se limita mais a seguir as 

pegadas de seu mentor, mas enfrenta desafios para produções criativas [...] tornam-se 

professores quando aprendem” (CUNHA, 2016, p. 69). Esse estágio adentra o próximo, o 

colaborativo. 

Segundo a exposição da participante AC2P3, seus alunos colaboram com os colegas 

nas atividades, quando estes apresentam dificuldade de realizá-las.  Quanto a esse estágio 

colaborativo, Cunha (2016) se prendeu um pouco mais aos aspectos tecnológicos, todavia, 

deixa claro que, nessa fase, os alunos socializam seus conhecimentos com os outros. 

A compreensão desses estágios origina uma prática pedagógica inclusiva e 

indiscutivelmente emancipatória a partir do primeiro estágio, o diretivo, no qual o professor 

busca uma conscientização sobre um problema, especificamente o preconceito. 

Cunha (2016) registra que o estágio diretivo é transitório para a aprendizagem, e que 

vai depender da prática pedagógica que o professor perpetra para trazer autonomia ou não aos 

alunos. A participante AC2P3 desenvolve uma prática conscientizadora, ensinando as 

primeiras lições, sensibilizando os alunos e mediando uma aprendizagem para que estes 

alunos desenvolvam uma lógica própria, promotora de um saber significativo à sua cidadania.  

Essa tomada de atitude da participante AC2P3 é corroborada por Cunha (2016, p. 67); 

o autor explica que, “na educação inclusiva, a autonomia se torna essencial, uma vez que 

qualquer ganho que esperamos de nosso aluno passa pela conquista da sua independência 

intelectual e operacional”. 

Os estágios de aprendizagem descritos não seguem, necessariamente, a ordem 

prescrita, contudo, mesmo o aluno estando em estágios subsequentes, poderá retornar ao 

estágio diretivo para ampliar seu potencial de aprendizagem (CUNHA, 2016).  
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Nesse ínterim, entende-se o preconceito como uma atitude do cotidiano, que é um 

comportamento, um pensamento e, como tais, são introduzidos pelo meio em que se está 

inserido. Para não ser conivente ou mesmo desarraigar esses estereótipos de qualquer 

natureza, considerados preconceituosos, faz-se necessário adotar atitudes críticas frente a 

essas situações; retornar ao estágio inicial de aprendizagem do discente para tecer atitudes 

contra o preconceito. 

 

 
Olha, em todos os momentos. [...] que a observação diária seja uma ação 

frequente para que haja reflexão sobre o que se observa sobre preconceito e 

discriminação e, a partir disso, trabalhar a verdadeira inclusão em sala de 

aula. Essa observação pode contribuir na conscientização de todos, sobre 

aceitar e respeitar o outro como ele é (PARTICIPANTE AC1P2). 

 

Sobre essa conscientização para erradicar o preconceito, vejo que é feita no 

dia a dia na sala de aula. Sempre converso com os alunos sobre o respeito ao 

próximo, através de momentos de reflexão e oração. Durante as atividades, 

caso tenha necessidade, se eu vir que está acontecendo muito isso essa 

questão de preconceito eu aproveito para conversar com todos 

(PARTICIPANTE AC2P1). 

 

 

As participantes propõem reflexão sobre as circunstâncias preconceituosas vividas em 

sala de aula para a conscientização quanto ao respeito ao outro. Muitas vezes, essas atitudes 

não são perceptíveis por quem as comete, isso acontece de forma visível nas escolas com 

crianças e adolescentes, que, às vezes, trazem consigo esses conceitos definidos 

(preconceitos) e normalmente “passa-se gerações inteiras sem que esses estereótipos sejam 

socialmente problematizados: se o pensamento e o comportamento não são modificados, o 

preconceito permanece” (PIRES, 2011, p. 106).  

Na análise das falas das participantes, uma delas chamou atenção sobre o preconceito 

vivido no meio escolar, onde alunos público-alvo da Educação Especial, mesmo estando em 

um ambiente “separado”, ou seja, no espaço do AEE, para um atendimento mais preciso de 

suas dificuldades, apresentam atitudes discriminatórias. 

 

 
[...] porque sempre existe aquela pitadinha de preconceito seja lá o que for. 

Você não vai acreditar, mas trabalhando só mesmo com alunos com 

deficiência eles têm preconceito entre eles. Não todos, mas alguns. Exemplo 

disso são as recorrentes justificativas para formarem grupos: não quer 

porque fulano é negro, não quer porque fulano não sabe falar, porque é moco 

(PARTICIPANTE AC1PAEE). 
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 Em face do exposto, é perceptível a importância da criação de um ambiente de 

aprendizagem bem-sucedido, contextualizado, que objetive desenvolver, tanto conhecimentos 

conceituais dos alunos, sejam eles com ou sem deficiência, como desperte uma consciência 

cidadã (atitudinais)21 de repúdio ao preconceito. Na fala da professora: “não quer porque 

fulano é negro, não quer porque fulano não sabe falar, porque é moco”, é o momento de 

promover, além da conscientização sobre o respeito às diferenças, como anteriormente 

exposto neste trabalho, mostrar a importância da cooperação, esta “que se constrói na história 

dos indivíduos, dos grupos” (PIRES, 2011, p. 121). 

Esses momentos são organizados e executados pelos professores no desenvolvimento 

de suas práticas pedagógicas, por serem práticas sociais, direcionadoras de um fazer 

pedagógico possível para considerar as diferenças. Entretanto, sugere-se um equilíbrio de 

forma dinâmica para não se correr o risco de promover a exclusão, acreditando estar 

incluindo. Isso porque é muito comum o aluno estar na sala de aula, mas, por diversos fatores, 

ser excluído.  

Com essa visão, pode-se refletir sobre a prática pedagógica do professor para uma 

postura não segregatória (elemento ainda constante do tema aqui em análise), visto que, na 

maioria das vezes, ele não sabe como trabalhar para incluir todos os alunos no processo de 

aprendizagem. Desconhece a temática e a interpreta como um fenômeno isolado de sua 

prática, uma situação esporádica e não um fazer permanente, na qual todos tenham a 

oportunidade de participar e aprender.  

 
 

Bom, essa questão da erradicação da segregação é sempre que surge uma 

necessidade. Eu explico que todos temos os mesmos direitos e que nós 

devemos respeitar o próximo como ele é, sem se preocupar com a aparência 

(PARTICIPANTE AC2P1). 

 

 

Ante o exposto, percebe-se uma certa incompreensão de terminologia relacionada à 

temática inclusiva, como a afirmativa mencionada acima: “essa questão da erradicação da 

segregação é sempre que surge uma necessidade”. O termo segregação é confundido com 

preconceito, o que pode ser notado no relato seguinte: “Eu explico que todos temos os 

mesmos direitos e que nós devemos respeitar o próximo como ele é, sem se preocupar com a 

aparência”.  

                                                 
21 Tipologia dos conteúdos segundo Zabala (1998). O ator faz referência aos conteúdos factuais (conhecimentos 

de fatos, nomes e dados) conceituais (conhecimentos mais abstratos sobre determinado assunto); procedimentais 

(fazer) e atitudinais (ser).  
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A questão precisou ser reformulada, para que a participante desse uma resposta mais 

precisa sobre seu entendimento a respeito de práticas segregatórias. Desse modo, foi 

questionado: “Os seus alunos com deficiência participam efetivamente nas aulas”? A resposta 

obtida foi a que segue: 

 

 
Ah, sim, eles participam, às vezes eles não querem, mas converso e, quando 

vejo, estão todos participando. Depende da deficiência que eles têm. Esse 

ano, meu aluno é cadeirante e mal se move, aí tem ficado mais com o 

cuidador até agora, a gente percebe que ele tem vontade de interagir, mas 

ainda não participou direitinho, não, ainda continua muito ali com a 

cuidadora (PARTICPANTE AC2P1). 

 

 

Apesar de dizer que os alunos com deficiência participam das aulas, mesmo de forma 

não espontânea, a docente descreve que a participação dos alunos depende da deficiência. E 

narra outro ponto causador de inquietação, que está na evidente segregação, mesmo no 

interior da sala de aula: aluno cadeirante ficar sob os “cuidados” da cuidadora. Importante 

ressaltar que, segundo a participante, o aluno “tem vontade de interagir”, o que, 

aparentemente, não acontece. 

Sobre a situação acima exposta, traz-se a contribuição de Carvalho (2018, p. 114), 

quando alega uma preocupação bem pertinente sobre um simples “fazer parte”, no qual os 

alunos público-alvo da Educação Especial são distribuídos em turmas do Ensino Regular e 

podem ser vistos como “figurantes”. Para a autora, “além de injusto não corresponde ao que 

se propõe no paradigma da educação inclusiva e, de igual modo, não vamos contribuir para 

seu desenvolvimento integral”. 

Mantoan (2006b, p. 100) tece comentários sobre uma forma de segregação muito 

visível nas salas de aula atualmente e que foi retratada na fala da participante acima exposta. 

Para a autora, “a invasão do professor especializado na rotina e nas práticas de sala comum e 

a dependência do professor dessa sala, que acaba por abandonar suas responsabilidades com 

relação ao aluno com deficiência. Deixando nas mãos do colega especializado”. Apesar de a 

participante não estar se referindo ao professor especializado, como o faz a autora, nota-se 

que o “cuidador” exerce essa função na turma. Essa prática não é singular, é, de fato, muito 

usual nas salas de aulas em que esse profissional atua. O relato da participante AC1P1 faz 

menção a essa realidade: 

 

 



120 
 

Primeiramente, eu acredito que o aluno com necessidade especial é meu 

aluno e não da mediadora, se é inclusão eu tento fazer atividade igual a 

todos, tento assessorar esse aluno, realizar intervenções com ele e sempre eu 

procuro fazer a mesma atividade o mais parecido possível para que meu 

aluno com necessidade perceba que pode, sim, fazer as mesmas atividades 

que os demais alunos (PARTICIPANTE AC1P1). 

 

 

Nessa circunstância, vê-se a possibilidade de ensinar todos os alunos, sem práticas de 

ensino diferenciadas para um ou outro aluno, sem segregá-los. Acredita-se veementemente na 

afirmação de Mantoan (2015, p. 69), quando destaca que, “na visão inclusiva, o ensino 

diferenciado continua segregando e discriminando os alunos dentro e fora das escolas”. 

Diante dessa problemática, um questionamento precisa ser feito: como ensinar a todos 

sem diferenciar essas práticas, mesmo diante das singularidades evidenciadas em sala de aula? 

Diante dessa interrogação, apresenta-se o segundo tema, da segunda categoria: Adaptação 

curricular: o planejamento como um elemento fundante da educação inclusiva. Esse 

tema assinala o currículo não como um elemento teórico descrito em papel, mas como 

modelos construtores de novas práticas, que despertem no aluno, além do desejo de aprender, 

uma responsabilidade social na construção de seus saberes para sua realização pessoal e para 

contribuir com a coletividade.  

Assim, o planejamento, o construtor desse currículo, é visto, aqui, como 

questionador/desestabilizador da educação que se tem e a que se quer, bem como está voltado 

para a proposta que a educação inclusiva nos sugere. As falas abaixo expõem a necessidade 

da adaptação curricular almejada pelas participantes deste estudo:  

 

 
Acho mesmo que, primeiro, tem que adaptar o currículo da escola levando 

em conta a heterogeneidade dos alunos (PARTICIPANTE AC1P4). 

 

[...] porque para a efetivação da inclusão é necessário que o aluno tenha 

acesso a um currículo inclusivo (PARTICIPANTE AC2P4). 

 

Então, um elemento muito importante é a adaptação curricular da escola. O 

que eu tenho que trabalhar mesmo para que as práticas favoreçam a todos os 

alunos que participam no contexto escolar, não só ensinar os alunos que não 

tem nenhuma deficiência? [...] (PARTICPANTE AC2P2). 

 

 

 

 Não estão reveladas nas falas das participantes conceituações sobre o que 

compreendem como currículo escolar, porém, expressam a necessidade da readequação do 

currículo para que a aprendizagem se concretize em caráter realmente consolidador da 
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educação inclusiva, a qual, como frisado neste estudo, destina-se a todo o alunado partícipe do 

contexto escolar.  

 Torna-se coerente trazer a conceituação de currículo proferida por Carvalho (2014, p. 

101), “como o conjunto de experiências que a escola oportuniza aos alunos objetivando seu 

desenvolvimento integral”. A autora intensifica sua exposição sobre o assunto afirmando que 

um currículo verdadeiramente inclusivo aposta na capacidade de aprendizagem dos alunos, 

ainda que estes apresentem ritmos e estilos diversos. Explica, ainda, que, reconhecendo essas 

características diversas de aprendizagem dos alunos e acreditando que eles podem 

desenvolver suas potencialidades, a proposta curricular pode ser adaptada fazendo com que 

todos os alunos sejam partícipes do processo e tenham o direito de aprender. A fala da 

professora AC1P4, acima exposta, contempla essa assertiva, quando se refere à importância 

da adaptação curricular levando em conta as singularidades dos alunos. 

É perceptível uma certa inquietude na fala da docente AC2P2, ao fazer um 

questionamento a respeito do que trabalhar para favorecer a aprendizagem de todos os alunos. 

Carvalho (2014) elucida essa questão destacando que não precisa ser elaborado outro 

currículo, ou seja, pode ser trabalhado o mesmo currículo, ajustando a realidade a ser 

trabalhada. Para esse ajuste, a autora sugere flexibilizar os objetivos, os conteúdos, as 

metodologias e etc.  

Essa adaptação do currículo de modo a atender a todos os alunos, na visão de Carvalho 

(2014), não é tarefa fácil, mas é uma necessidade. Para a autora, não se trata de pensar o 

currículo apenas para os alunos advindos da Educação Especial que estão presentes no ensino 

regular, mas, também, de “repensar o currículo e as metodologias utilizadas é da maior 

urgência para evitar os elevados e inaceitáveis índices de fracasso escolar com que temos 

convivido” (CARVALHO, 2024, p. 111). 

Como fator preponderante para a flexibilização do currículo, tem-se o planejamento, 

que é a ação que precede o trabalho pedagógico em si; está relacionado à própria ação, a ação 

de traçar estratégias de organizar, de formular. Essa organização é transformada em 

documento, que é chamado de plano, este é a concretização de toda uma organização 

(PADILHA, 2002). Dessa maneira, o planejamento pode ser elaborado com a visão de que o 

aluno é o beneficiário do processo de ensino-aprendizagem, suas peculiaridades necessitam 

ser levadas em conta para a organização de um ensino que vise à qualidade de sua 

aprendizagem (CARVALHO, 2014).  

O ato de planejar objetiva concretizar uma intenção e, para Carvalho (2018), a ação de 

planejar é exercida naturalmente por todos, cada vez que se tem a intenção de desenvolver 
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algo. Quando se refere à sala de aula, cabe ao professor adotar as providências necessárias 

para esse planejamento. Todavia, não se pode esquecer que é o planejamento do professor que 

objetiva a qualidade da aprendizagem dos alunos. Será norteado por documentos que regem o 

ensino na escola, por exemplo, o Projeto Político Pedagógico – PPP. 

As falas abaixo revelam a inclusão escolar permeada por um ensino sistematizado que 

só terá qualidade se, no momento da adequação do PPP da escola, for preconizada essa 

inclusão.  

 

 
Aliás, acho que, no tempo da adequação do projeto político da escola, já tem 

que ver essa questão da inclusão, ver de que forma vai ser trabalhado, que 

recursos vão ser usados [...] (PARTICIPANTE AC2P1). 

 

[...], mas também é assim, a adaptação do currículo da escola, o Projeto 

Político mesmo, às vezes é visto por muitos de nós como uma coisa que nem 

tem importância e, talvez por isso, tem tanta gente com dificuldade de saber 

como vai trabalhar. Dizendo a verdade, nem sempre são adaptados esses 

currículos, porque é tanta coisa, sabe? Às vezes, a escola pede, mas, aí vai 

ficando. Seria bom que tudo fosse registrado ali, para a gente planejar para 

dar aula, desde o que trabalhar e até como avaliar. Sabia que ainda ouvimos 

muito dizer que alunos que têm deficiência não podem ficar reprovados? Até 

porque os professores não sabem como avaliar (PARTICIPANTE AC2P2). 

 

 

A docente AC2P2 traz uma reflexão muito pertinente acerca da adequação do 

currículo da escola, quando diz que o documento é considerado, por muitos professores, sem 

importância e que, diante da gama de atividades a serem realizadas na escola, é deixado de 

lado, evidenciando que o planejamento a ser realizado é elaborado sem consistência ou 

mesmo qualidade. Isso seria evitado se o Projeto Político Pedagógico fosse atualizado 

anualmente ou sempre que houvesse necessidade, com a participação de todos. Observa-se, 

também, um certo anseio da professora quanto a uma “receita pronta” a ser registrada no PPP 

da escola, e, mais precisamente, quanto à forma de avaliação a ser realizada para alunos com 

deficiência. 

Diante do exposto, entende-se o relevante papel da adaptação curricular, 

principalmente, no Projeto Político Pedagógico da escola, uma vez que este, sendo (deve ser) 

elaborado de forma coletiva, possibilita uma educação voltada para a cidadania, por ter um 

caráter socializador, portanto, democrático.  

Com relação ao anseio de obter uma receita pronta para “fazer” inclusão, Costa (2014) 

salienta que, na intenção de se tornarem professores inclusivos de uma hora para outra, os 

docentes buscam “receitas pré-definidas e soluções prontas e acabadas”, por não 
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compreenderem  que o modelo que a educação inclusiva propõe é  “produtor e coprodutor das 

atividades e ações a serem desencadeadas, sendo sua experiência, prática, necessidades e 

dificuldades os nortes a serem adotados no processo” (COSTA, 2014, p. 141). 

Ao propor a inserção de estratégias inclusivas, logo na adequação do projeto político 

pedagógico da escola, as participantes percebem a importância da adequação desse 

documento, compreendendo ser um orientador do trabalho escolar e que, segundo Carvalho 

(2014), tanto pode apresentar conotação de aberto ou fechado. No primeiro caso, o currículo 

não se adequa à proposta da inclusão, por não possibilitar flexibilidade no seu planejamento e, 

principalmente, ter um caráter avaliativo somatório. O currículo aberto é o oposto do 

explicitado no currículo fechado, além de sua adaptação, deve “oferecer a todos os alunos a 

igualdade de oportunidades de ter acesso ao fazer, ao pensar e ao participar” (CARVALHO, 

2014, p. 105). 

De modo geral, em suas falas, as participantes apresentaram, nas entrelinhas, 

preocupação quanto à elaboração do planejamento pedagógico para ser posto em prática em 

sala de aula, quando fazem alusão ao com o que trabalhar, de que forma, a quais recursos 

utilizar e ao como avaliar. É necessário, portanto, um planejamento com estratégias 

sistemáticas e eficientes para ser desenvolvido no dia a dia da sala de aula, o que, na 

perspectiva da educação inclusiva, é decisivo para sua eficiência, como demonstrado abaixo: 

 
 
No meu ponto de vista, o respeito às diferenças deve ser trabalhado durante 

todo ano dentro de um planejamento, a efetivação desses planejamentos em 

sala de aula deve ter objetivos específicos para trabalhar com os alunos 

(PARTICIPANTE AC1P3). 

 

[...] o planejamento do professor deve levar em conta as diferenças que os 

alunos possuem, planejar pensando sempre em atender todos os alunos 

(PARTICIPANTE, AC1P4). 

 

 

As transcrições acima revelam a importância do planejamento coerente com a 

realidade vivida nas escolas, como bem expuseram as participantes, com “objetivos 

específicos” e “planejar pensando sempre em atender todos os alunos”, mostrando que, na 

perspectiva da educação inclusiva, não há espaço para práticas aleatórias, descontextualizadas 

da realidade da sociedade ou da própria vida dos alunos. 

Conceituando planejamento, Libâneo (2006, p. 222) ratifica essa ideia supracitada: 

planejamento é “um processo de racionalização e coordenação da ação docente, articulando a 

atividade escolar e a problemática do contexto social”. Além disso, o autor recomenda que os 
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planos sejam instrumentos efetivos. Devem ser como guias de orientação e precisam 

apresentar ordem sequencial, de objetividade, ser coerente e flexível. 

Como guia, o plano estabelece as diretrizes e os meios do trabalho docente. Sua 

função é orientar a prática e parte das exigências de sua própria prática. A respeito da ordem 

sequencial, é fundamental que a ação do professor obedeça a uma sequência lógica, isso não 

significa dizer que essa sequência não possa ser alterada. Considerando a objetividade, 

implica dizer que o plano precisa ter correspondência com a realidade onde será aplicado. 

Importa levar em consideração a realidade com a qual o aluno chegou à escola, utilizando-a 

como ponto de partida para novos conhecimentos (LIBANEO, 2006). 

A relação entre o que se acredita e o que de fato se faz (teoria e prática) diz respeito à 

coerência. Também deve haver coerência em todos os demais elementos do plano, sejam: 

objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação. Quanto à flexibilidade, refere-se à necessidade 

da constante reorganização do trabalho do professor. Deve-se considerar que não é possível 

fazer previsão definitiva, se o plano ainda não foi posto em prática na realidade almejada 

(LIBANEO, 2006). 

Em face do exposto, percebe-se que o planejamento é uma atividade consciente das 

previsões das ações dos professores, com fundamento político-pedagógico. Essa atividade 

embasa a prática pedagógica que, hoje, indiscutivelmente, é entendida como prática 

pedagógica inclusiva. O planejamento de ensino considera alguns aspectos pertencentes ao 

terceiro tema da categoria em análise, sendo os facilitadores da aprendizagem: aspectos 

afetivos, lúdicos, tecnológicos e grupais. 

Como proceder e o que ensinar para despertar no aluno o prazer em aprender? Em se 

tratando do público-alvo da Educação Especial, esses questionamentos se tornam mais 

complexos ainda. Entretanto, são múltiplas as alternativas que podem promover a superação 

das dificuldades no processo de aprendizagem desse e de todo alunado.  

Tornou-se recorrente nas falas das participantes a importância de elementos 

facilitadores da aprendizagem, como, por exemplo, a afetividade. 

 

 
Vou te falar: é preciso gostar desse trabalho, é até emocionante, porque a 

gente se apega, é como se fosse nosso, sabe? A gente se preocupa. Se falta a 

gente liga. Quando está diferente/triste hoje, a gente quer saber o porquê. É 

muito isso [...] (PARTICIPANTE AC2PAEE). 
 

[...] O trabalho do professor do AEE do município tem, também, bastante 

afetividade. Então, se você não trabalha com amor, não vai dar certo [...]. 
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Você precisa dizer para ele que ele está ali para crescer [...] 

(PARTICIPANTE AC1PAEE).  

 

[...] acho, também, que é muito importante que o professor goste de trabalhar 

com esses alunos (PARTICPANTE AC2P2). 

 

 

 Os aspectos afetivos nitidamente são apontados nas preleções acima. Nota-se que as 

participantes AC1PAEE e AC2PAEE, por serem professoras de Atendimento Educacional 

Especializado, demonstram uma afeição bem acurada por seus alunos, fator que pode ser 

explicado pela proximidade, devido ao reduzido número de alunos atendidos. A 

caracterização de um trabalho afetuoso está expressa na afirmação da participante AC2PAEE: 

“a gente se apega”. 

Quanto a essa emoção, Cunha (2016, p. 34) menciona Vygotsky, ao ratificar “que todo 

trabalho deve partir da emoção”. O que, explicitamente, está na fala da participante 

AC2PAEE: “A gente se preocupa. Se falta a gente liga. Quando está diferente/triste hoje, a 

gente quer saber o porquê”.  

 Conforme Cunha (2016, p. 34), “O principal gene do afeto é o amor, que reverte de 

humanidade a práxis escolar, com laços de compreensão e entendimento, tornando o 

aprendizado surpreendentemente atraente”. Talvez, o leitor insensível a essa compreensão 

possa entender a alocução das docentes soando falsamente, principalmente, quando dito: “é 

como se fosse nosso, sabe?”. Para dar sustentabilidade a essa temática que pouco é debatida, 

expõe-se que,  

 

 

[...] não há ação humana sem uma emoção que a estabeleça como tal e a 

torne possível como ato [...]. Esta emoção é o amor. O amor é a emoção que 

constitui o domínio de ações em que nossas interações recorrentes com o 

outro fazem do outro um legítimo outro na convivência. As interações 

recorrentes no amor ampliam e estabilizam a convivência; as interações 

recorrentes na agressão interferem e rompem a convivência. (MATURANA, 

2002, p. 22).  

 

 

 Com base nessa sustentação, pode-se refletir sobre a educação na perspectiva da 

inclusão, na qual a peculiaridade do aluno com deficiência seja legitimada para a convivência 

com o outro. O autor demonstra que as “interações recorrentes” no amor ou na agressão 

interferem na estabilidade ou no rompimento da convivência.  

Uma convivência harmoniosa também é retratada por Freire (2019), ao explicar que 

ensinar exige querer bem aos educandos. Sugere que não se pode separar radicalmente “a 
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seriedade docente e afetividade”. Na realidade, o autor faz lembrar a severidade ou mesmo o 

autoritarismo que reinava nas salas de aula, na educação tradicional, porém, faz uma ressalva 

de que a afetividade do professor não pode interferir “no cumprimento ético” do dever da 

docência, no exercício da autoridade, esta que não pode ser confundida com autoritarismo.  

A participante AC1PAEE tem essa visão quando ilustra: “Você precisa dizer para ele 

que ele está ali para crescer”. Essa ilustração lembra a proposição de Cunha (2016) sobre a 

importância de “semear” no aluno o desejo de aprender; quando a docente lembra ao discente 

o motivo que o traz a escola e as possibilidades que a educação inclusiva oferece, 

inevitavelmente, poderá suscitar esse “desejo de aprender”. 

Com muita prudência, Freire (2019, p. 138) pondera que não se pode “condicionar a 

avaliação do trabalho escolar de um aluno ao maior ou menor bem-querer que tenha por ele”. 

Essa preleção faz pensar sobre a forma de avaliar o aluno com deficiência, quando, na maioria 

das vezes, esses alunos são vistos como “coitadinhos, vítimas” que merecem boas ou más 

notas, porque não têm capacidade de aprender.  

 

 
[...] eles podem aprender, sim, todo mundo pode, claro que nem todo mundo 

aprende do mesmo jeito. Nem eu, nem você, vamos aprender igual [...] como 

professora é entender do jeito que ele acha melhor aprender 

(PARTICIPANTE AC2P4). 

 
 

 Nessa preleção, a participante demonstra as possibilidades de o aluno aprender diante 

das dificuldades que pode apresentar, mostrando certa afetividade, colocando-se na condição 

de ser humano/professora que precisa ser sensível ao ritmo de aprendizagem desse aluno. “Ser 

afetivo é não ser adocicado”, como assegura Cunha (2016, p. 131-132). Com essa afirmação, 

demonstra-se a importância de trabalhar com as qualidades, com as emoções, os interesses e 

os sonhos, tanto do professor quanto dos alunos. O autor esclarece, a necessidade de uma 

prática pedagógica que desperte o interesse e o amor no ambiente escolar, pois, tanto um 

aluno que ama aprende melhor, quanto um professor que ama, ensina melhor. Com certeza, 

um trabalho arraigado no prazer, na alegria é mais significativo e de qualidade.  

 Freire (2019, p. 138) explana que a abertura ao querer bem aos educandos significa 

que a “disponibilidade à alegria de viver não vai permitir que seja transformado em um “ser 

adocicado nem tão pouco num ser arestoso e amargo”. O autor se reporta à alegria que existe 

na atividade docente, que essa alegria não pode ser confundida como inimiga da rigorosidade. 

Ele salienta que a prática educativa é afetividade, alegria, capacidade e etc.  
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 A participante AC2P2 faz referência ao ato de “gostar” do trabalho com alunos com 

deficiência, isso porque a proposta inclusiva tem característica humanizadora, na qual a 

diversidade, o plural, o inovador, o socializador, o complexo são fatores consideráveis para 

uma prática pedagógica eficiente. Nesse contexto, recursar o afeto e o amor no ambiente da 

sala de aula nega ao professor a condição de ser humano e o torna insensível ao que acontece 

ao seu redor, pois ele lida com pessoas, não com objetos. Assim, não é concebível refletir 

criticamente sobre uma teoria sem o olhar humano para os problemas que alunos e 

professores vivem (FREIRE, 2019). 

Cunha (2016) expressa as três dimensões do afeto: pessoal, social e pedagógica. A 

dimensão pessoal diz respeito ao desenvolvimento da autoestima, tanto do professor, quanto 

do aluno, ou seja, gostar do que faz, seja de estudar ou de trabalhar e estar motivado para isso, 

apesar das dificuldades que eventualmente surgem. A dimensão social é aquela voltada para a 

relação com os atores escolares que torna o ambiente mais propício para aprendizagem, pois o 

espaço escolar é lugar de socialização e experiências. Por fim, a dimensão pedagógica, isto é, 

o estímulo entre a relação professor-aluno, no momento da troca de saberes entre ambos. 

Essas trocas de saberes são cúmplices, a ponto de tornarem “o percurso tão prazeroso quanto 

a chegada” (CUNHA, 2016, p. 136). 

Por falar de percurso e chegada prazerosa, outro facilitador que aguça a aprendizagem 

dos alunos é a ludicidade. O brincar, de fato, o cotidiano das crianças é repleto de situações 

lúdicas em que os alunos têm a possibilidade de obter novos conhecimentos individual ou 

coletivamente, como as participantes da pesquisa apontaram: 

 

 
[...] é a realização das aulas dinâmicas utilizando sempre o lúdico para 

despertar o interesse das crianças, quando as atividades musicais e as 

artísticas são oferecidas em grupos para trabalhar a socialização. Trabalhar 

com recursos palpáveis. Por que que eu chamo recursos palpáveis? Porque 

são mais jogos. Trabalho o concreto mesmo, brincadeiras, músicas. É 

trabalhar com jogos, com prancha, com material reciclável, essas coisas 

(PARTICIPANTES AC1PAEE).  

 

[...] eu utilizo uma ampla diversidade de recursos e ferramentas: jogos 

pedagógicos, [...], brincadeiras e outros elementos de aprendizagem para 

todos. Os jogos são mais prazerosos para eles. Como já brincam muito em 

casa, eles se sentem mais motivados para participar na sala 

(PARTICIPANTE AC2P4). 

 

Eu sempre procuro realizar atividades que despertem o interesse dos alunos 

através de dinâmicas, jogos e atividades lúdicas (PARTICIPANTE AC2P1). 
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Nas minhas aulas, aqueles alunos que se encontram com necessidades 

especiais, eu gosto de trabalhar com eles principalmente jogos, para 

desenvolver o lúdico deles, isso faz com que eles tenham prazer em ir para 

sala de aula. Com o intuito de escrever e estar lá sentado, naquele canto, eles 

vão até sentir uma certa dificuldade. Por isso que nas minhas aulas com 

alunos especiais utilizo bastante jogos, brincadeiras, principalmente com as 

letras do alfabeto e etc. (PARTICIPANTE AC2P2). 

 

 

Como unanimemente notou-se nas falas das participantes, o trabalho com o lúdico, nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, proporciona a oportunidade de aprender de uma forma 

prazerosa e consistente. Qualquer aluno, seja ele com ou sem deficiência, necessita de 

recursos pedagógicos com os quais o professor legitima o processo inclusivo, proporcionando 

melhores condições de aprendizagem e de inclusão (CUNHA, 2016). 

Analisando os relatos, observou-se uma metodologia voltada para atividades lúdicas 

diversas, por meio da música, da arte, da brincadeira e/ou outras. De acordo com as 

participantes, os jogos pedagógicos foram apontados como os mais usuais e apreciados, pois 

proporcionam aos alunos mais prazer para a participação das atividades. 

Cunha (2016, p. 36) explica que “quando há prazer no processo de ensino e 

aprendizagem, há ludicidade, não importa a atividade que realizamos. O lúdico significa fazer 

por gosto, dar gosto ao que se faz também por obrigação”. 

A participante AC1PAEE, talvez sem perceber, trabalha com a psicomotricidade22 

quando menciona o trabalho com materiais concretos (recicláveis, com pranchas, entre 

outros). Esse trabalho é realizado na sala de recursos, espaço em que a participante trabalha 

diariamente. Cunha (2016) registra que a escola é o espaço ideal para o treinamento 

psicomotor para o conhecimento do corpo e para a percepção do ambiente, conhecimentos 

fundamentais para a socialização dos indivíduos. O autor dá destaque para os materiais 

pedagógicos estimuladores do raciocínio e dos movimentos e põe em evidência as 

peças/atividades montessorianas23. Essas atividades retratam a realidade vivida no cotidiano 

da criança (casa, igreja, sociedade). Quando essas atividades são tratadas na escola, “o aluno 

começa a ser introduzido nas relações sociais que encontrará fora da escola” (CUNHA, 2016, 

p. 42). 

                                                 
22 “A Psicomotricidade resulta da ação do sistema nervoso sobre a musculatura como resposta a 

estímulos. São ações cognitivas que se articulam com movimentos do corpo por meio de ingerências 

afetivas e orgânicas” (CUNHA, 2016, p. 42). 
23 “Atividades montessorianas de vida prática, além de expressarem o cotidiano, exercitam, dentre 

outras habilidades, a lateralidade, a estruturação espacial, o equilíbrio e a coordenação motora” 

(CUNHA, 2016, p. 42). 
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A participante AC2P2 destaca que metodologias/atividades tradicionais não são 

eficientes ao processo de aprendizagem do aluno, quando cita: “Com o intuito de escrever e 

estar lá sentado, naquele canto, eles vão até sentir uma certa dificuldade”. A participante 

mostra que a atividade lúdica abre espaço para a participação. Outro destaque na informação 

da docente está na ideia de que os jogos e as brincadeiras têm um propósito e, aparentemente, 

não são realizados para simples socialização. A mesma expõe: “Por isso que nas minhas aulas 

com alunos especiais utilizo bastante jogos, brincadeiras, principalmente com as letras do 

alfabeto e etc.” (PARTICIPANTE AC2P2). 

Em uma das informações trazida pela participante AC2P2 cabe uma reflexão, quando 

ressalta que em suas aulas com “alunos especiais” utiliza o lúdico, dando a ideia de que essa 

atividade é restrita ao aluno público-alvo da Educação Especial, apresentando uma conotação 

de exclusão. Retoma-se a concepção de Mantoan (2015), que afirma que o ensino 

diferenciado, mesmo dentro da sala de aula, não denota um caráter inclusivo. Contudo, o 

lúdico abre espaço para a comunicação, para efetivar a aprendizagem. Sobre como realizar tal 

processo, assegura-se que:  

 

 

Para estimular a comunicação ou a fala do aprendente, precisamos 

compreender qual o sentido que ele dá a nossa fala. Precisamos descobrir 

como penetrar em seu mundo imagético e simbólico. A partir daí, poderemos 

criar exercícios, atividades, provocar situações estimulantes para sua 

socialização por meio da linguagem. (CUNHA, 2016, p. 38).   

 

 

Uma experiência bastante exitosa exposta pela participante AC1PAEE narra a 

veracidade da citação supracitada em um trabalho realizado por uma colega de uma turma de 

primeiro ano: 

 

 
Uma criança não gostava de fazer nada, porque ele era autista e ele chorava 

muito, ele tinha muita birra, ele tinha muita crise, devido ele querer uma 

coisa sem poder. Ele gostava, ele ama carrinho, um único recurso que ela 

conseguiu trabalhar com ele, pelo menos as vogais, foi utilizando os 

carrinhos. Ela comprou cinco carrinhos, colocou em cada carrinho a sua 

letra, a, e, i, o, u e, dentro desses processos [...], ele conseguiu aprender as 

letras (PARTICIPANTE AC1PAEE). 

 

 

Na situação acima exposta, cabe, inicialmente, uma ressalva sobre o ato da professora 

de comprar material para que o aluno fosse estimulado a estudar, o que foge do recomendado 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica – DCNEB, aprovada em 
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2010. Segundo essas diretrizes, “os sistemas e as escolas devem proporcionar condições para 

que o professor da classe comum possa explorar e estimular as potencialidades de todos os 

estudantes” (BRASIL, 2013, p. 42). 

A oferta das condições para o trabalho do professor é muito importante para o 

processo inclusivo, pois, em muitas realidades, as crianças chegam à escola com suas 

singularidades que são, por vezes, desconhecidas pelos docentes, e sendo o lúdico um 

elemento fundamental para a socialização, é um pretenso possibilitador dessa interação 

primeira, como bem apresentou a participante.     

O fato é que as crianças aprendem brincando, em quais contextos estiverem e isso 

sugere que professores de séries iniciais compreendam a importância de trabalhar com a 

ludicidade. Dessa forma, a criança pode conseguir desenvolver sua aprendizagem em 

situações em que o contato social é complexo e mais rico, isso torna-se visível na área da 

linguagem, como a participante mencionou sobre a aprendizagem que a criança teve com 

relação às vogais. 

Em se tratando de um contexto social complexo e rico como promotor de 

aprendizagem dos alunos, mais um facilitador de aprendizagem ganha destaque nos discursos 

das participantes, a tecnologia assistiva.  

 

 
Dentro do planejamento, costumo inserir as tecnologias assistivas e 

oferecendo aos alunos de acordo com suas necessidades. Um exemplo de 

uma tecnologia assistiva bem oferecida no ambiente escolar são as pranchas, 

também o chaveiro de rotina, o computador, a lupa o reglete e adaptações de 

alguns materiais pedagógicos, como também tem [...] pranchas de 

comunicação (PARTICIPANTE AC1PAEE). 

 

Sobre esses elementos para essa efetiva prática pedagógica, no meu 

entendimento, os alunos precisam ter acesso à tecnologia assistiva, todos os 

recursos mesmo, até e, principalmente, os tecnológicos, com relação à 

internet (PARTICIPANTE AC2P1). 

 

Tanto o professor que trabalha com alunos com necessidades educacionais 

especiais quanto o de sala regular precisam trabalhar com diversidades 

amplas de recursos e ferramentas para auxiliar no aprendizado desses alunos. 

Eu trabalho com diversidades de recursos, como materiais concretos, 

tecnologia assistiva, atividades adaptadas[...] (PARTICIPANTE AC2PAEE). 

 

 

As falas das participantes centraram-se nas tecnologias assistivas, todavia, a temática é 

bem mais ampla em virtude de suas diversas configurações. A participante AC2P1, 

diferentemente das demais, relata que os alunos precisam ter acesso às tecnologias assistivas, 
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mas frisa a necessidade dos demais recursos tecnológicos, sendo alguns deles com acesso à 

internet. Se não dito de forma involuntária, mostra que compreende essa mesma temática com 

conotações diferentes. A fala da participante conduz a uma reflexão sobre o que, de fato, é a 

tecnologia assistiva. 

Notadamente, o termo tecnologia assistiva é pensado em aspectos tecnológicos, 

relacionados às máquinas (computadores, celulares, datashows e etc.) e às informações que 

deles procedem. Diante desse entendimento (inadequado), torna-se prudente clarificar alguns 

conceitos e os principais são: tecnologia e as tecnologias de informação e comunicação - 

TICs. O primeiro termo não se reporta a materiais, a equipamentos, a máquinas. A base da 

tecnologia é a informação, “seu principal espaço de ação é virtual” (KENSKI, 2012, p. 25), o 

que, em aspectos educacionais, seria a busca pela informação, algo extremamente importante 

para aprendizagem. Quando a professora AC2P1 menciona o uso da internet, assinala a 

importância da tecnologia propriamente dita (a notícia, a informação). 

No que tange às TICs, não se aplicam apenas às informações. São recursos 

tecnológicos integrados. Peixoto (2011, p. 97) as define como “a convergência da informática, 

da eletrônica e das telecomunicações em tecnologia que permitem veicular informações em 

suas diversas formas, tais como: textos, imagens, sons e vídeo”. Sua relevância na educação 

escolar é primordial. Contempla as falas das participantes quando se referem “a recursos e 

ferramentas” para trabalhar em suas salas de aula. Desse modo, uma prática pedagógica 

permeada pela utilização da tecnologia de informação e comunicação - TICs pode favorecer o 

ensino de todos os alunos, inclusive, dos alunos que apresentam certa dificuldade de 

aprendizagem.  

Quando as participantes apontam para o emprego das práticas pedagógicas, utilizando 

os recursos das TICs, vê-se um trabalho pedagógico efetivo com vistas a proporcionar um 

ensino de qualidade para todos os alunos.  

Entretanto, para dar enfoque à temática em análise, retomamos as falas das 

participantes sobre o termo Tecnologia Assistiva – TA. Além disso, cumpre apresentar o 

conceito elaborado e aprovado pelo Comitê de Ajudas Técnicas – CAT, em dezembro de 

2007. Assim, Tecnologia Assistiva é 

 

 
[...] uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que 

engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, 

de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando 
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sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 

2007, p. 3). 

 

 

A compreensão desse conceito é essencial nesta análise, tendo em vista os discursos 

comumente empregados pelos professores de não fazerem uso dos recursos tecnológicos, 

alegando não saberem como utilizá-los. Kenski (2012, p. 57) ratifica essa afirmação, 

esclarecendo que “os professores não são formados para o uso pedagógico das tecnologias, 

sobretudo as TICs”. Todavia, se bem compreendido o termo, observa-se que a TA não se 

refere apenas a recursos das TICs, são “produtos, estratégias, metodologias” etc., como 

mencionado pela professora AC1PAEE: “Um exemplo de uma tecnologia assistiva bem 

oferecida no ambiente escolar são as pranchas, também o chaveiro de rotina, o computador, a 

lupa o reglete e adaptações de alguns materiais pedagógicos, como também tem [...] pranchas 

de comunicação”. Assim, a utilização da TA é possível e acessível a todos. Mais um relato se 

refere ao trabalho com a Tecnologia assistiva: 

 

 
[...] são atividades adaptadas que favoreçam a participação efetiva de todos 

e, ainda, um outro elemento que acredito ser bastante importante são os 

materiais utilizados durante as aulas, como material concreto, que possa 

facilitar, também, a compreensão dos alunos (PARTICIPANTE AC1P3). 

 

 

Diante do exposto, é valido ressaltar que o uso adequado da Tecnologia Assistiva pode 

possibilitar a aprendizagem, não porque diminui ou facilita as dificuldades que os alunos 

possuem, mas porque oportuniza a resolução de problemas para o desenvolvimento da 

autonomia, capacidade humana imprescindível para o exercício da cidadania. 

Assim, é pertinente pensar que a autonomia é conquistada através do caminho que o 

próprio aluno constrói, se auxiliado por uma prática pedagógica aflorada em uma perspectiva 

de cunho social, que se inicia no contexto escolar, quando o professor prima por atividades 

coletivas onde haja integração de uns com os outros, estimulando a descoberta de diversos 

saberes e evitando o simples estar na sala de aula.  As falas das participantes discorrem, 

também, sobre esse facilitador de aprendizagem: o aspecto grupal. 

 

 
Também atividades que envolvam a coletividade onde os alunos podem se 

ajudar. Como todos os alunos participam? Assim, se ajudando, quando um 

ajuda o outro eles aprendem do seu jeito, nos seus níveis, mas eles aprendem 

(PARTICIPANTE AC1P4). 
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Atividades em grupo também sempre dão muito certo, porque as crianças 

sempre estão ali dispostas a ajudar esse aluno com deficiência 

(PARTICIPANTE AC2P3). 

 

Sempre eu costumo trabalhar com meus alunos no coletivo, pois acredito 

que dá certo. As aulas ficam bem proveitosas e os alunos aprendem 

(PARTICIPANTE AC2PAEE). 
 

 

As participantes expõem as atividades em grupo como essenciais para o trabalho na 

diversidade onde todos os alunos podem participar em virtude da cooperação que há entre 

eles. A participante AC2P3 explicita essa cooperação, afirmando que as “Atividades em 

grupo também sempre dão muito certo, porque as crianças sempre estão ali dispostas a ajudar 

esse aluno com deficiência”. Todavia, deve-se lembrar que, nesse processo, não só alunos 

com deficiência são beneficiados. A docente AC1P4 destaca: “Assim, se ajudando, quando 

um ajuda o outro eles aprendem do seu jeito, nos seus níveis, mas eles aprendem”. 

Essa discussão valida os comentários de Carvalho (2018) quanto aos termos 

inclusão/integração que, por alguns autores, são vistos como antagônicos. A autora registra 

ser importante a integração dos alunos incluídos, tanto com seus colegas, quanto com o saber. 

Esclarece a metáfora do caleidoscópio, que traduz a ideia da inclusão, onde todos os pedaços 

são indispensáveis para a composição da figura. Para a autora, quanto maior a diversidade que 

o caleidoscópio apresenta, mais admirável se torna a figura (CARVALHO, 2018). A autora 

também explica que: 

 

 
Ao falarmos de inclusão necessariamente estaremos falando do dinamismo 

das relações interpessoais dela decorrentes, estaremos falando de interações 

entre os que foram incluídos e os que os recebem como membros do grupo, 

estaremos falando do eterno vir-a-ser resultante da interação dos elementos 

da chama, integrados no seu movimento, na sua luz e nas suas cores 

(CARVALHO, 2018, p. 32). 

 

 

A inclusão, como esse movimento dinâmico e de multiplicidades de ideias, exige uma 

práxis dialógica entre seus alunos e essa dialogicidade personifica-se nos trabalhos em grupos. 

As atividades individuais vão cedendo espaço para os trabalhos cooperativos. Segundo 

Carvalho (2018, p. 34), estudos sobre a dinâmica das salas de aula revelam que as atividades 

grupais são favorecedoras “do processo educacional e dinamizam relações de cooperação”. 

Uma das participantes expõe uma prática de trabalho em que faz uso de atividades coletivas. 

Vê-se: 
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Trabalho com agrupamentos produtivos (amo trabalhar com agrupamentos) 

posso inserir os alunos público-alvo da Educação Especial e todos podem 

participar, aproximando todos com suas diferenças (PARTICIPANTE 

AC2P4). 

 

 

A fala da professora leva a uma abordagem mais profunda a respeito do chamado 

“agrupamento produtivo”24. Como por vezes exposto, o processo de inclusão escolar exige 

considerar a heterogeneidade da turma e atender às particularidades dos alunos, sem o crivo 

de um planejamento diferenciado para este ou aquele estudante. Os agrupamentos produtivos 

mencionados pela participante servem como estratégias para que o professor trabalhe 

simultaneamente com toda a turma.  

Para Carvalho (2018), os trabalhos em grupo favorecem a aprendizagem cooperativa, 

sugerem o desenvolvimento de “mais trabalhos em grupos” como uma das propostas para 

ressignificar a prática pedagógica desenvolvida nas salas de aula. Para a autora, a 

intensificação de atividades em grupos pode, também, facilitar o trabalho do professor para a 

participação de todos, porque é uma estratégia útil diante de um quadro de superlotação das 

salas de aula. Mais uma participante chama a atenção sobre o trabalho em grupo: 

 

 
Posso garantir que acontece bastante interação porque, no momento em que 

vou desenvolver minha prática pedagógica em sala de aula, com 

agrupamentos, além dos alunos estarem tendo uma troca de saberes, eles 

estão interagindo entre si, entre os componentes dos grupos. Quando 

finalizarem os trabalhos, vai ter a apresentação de cada grupo e essa 

apresentação é para todos. Os grupos vão apresentar o que aprenderam de 

acordo com seu entendimento. É nesse momento que está acontecendo a 

interação entre todos [...] (PARTICIPANTE AC2P4). 

 

 

A participante menciona a troca de saberes que acontece nas atividades em grupo. 

Refere-se a uma interatividade que incide tanto no momento da realização da atividade quanto 

                                                 
24 O agrupamento produtivo é sugerido para a superação dos quatro períodos de aprendizagem descritos na teoria 

de Emília Ferreiro e Ana Teberosky: A psicogênese da língua escrita. Nesses períodos diferentes hipóteses 

precisam ser conquistadas para que o aluno possua habilidades de leitura e escrita, quais sejam: pré-silábica, 

silábica, silábica alfabética e alfabética. Na organização dos grupos, alunos de hipóteses iguais ou muito 

distantes não podem ficar no mesmo grupo, o critério ideal é que as hipóteses em que os alunos estejam sejam 

próximas para trabalharem juntos. Exemplo: Os alunos de hipótese silábica que já fazem uso do valor sonoro são 

agrupados com alunos que não fazem uso do valor sonoro, com silábicos alfabéticos ou escrita pré-silábica. Essa 

estratégia beneficia a todos os alunos, porque há a troca de ideias, o que faz com que eles aprendam uns com os 

outros (ABREU, 2000). 
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posterior a ele, no momento de socializar o que aprenderam. Entende-se que, com essa 

estratégia, os alunos tornam-se ativos no seu processo de conhecimento. 

Para a conclusão dessa segunda categoria, torna-se relevante explicitar que os 

elementos da prática pedagógica para “o fazer” que a educação inclusiva suscita não se 

exaurem nos que aqui foram expostos, tendo em vista a complexidade que a proposta sugere e 

a diversidade do público que dela faz parte. Para o aprimoramento das práticas pedagógicas 

focado na aprendizagem do aluno, o trabalho em parceria deve perpassar as barreiras do 

ambiente escolar, promovendo uma interlocução entre a sociedade geral e a comunidade 

escolar. É disso que trata a próxima categoria. 

 

4.3 TRABALHO COLABORATIVO: A PARCERIA IMPRESCINDÍVEL NA 

EFETIVAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Esta categoria aborda o trabalho colaborativo como fator preponderante para que as 

práticas pedagógicas sejam efetivadas no processo da inclusão escolar, por não ter um caráter 

decisório individualizado, mas por primar por uma ação dialógica em que toda 

sociedade/segmentos participem ativamente, colaborando para um fazer verdadeiramente 

inclusivo. A presente categoria formou-se por meio dos dois temas: Relação dialógica: 

professor-família/sociedade; relação dialógica: professoras do AEE, professoras do 

Ensino regular. 

O primeiro tema da terceira categoria: relação dialógica: professor-

família/sociedade diz respeito à colaboração entre parceiros que, normalmente, não estão no 

ambiente escolar, mas que, sem a ação dialógica entre eles, a educação inclusiva não tem 

consistência e tampouco promove a qualidade do ensino, critério para a proposta inclusiva. As 

participantes apresentam de forma recorrente essa temática, quando assinalam: 

 

 
[...] a interação da escola com a sociedade é importante para a educação 

inclusiva acontecer. Os alunos com alguma dificuldade fazem parte da 

sociedade e toda a sociedade tem que participar das discussões para mudar. 

A escola sozinha não pode fazer tudo (PARTICIPANTE AC1P3). 

 

[...] a gente trabalha de modo que envolve a família, as crianças, envolve o 

professor regular (PARTICIPANTE AC1PAEE). 

 

Um deles é a relação da família do aluno com escola. Essa troca de 

informação, porque muitos pais, às vezes, não dão importância para isso, 

para a Educação Especial e não mandam o menino para a escola. Então, 
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quando a família está mais junto com a escola e a há troca de informações, 

eu acho que isso é muito importante (PARTICIPANTE AC2P3). 

 

Outro ponto fundamental que eu considero em sala é a parceria [...] e 

também com a família. [...]. É a troca de informações. A mãe conversar com 

o professor para ver o que está funcionando com seu filho. O professor 

conversar com a mãe dizendo os avanços, o que está dando certo ou não. 

Isso é muito importante. Só vai haver inclusão a partir do momento em que 

nós, educadores, firmarmos parcerias entre a equipe escolar e a família 

(PARTICIPANTE AC1P1). 

 

E conscientizando as famílias sobre os direitos e deveres desses alunos 

perante a sociedade (PARTICIPANTE AC2PAEE). 

 

  

As participantes abordam a importância do envolvimento da sociedade e da família 

para que a educação inclusiva seja implementada. A troca de informações que há nas relações, 

os diálogos que se fincam nesse envolvimento são fundamentais na busca por uma educação 

sólida e libertadora dos alunos. A mobilização da sociedade como um todo, seja na própria 

escola e/ou na comunidade local, suscita uma transformação contínua.  

Nessa perspectiva, a participante AC1P3 lembra que os alunos fazem parte da 

comunidade e, assim sendo, essa comunidade deve participar das mudanças. Mudanças essas 

que, embebidas na ética, além de promoverem a transformação acima descrita, desnudam a 

postura “excludente e desrespeitosa dos direitos” de seus cidadãos, conforme explica Lima 

(2011):  

 

 
[...] a ética tem o papel de nortear as pessoas humanas na convivência de 

todos, com todos, dentro de um todo social, e não se referendar a exclusão de 

parte dos membros dessa sociedade, por conta da existência de “diferenças”, 

vista como inferiores, perante padrões da normalidade, eleitos para uma dada 

sociedade (LIMA, 2011, p. 65). 

 

 

A autora supracitada descreve a crença que a sociedade deve ter no potencial e na 

capacidade de pessoas com deficiência. Bem verdade que essa crença deve surgir, 

primeiramente, no seio familiar, pois, em alguns casos, as famílias não confiam na capacidade 

de aprendizagem que os seus filhos possuem. A participante AC2PAEE fala da necessidade 

de conscientização das famílias sobre os direitos e deveres de seus filhos com deficiência.  

Concernente à temática sobre a participação da família nesse fazer inclusivo, a 

professora AC2P3 revela que alguns pais não valorizam a escola, a ponto de comprometerem 

a frequência desses alunos no contexto escolar. Também menciona a importância da troca de 

informações, fator crucial no processo de aprendizagem dos alunos, aspecto também 
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mencionado pela participante AC1P1, que, com mais precisão, detalha a troca de informações 

entre professores e os pais, afirmando que, nesse momento, é oportunizado às famílias 

tomarem conhecimento dos avanços significativos ou não de seus filhos. 

A importância da colaboração da família com a escola é abordada por Cunha (2016, p. 

125), ao explicar que: “Não se pode falar em inclusão escolar, se não houver, primeiramente, 

inclusão familiar”. Destaca, também, ser primordial a atenção da escola a respeito dos 

impactos que os alunos público-alvo da Educação Especial causam na vida em família. Para o 

autor, precisa-se estender o olhar para a família, para que se compreendam as dificuldades de 

aprendizagens dos alunos, validando, assim, a relevância nas trocas de informações, 

compreendidas pelas participantes como um fator fundamental para a aprendizagem dos 

alunos. 

A falta de comprometimento das famílias é confirmada por Cunha (2016, p. 126), 

quando esclarece que se “a família, por qualquer motivo, ainda que justificável, não consegue 

cumprir a sua parte, o aluno fica desprovido de atributos que o preparam para a aprendizagem 

escolar”. Diante do exposto, pode-se afirmar que a aprendizagem dos alunos pode ser 

prejudicada, se as famílias não se comprometem a participar do processo de ensino que a 

escola recomenda. 

Vale ressaltar as assertivas das participantes AC1P1 e AC1P3, por trazerem a 

concepção de que a inclusão só irá acontecer quando forem consolidadas parcerias entre a 

família e a escola. A participante AC1P1 é enfática ao afirmar que parcerias precisam ser 

firmadas entre educadores, equipe escolar e família, para que a inclusão aconteça. Cunha 

(2016, p. 127) explana que, quando o aluno é incluído no meio escolar, necessariamente, a 

família também precisa ser incluída “nos espaços de atenção e atuação pedagógica”. 

A inclusão escolar não se restringe a um fazer em sala de aula de Ensino Regular entre 

alunos e professores, mas, também, na sociedade como um todo. Diante dessa compreensão, é 

necessário voltar às três dimensões definidas por Carvalho (2014) a respeito dos níveis: 

macro, meso e micropolítico. O primeiro configura as condições em níveis de políticas 

públicas em prol da melhoria da escola. Desse nível macropolítico, surgem ações legislativas, 

infraestrutura e recursos para o acesso e a permanência do aluno no contexto escolar. A 

segunda e a terceira dimensões se voltam para a escola e para a sala de aula (níveis: meso e 

micropolítico). Essas dimensões se apoiam nas orientações do primeiro nível (macropolítico), 

reelaborando suas convicções para o favorecimento das práticas pedagógicas nas salas de 

aula, possibilitando caminhos possíveis ao fazer inclusivo.  
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Sob essa ótica, o trabalho colaborativo é um imperativo na busca pela inclusão, 

aspirada pela perspectiva da educação inclusiva. Esse trabalho colaborativo com conotação 

interacionista exige, também, uma relação dialógica: professoras do AEE, professoras do 

Ensino regular. Essa relação é o segundo tema da terceira categoria.  

A veemência das falas das participantes abaixo descritas propõe uma reflexão sobre a 

relevância da relação professor de AEE e professor de Ensino Regular: 

 

 
[...] a docente do Atendimento Educacional Especializado [...], uma pessoa 

bastante ativa na função, já dialogamos sobre os nossos alunos que temos em 

sala, [...] estamos no diagnóstico de nossos alunos, mas ela já tem um espaço 

muito bem organizado, já conversamos, já dialogamos sobre nossos alunos 

[...] (PARTICIPANTE AC1P3). 

 

Sim. A professora de AEE me ajuda em como posso trabalhar com os alunos 

com necessidades especiais. Ela orienta sobre como planejar aulas dinâmicas 

para os alunos, para que eles participem. Ela está na escola todos os dias, 

mesmo que ela não esteja trabalhando com os nossos alunos naquele horário, 

mas nós temos, sim, uma boa interação (PARTICIPANTE AC2P1). 

 

Existe, sim, bastante interação entre as práticas pedagógicas que são 

desenvolvidas entre os alunos da sala regular e os alunos do atendimento 

educacional especializado. As principais interferências que eu acredito serem 

muito boas vindo do AEE, para se trabalhar dentro da sala de aula, para usar 

as práticas pedagógicas para desenvolver essas práticas dentro da sala de 

aula para que aconteça realmente a interação entre todos [...] 

(PARTICIPANTE AC2P4). 

 

[...] ela me ajuda planejando atividades para os alunos que têm dificuldade 

PARTICIPANTE AC2P2). 

 

Eu sempre estou conversando com a minha professora de AEE, da minha 

escola, de meu aluno. Ela sempre está disposta a ajudar, a gente conversa 

sobre os avanços que os alunos tiveram, sobre as atividades que seriam mais 

propícias ao aluno, para sua deficiência. Trocamos conhecimento 

(PARTICIPANTE AC2P3). 

 

 

As menções acima descrevem um trabalho desenvolvido pelo professor do AEE na 

visão das professoras que atuam na sala de Ensino Regular, contudo, mais precisamente o 

trabalho colaborativo que há entre ambos. É explícita a assistência que o professor de AEE 

oferece à prática pedagógica das professoras para um trabalho mais consistente junto aos 

alunos. Observando as falas, é possível notar um interesse mútuo entre professora de AEE e 

professora de Ensino Regular, se propondo a trabalharem juntas no intuito de proporcionar 

um melhor ensino para todos e, assim, incluir os alunos legitimamente no ambiente escolar. 
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Mendes, Vilaronga, Zerbato (2018, p. 45) retratam essa colaboração entre a Educação 

Geral e Especial, na busca de “unir seus conhecimentos profissionais, perspectivas e 

habilidades para enfrentar o desafio imposto ao ensino pelas classes heterogêneas”. As autoras 

acrescentam, ainda, que, no que diz respeito às metas da inclusão escolar, esses profissionais 

estão aprendendo a trabalhar juntos, assegurando que os alunos, sem exceção, alcancem 

desempenhos melhores (MENDES; VILARONGA; ZERBATO, 2018). 

Diante do exposto, fica evidente que a inexistência do trabalho colaborativo entre 

esses profissionais trará prejuízos para a aprendizagem dos alunos e o processo de inclusão 

tornar-se-á deficitário. Apesar dessa percepção, algumas participantes não parecem ter o 

mesmo entendimento apresentado anteriormente.  

 

 
Bem, com relação à interação do professor regente e professor do AEE [...], 

na maioria das vezes, não tenho tempo de estar trocando informações. 

Acredito que falta um momento também para essas trocas de informações 

para sugestões de atividades, até mesmo para ver os avanços e quais 

metodologias usar para acalmar a criança. Acho que falta um momento para 

que professor do AEE e professor regente estejam conversando, trocando 

informações, lendo os relatórios uns dos outros. [...]. Eu nunca trabalhei em 

uma escola que tivesse essa troca, essa interação (PARTICIPANTE AC1P1). 

 

Em teoria, não se faz inclusão sem essa interação, porque o professor de 

AEE deve ser complementar àquilo que é trabalhado em sala, buscando 

melhorar os pontos fracos e valorizar os fortes. Contudo, não é isso que 

acontece, às vezes, o professor de AEE não tem nem a formação adequada 

para conduzir esses alunos. Teria que ter diálogo entre os dois, um feedback 

para que um professor auxiliasse o outro, para que o aluno não estivesse 

apenas na escola, mas aprendesse de acordo com suas capacidades 

(PARTICIPANTE AC1P4). 

 

  

Na primeira fala, a participante exprime entendimento sobre a importância da parceria 

entre o professor de AEE e professor do Ensino Regular, quando revela alguns benefícios que 

a “troca de informações” possibilita ao ensino. Todavia, alega explicitamente não haver 

interação entre ela e a professora de AEE de sua escola, o que é justificado pela sua própria 

falta de tempo e carência de promoção de momentos de troca entre ambas.  

A participante AC1P4 confirma que não há essa interação, contudo, explicita a 

importância do “feedback” entre professor de AEE e do Ensino Regular para a aprendizagem 

do aluno. Aponta para um fator de provável insucesso, dificultador desse intercâmbio, que é a 

não formação do professor de AEE para o trabalho com os alunos com deficiência.  

Importante esclarecer que a última questão levantada pela participante AC1P4, sobre 

essa não formação do professor de AEE,  não é o caso das professores participantes do AEE 
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dos dois lócus da pesquisa, pois, de acordo com o perfil analisado, todos são formados 

segundo a proposta das Diretrizes Operacionais para Atendimento Educacional Especializado 

na Educação Básica (BRASIL, 2009), na qual está determinado que o professor deve ser 

licenciado para ensinar e ter formação específica na Educação Especial, inicial ou continuada. 

Segundo os dados coletados neste estudo, todos os professores do AEE participaram ou 

participam de formação continuada. 

Reverberando as preleções das participantes, entende-se que a interação entre esses 

profissionais não acontece, o que contraria o prescrito nas DCNEB, pois, em seu art. 29, 

parágrafo 2º, admite que o professor de AEE, em vinculação com o professor de Ensino 

Regular, “deve identificar habilidades e necessidades dos estudantes, organizar e orientar 

sobre os avanços e recursos pedagógicos de acessibilidade para a participação e aprendizagem 

dos estudantes” (MANTOAN, 2015, p. 47).  

Corroboram com esse discurso Mendes, Vilaronga, Zerbato (2018, p. 35), 

apresentando a Resolução Federal nº 02 de 2001, que, no art. 18 do parágrafo 2º, descreve os 

professores de AEE e suas atribuições, destacando a assistência ao “professor de classe 

comum nas práticas que são necessárias para promover a inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais”. 

É importante ressaltar que as docentes que assinalam a falta de interação entre 

professora de Atendimento Educacional Especializado e as professoras de Ensino Regular 

trabalham em um mesmo lócus de pesquisa, a saber: escola AC1, o que demostra que, no 

segundo lócus, escola AC2, a interação aparentemente acontece. 

Essas afirmativas de uma ação antidialógica entre professor de AEE e professor de 

Ensino Regular são um obstáculo para o ensino de qualidade dos alunos nas salas de aula, 

uma vez que os professores geralmente se declaram “despreparados para o processo de 

ensino-aprendizagem desse alunado” (CARVALHO, 2018, p. 123). A docente AC1P1 fala 

dessa carência: “quais metodologias usar para acalmar a criança”. Destarte, no trabalho 

colaborativo o professor de Ensino Regular e o professor de AEE desenvolveriam um trabalho 

pautado em “um currículo diferenciado para suprir as necessidades de todos os alunos, 

compartilham do mesmo planejamento, discutem avaliações e o manejo da classe para a 

melhoria do ambiente de aprendizagem” (MENDES; VILARONGA; ZERBATO, 2018, p. 

94).  

Perante o exposto, vê-se a riqueza do trabalho colaborativo entre esses profissionais, o 

que também está expresso nas falas das duas professoras de AEE, dos dois lócus da pesquisa, 

que assim descrevem suas práticas:  
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[...] uma boa interação, graças a Deus, principalmente em troca de 

metodologia [...], uma troca, é uma troca de conhecimento e no que eu posso 

ajudar, eu ajudo. Importante dizer que professor de AEE não tem como sair 

da sua sala de recurso para ajudar, dando dicas em sala de aula do professor 

regular. É mais no planejamento mesmo. As dicas são na hora do 

planejamento (PARTICIPANTE AC1PAEE). 

 

Bom, como eu trabalho nos dois turnos na escola, é uma interação bem 

acessível em nossa escola e, assim, consigo manter um bom diálogo com os 

professores a respeito dos alunos atendidos, dando orientação e sugestão de 

atividades a serem trabalhadas; e também o professor de AEE, ele faz a 

interlocução, uma ponte entre o professor regular, permitindo a troca de 

experiências que contribuam nesse processo educacional e em todo o 

contexto escolar (PARTICIPANTE AC2PAEE). 

 

 

Na visão das professoras de AEE, elas têm se colocado como assistentes da professora 

de Ensino Regular, as auxiliando em suas práticas. Contudo, a professora AC1PAEE 

esclarece a impossibilidade de estar em sala de aula para ajudar a professora de Ensino 

Regular e que sua ajuda acontece no momento do planejamento. 

Importante ressaltar que não é atribuição da professora de AEE estar na sala de aula de 

Ensino Regular trabalhando diretamente com o aluno, todavia, segundo Mantoan (2015, p. 

33), é habitual transferirmos “nossos problemas para outros colegas, os professores 

“especializados”, assim não recai sobre nós o peso de nossas limitações profissionais”. Essa 

pretensão conduz, não raras vezes, a criticar o papel do professor de Atendimento 

Educacional Especializado como ineficaz em nossa prática. Quer-se, muitas vezes, alguém 

que ensine a trabalhar sistematicamente de uma forma em que sejam sanados os problemas 

encontrados no dia a dia das escolas inclusivas (MANTOAN, 2015). 

Diante do exposto, vale ressaltar a importância evidenciada pelas participantes da 

parceria não apenas com a professora do AEE, mas também com as próprias colegas 

“vizinhas de classe”, para o desenvolvimento de uma prática eficaz no processo educacional 

dos alunos, conforme assinalam: 

 

 
[...] nós somos três professoras com turmas de terceiro ano na escola e 

juntamos as três, compartilhamos ideias, sugestões e também experiências 

que são adquiridas em sala de aula (PARTICIPANTE AC1P3). 

 

[...] em parceria, com a professora da turma, do segundo ano da manhã 

(PARTICIPANTE AC1P2). 
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[...] é em parceria com minha colega de turma. Uma vez que ela também tem 

alunos com necessidades especiais e as necessidades são mais ou menos 

aproximadas. Mais ou menos parecidas. Nós já percebemos no planejamento 

(PARTICIPANTE AC2P1). 

 

[...] acho que o diálogo, mesmo entre nós professores, é muito importante 

também para a gente trocar experiência e uma ajudar a outra 

(PARTICIPANTE AC2P2). 

 

 

As falas acima descritas demonstram um trabalho colaborativo entre as professoras, 

apesar desse discurso não ser unânime entre as participantes, quatro delas revelaram manter 

um diálogo com a colega de turma para compartilhamento de “ideias, sugestões e também 

experiências” vivenciadas no contexto de sala de aula de uma escola inclusiva. 

Carvalho (2018) aponta como função de uma escola inclusiva a criação de espaços 

dialógicos entre os docentes para que se reúnam para estudar e trocar experiências. A autora 

apresenta, como estratégia para remover as barreiras para a aprendizagem, a oportunidade 

dada aos professores de se reunirem para a discussão da prática pedagógica, “trocando 

figurinhas”. Também esclarece que, de acordo com sua experiência, nas participações de 

reuniões com professores, constatou que esses momentos servem para “elevar a autoestima 

dos professores” e que muitas ideias e sugestões surgiram, ajudando aqueles professores que 

tinham dificuldades na aprendizagem de seus alunos (CARVALHO, 2018, p. 128). Na fala 

supracitada, a participante AC2P2 demonstra essa aspiração.  

Diante do exposto, fica evidente a necessidade do compartilhamento de ideias entre 

colegas para ressignificação das práticas pedagógicas/docentes executadas por essas 

professoras, até mesmo para o questionamento de suas práticas, em comparação com as 

descritas por seus pares.  

Os autores Friend e Cook (1990), citados por Mendes, Vilaronga, Zerbato (2018, p. 

103-104), explicam a colaboração como “um estilo de interação entre, no mínimo, dois 

parceiros equivalentes, engajados num processo de tomada de decisão, trabalhando em 

direção a um objetivo comum”. A educação para os direitos humanos, preconizada na 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica – DCNEB, aprovada em 2010, 

reconhece as relações interpessoais como um dos fatores suscitadores de conflitos, 

imprescindíveis para “práticas democráticas e inclusivas, livres de preconceitos, 

discriminações, [...] dentre outras formas de violação à dignidade humana” (BRASIL, 2013, 

p. 504). 
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Assim, as políticas públicas municipais e estaduais precisam garantir que os 

professores tenham momentos coletivos, tanto para planejamento, organização, diálogo, 

quanto para a formação continuada, nos quais a temática inclusiva poderá ser tratada. O 

desafio desse trabalho colaborativo é o de que seja aprimorado um diálogo aberto entre o 

Estado, a sociedade, a família, a escola, os professores e os próprios alunos, com vistas ao 

desenvolvimento profissional de todos os envolvidos, mais precisamente, nesse contexto, os 

professores, para o aprimoramento das respostas dadas às diversidades dos alunos. No que 

tange a isso, alguns elementos se sobressaem e serão tratados na última categoria. 

 

4.4 ELEMENTOS DA FORMAÇÃO E DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOCENTE 

 

Esta categoria discute, na visão das participantes, os saberes necessários à docência 

para se exercer uma prática pedagógica inclusiva. Saberes esses adquiridos na formação 

inicial, no exercício da docência e ao longo da formação continuada. Essa categoria é formada 

por dois temas: Formação Continuada: saberes necessários a prática; e Experiência da 

prática: o fazer e o autoavaliar-se. 

O primeiro tema: Formação Continuada: saberes necessários a prática - aborda os 

saberes construídos pelos professores a partir da formação continuada, como favoráveis a uma 

prática docente não excludente e emancipatória. Foram recorrentes as assertivas das 

participantes: 

 

 
Elemento que é bastante importante que são formações continuadas, que são 

para conhecimento de teorias, porque não basta apenas uma prática, 

precisamos ter teoria para que possamos ter uma prática consistente, essas 

teorias vão oferecer suporte para que nossa prática seja consistente. [...]. O 

próprio Vygotsky mostra a importância do papel do professor no processo de 

mediação do conhecimento. Também no meu ponto de vista, o autor dá 

enfoque ao trabalho do professor centralizado nas possibilidades, não apenas 

nas dificuldades e limitações dos alunos, ditos especiais (PARTICPANTE 

AC1P3). 

 

 [...] é preciso que haja estudos acerca da educação inclusiva e 

aprofundamentos teóricos sobre as necessidades especiais existentes nas 

salas de aula (PARTICIPANTE AC1P2). 

 

Também, com certeza, um outro fato que é muito importante é a formação 

para professores. O professor precisa ter, no mínimo, essa base, uma base de 

teorias pedagógicas, uma formação mínima para trabalhar com essa criança 

(PARTICIPANTE AC2P3).  
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As participantes expressaram o imperativo da formação continuada para subsidiar uma 

prática voltada ao atendimento para a diversidade. Mencionaram estudos de teorias que as 

levem a conhecer as necessidades dos alunos, fazendo com que suas práticas ganhem 

consistência.  

Diante desses posicionamentos, torna-se pertinente fazer referência à posição de 

Cunha (2016, p. 49), quando esclarece que os professores necessitam tanto do conhecimento 

advindo “da prática docente como das diversas teorias pedagógicas que dão suporte ao nosso 

trabalho”. O autor expõe algumas linhas de atuação de acordo com Chamat (2004), que 

ajudam o professor na busca pela aprendizagem do aluno: abordagem psiconeurológica, 

comportamental, cognitivista, interacionista.  

Na primeira abordagem, a psiconeurológica, relacionada a funções cognitivas 

(memória, atenção, linguagem), o trabalho desenvolvido pelo professor deve ser pautado na 

estimulação das áreas cerebrais; na segunda abordagem, a comportamental, há uma relação 

direta com a aprendizagem, isso porque o comportamento do aluno é visto como uma ação 

bilateral entre suas conjecturas e as do ambiente em que está inserido (elementos  intrínsecos 

e extrínsecos); a abordagem cognitivista parte do conhecimento dos estágios em que o aluno 

se encontra para suscitar novas informações; a abordagem interacionista exprime as relações 

sociais como fornecedoras de instrumentos para o desenvolvimento de atividades 

psicológicas. “Quanto maior for a interação, maiores serão as possibilidades de 

aprendizagem” (CUNHA, 2016, p. 51).  

Cunha (2016) também destacou as teorias de Piaget, Vygotsky e Freire como 

favoráveis para a execução de práticas de aprendizagem da escola inclusiva. Essa constatação 

é apresentada pela professora AC1P3, por asseverar que a teoria de Vygotsky beneficia o 

processo de aprendizagem de todos os educandos. 

 Com esse entendimento torna-se premente a realização de formação continuada, tanto 

para conhecimentos teóricos, quanto para efetivação das práticas pedagógicas das professoras.  

 

 
Com relação aos elementos para efetivas práticas pedagógicas, falta 

capacitação. [...] nós, professores, não estamos capacitados para receber 

esses alunos e, assim, alguns culpam o sistema. Vão deixando esses alunos 

de lado, uma vez que muitos ainda acham que eles não aprendem, 

infelizmente, é uma pena que ainda existem professores que pensem assim 

(PARTICIPANTE AC1P1). 

 

Cabe ao corpo docente, nós mesmos, professores, estarmos capacitados para 

trabalhar [...] de modo que todos participem (PARTICPANTE AC2P4). 
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[...] Um outro ponto é a gente ter formação para saber como ensinar, 

conhecer como outras pessoas ensinaram esses alunos e deu certo [...] 

(PARTICIPANTE AC2P2). 

 

Nós, professores, precisamos de formação para ensinar esses alunos [...] ter 

formação mesmo para ensinar. [...] essa formação dos professore pode ser 

estudos na escola mesmo [...] (PARTICIPANTE AC2P1). 

 

 

As professoras admitem precisar de formação para trabalhar com seus alunos. A 

participante AC1P1 é enfática em dizer: “nós não estamos capacitados para receber esses 

alunos e, assim, alguns culpam o sistema”. O exposto ratifica a afirmação de Carvalho (2018), 

quando relata que os professores da Educação Básica se declaram despreparados para o 

processo de ensino-aprendizagem do público-alvo da Educação Especial; mas, segundo a 

autora, poucos professores questionam as práticas tradicionais que ainda utilizam nas suas 

salas de aula e veem como barreira para aprendizagem o sistema “que nem lhes oferece os 

justos proventos, nem as condições necessárias para o trabalho na diversidade” 

(CARVALHO, 2018, p. 124).  

Diante da afirmativa das participantes de despreparo para o trabalho na perspectiva 

inclusiva, torna-se relevante uma reflexão acerca do assunto. A educação inclusiva está em 

discussão no Brasil desde o final dos anos 1990 e, mais especificamente nos últimos dez anos, 

o Brasil tem sido palco de aprovação de legislações e de um largo debate, bem como de 

inúmeras promoções de formação de professores na área de educação inclusiva. 

É relevante lembrar, também, que, em 2006, o município de Cruzeiro do Sul/Acre 

criou o Núcleo de Apoio Pedagógico à Inclusão – Napi, que promove e difunde a inclusão no 

Ensino Regular, promove cursos de capacitação e formação continuada a todos os professores 

do município (SANTOS, 2015).  

Contudo, mesmo diante da gama de fatores adequados à disseminação da temática 

inclusiva no município, ainda é evidente, nas falas das participantes, um certo anseio por 

formações que apontem um “modelo correto” de trabalhar e, até mesmo, uma certa ansiedade 

com relação ao ambiente em que acontecerá essa formação. É notável a concepção de que os 

momentos das formações são propícios para socializar práticas pedagógicas de sucesso. Ainda 

está arraigada a concepção de que a formação continuada fornece receitas prontas, “visando 

resultados uniformes ainda que em turmas distintas. Com isso, ignora-se a diversidade, a 

individualidade, a experiência e os conhecimentos dos docentes” (COSTA, 2014, p. 128). 

 Por outro lado, segundo Carvalho (2018), o fato de admitir que precisamos de 
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“atualização” é um fator positivo, pois a inquietude é um agente mobilizador para a renovação 

das práticas. De acordo com a autora, 

 

 

A formação continuada é uma das estratégias que nos permite desalojar o 

estatuído, substituindo-o por novas teorias e novas práticas alicerçadas em 

outra leitura de mundo e, principalmente, na crença da infinita riqueza de 

potencialidades humanas (as nossas e de nossos alunos) (CARVALHO, 

2018, p. 163). 

 

 

Isso traz a cogitação sobre a importância de descontextualizar, desconstruir o que se 

tem como certo, como definido, e adotar uma postura holística tanto para os saberes que os 

alunos trazem consigo, quanto para as possibilidades que sãos permitidas realizar.  

Outrossim, precisa-se conjecturar não somente sobre a formação continuada, como 

também sobre os estudos realizados nas escolas, onde todos os atores educacionais podem 

socializar suas experiências e, assim, apresentar maior garantia aos professores de que o 

processo de ensinar a todos os alunos em um mesmo ambiente é possível. A afirmação 

contempla a aspiração da participante AC2P1, por mencionar a necessidade da formação para 

trabalhar, além de sugerir o ambiente escolar como propício para essas formações. 

Com essa perspectiva, Carvalho (2018, p. 163) reconhece que a formação continuada é 

necessária, mas que não é suficiente se não tiver como base as discussões advindas das salas 

de aula, “encontros de estudos e de discussões sobre o fazer pedagógico, envolvendo a 

comunidade escolar”. Pode-se considerar a formação em serviço mencionada por Mantoan 

(2015, p. 81), quando compreende essa formação como “o exercício constante e sistêmico de 

compartilhamento de ideias, sentimentos e ações entre professores, diretores e coordenadores 

da escola”. A autora acredita que, para a formação do professor na perspectiva da educação 

inclusiva, tanto seu papel e suas práticas têm que ser ressignificados, quanto o papel da escola 

e da educação.  

Mantoan (2015) esclarece que é preciso continuar investindo na formação dos 

professores sem perder de vista a qualidade dessa formação. Explicita o fato de as formações 

partirem das “experiências concretas, casos reais”, as situações que, segundo a autora, são a 

matéria-prima das mudanças. Estas desequilibram o trabalho na sala de aula para proporcionar 

a aprendizagem, segundo a perspectiva inclusiva.  

Na perspectiva inclusiva, o professor deixa de ser mero expositor de conteúdos e de 

cômputo de notas a serem atribuídas aos alunos e passa a ser construtor de um conjunto de 

relações que possibilitam uma educação para todos, levando em consideração que todos os 
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alunos que estão na escola são cidadãos e, portanto, dignos de gozar de seus direitos de 

acesso, participação e permanência em um ambiente proporcionador de uma educação de 

qualidade. 

Para tanto, faz-se necessária a convicção de que a transformação da educação que 

ainda se perpetra hoje, de exclusão das minorias, para uma educação de caráter humanístico, 

crítico e de liberdade, é possível. A fala da professora AC1P1 menciona a convicção de que 

muitos professores não acreditam que alunos com deficiência possam aprender e destaca que 

“infelizmente, é uma pena que ainda existem professores que pensem assim” 

(PARTICIPANTE, AC1P1). 

Freire (2019) suscita essa questão da possibilidade da mudança. Notadamente, o autor 

explicita as possibilidades que a educação, mais precisamente o professor, tem de provocar 

essa mudança. Coloca como um fator de imoralidade a preservação de situações que 

permitam ao indivíduo ficar à margem da sociedade (aqui, destacam-se os alunos público-alvo 

da Educação Especial). 

Torna-se relevante pontuar que uma das possibilidades de consolidação dessa 

educação de qualidade acontece a partir da apropriação de saberes imperativos a essa 

característica, advindos dos professores. As posições das participantes exprimem essa ideia:  

 

É necessário conhecermos a temática da inclusão para trabalharmos de uma 

forma que esses alunos se desenvolvam. Olha que eu tenho especialização 

em educação inclusiva e tem muita coisa que ainda não sei, ou até já esqueci. 

Nós precisamos estudar mais, como eu já coloquei. Eu vejo que sem 

conhecimento de uma temática é muito difícil desenvolver um trabalho que 

irá beneficiar meu aluno (PARTICPANTE AC1P3). 

 

Nós precisamos de conhecimentos, variedade de conhecimentos, dos que 

adquirimos na escola, na própria sala de aula, nas formações e até quando 

aprendemos com nossos colegas, porque as experiências com o outro nos 

levam a trabalhar melhor (PARTICIPANTE AC1P1). 

 

 

As falas comprovam a ideia da necessidade dos saberes, denominados pelas 

professoras pela palavra sinônima “conhecimentos”, como fatores fundantes para um trabalho 

eficaz. A participante AC1P3 destaca uma situação que a maioria dos professores pode 

enfrentar, quando relata que tem especialização em Educação Inclusiva, todavia, em algumas 

situações, não sabe agir. Demostra que o conhecimento não é estanque e que, apesar de 

conhecer a temática da educação inclusiva, precisa estar em constante aprendizagem. A 

posição da professora permite-nos admitir que a formação continuada pode ser um imperativo 

para a efetivação da inclusão escolar. 
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A participante AC1P1 declara que precisa de conhecimentos construídos nas diversas 

interações, tanto na escola, quanto nas formações das quais participa, na troca de experiência 

com os colegas e na própria sala de aula. Essa exposição direciona a pensar nos diversos 

saberes necessários à prática que Freire (2019) explicita, todavia, detém-se na especificidade 

humana, relacionada à competência profissional e no comprometimento com o ensino. 

Freire (2019, p. 89) é enfático quando ratifica que não há como exercer a profissão da 

docência sem a competência profissional: “o professor que não leva a sério sua formação, que 

não estuda, que não se esforça para estar à altura de sua tarefa não tem força moral para 

coordenar as atividades de sua classe”. Para o autor, uma prática democrática não se faz 

apenas pelos conhecimentos científicos que possui, pois há professores preparados 

cientificamente, contudo, o autoritarismo prepondera e o que poderia ser uma prática 

democrática cede lugar para práticas repressoras “mandonistas”, em que os alunos são 

silenciados, não lhe dando vez nem voz para “que o educando revele o gosto de aventurar-se” 

(FREIRE, 2019, p. 90).  

Na proposição apresentada por Freire (2019), aparecem os desígnios da educação na 

perspectiva inclusiva, pois vê-se, mesmo de forma implícita, a proposta de superação da 

“ignorância”, tanto de educadores, quanto de educandos, no intuito da promoção da 

autonomia. Anterior a essa superação, sugere o respeito que esses educadores necessitam ter 

por seus alunos. Para tanto, a prática pedagógica precisa perfilhar a responsabilidade que deve 

ser intrínseca aos professores, que devem se comprometer com a aprendizagem significativa 

de seus alunos. 

Esse comprometimento também é uma das exigências registradas por Freire (2019, p. 

96), quando defende a ideia de o educador assumir uma postura de um professor 

progressista25, que se apresente para os alunos como um sujeito político e que sua presença 

não seja de “omissão” e, sim, de “opções”.  Nessa perspectiva, os professores podem revelar 

aos alunos suas capacidades, a partir de suas atitudes. Ser justo e mostrar a realidade como de 

fato ela é.  

Para tanto, a realidade precisa ser criticamente analisada e a prática pedagógica pode 

petrificar o indispensável discurso da precisão de ler o mundo, suas mazelas, os por quês da 

injustiça social. Os saberes ilustrados por Freire (2019), demonstra a possibilidade da 

mudança e, partir do conhecido, pode-se promover discussão junto aos grupos populares (no 

                                                 
25 “As tendências de cunho progressista interessadas em propostas pedagógicas voltadas para os 

interesses da maioria da população [..]. São também denominadas teorias críticas da educação” 

(LIBANEO, 2006, p. 68). 
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caso específico, na escola), pensar a história social, ser sensível às necessidades do momento, 

pois “uma das tarefas fundamentais do educador progressista é a releitura do grupo, provocá-

lo, bem como estimular a generalização da nova forma de compreensão do contexto” 

(FREIRE, 2019, p. 80). É na formação permanente, de acordo com o escritor, que os 

professores têm a possibilidade de refletir criticamente sobre suas práticas. 

Diante dessa convicção, observa-se um novo saber sendo desenhado, Freire (2019) o 

denomina de reflexão crítica sobre a prática, que envolve o autoexame que o educador precisa 

constantemente realizar para a disponibilidade da mudança. Essa ponderação, que agora se 

propõe, é o último tema da quarta categoria, designado Experiência da prática: o fazer e o 

autoavaliar-se. 

A experiência da prática, saberes que nem sempre são reconhecidos como importantes, 

no processo de ensino, podem revelar estigmas de uma prática pedagógica efetiva ou não ao 

processo de inclusão. Os relatos abaixo apresentam as práticas pedagógicas desenvolvidas 

pelas participantes:  

 

 
Bom, na maioria das vezes, são exitosas, sim, mas que nem em todas as 

práticas também conseguimos êxito. Existem situações em que o 

planejamento é feito e, quando nós colocamos em prática, não sai como 

esperado. Nesse momento, replanejamos a aula e procuramos oferecer ao 

aluno situações de aprendizagem com novas metodologias ou atividades, 

onde ele consiga participar e desenvolver-se (PARTICIPANTE AC1P3). 

 

Até agora minhas práticas tiveram êxito. Consegui incluir o público-alvo da 

Educação Especial e obtive avanços bem significativos. Quando algo deu 

errado, busquei novas metodologias para aplicar em sala, analisando sempre 

os resultados obtidos em todos os casos e refletindo sobre o que eu poderia 

melhorar (PARTICIPANTE AC1P2). 

 

A maioria das atividades dá certo [...], quando alguma atividade não dá 

certo, a gente repensa o que precisa ser feito. Procuramos encontrar alguma 

forma que leve a criança a conseguir se desenvolver nessa atividade. Então, 

a gente replaneja visando sempre a aprendizagem (PARTICIPANTE 

AC2P3). 

 

Sempre que percebo que alguns alunos não alcançaram os objetivos 

propostos, reavalio minha prática. Proponho novas metodologias, baseadas 

nas dificuldades encontradas e, ao final, tenho tido um resultado bem 

positivo em minhas ações (PARTICIPANTE AC2PAEE). 

 

Sim, elas foram exitosas, sim, e deram errado também, porque não existe 

uma prática pedagógica sem dar errado de jeito nenhum [...] 

(PARTICIPANTE AC1PAEE). 
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Em suas menções, as participantes se mostram convictas do êxito de suas práticas, 

apesar de terem consciência de que nem todas são produtivas a todos os alunos, demonstram 

um replanejamento e novas aplicações para a concretude de ações favoráveis à aprendizagem. 

Igualmente, as docentes ratificam a reavaliação de suas práticas quando estas não são 

exitosas. Especificamente, para essa reflexão (se foram produtivas ou não), os saberes dos 

professores são aguçados e o ato relacional teoria-prática prepondera.  

De antemão, é preciso salientar que os professores com visão democrática 

compreendem que a reflexão crítica sobre a prática é o ponto de partida para a prática docente 

e sabem, também, que essa reflexão, por si só, não tem suficiência em si mesma. Na 

pedagogia da autonomia, o ensino e a aprendizagem exigem um movimento dinâmico e 

dialético do que se faz e do como se faz (FREIRE, 2019).  

Os saberes que os professores adquirem na sua prática docente são saberes importantes 

que ilustram o que de fato é realizado pelo professor. Na perspectiva de Freire (2019), na 

pedagogia da autonomia, esses saberes são considerados saberes ingênuos, porque ainda não 

se superaram e não alcançaram a rigorosidade metódica que distingue um ensino 

verdadeiramente crítico, ou seja, os saberes da experiência são fundamentais, mas são 

insuficientes; a superação da ingenuidade tem que ser feita pelos professores e fundamentada 

pelos estudos que, como exposto na temática anterior, podem ser realizados por meio da 

formação continuada ou em serviço.  

Para Freire (2019), é necessário que, na reflexão sobre sua prática, o professor 

apreenda essa ingenuidade e a torne crítica. Ou seja, a autocrítica levará o professor a rever 

sua prática e a mover-se epistemologicamente, não deixando que a arrogância subestime os 

conhecimentos que ainda precisam ser construídos. É importante perceber-se como ser 

inacabado, deixando de reproduzir erros que considerava serem acertos. Além disso, o 

discurso teórico, indispensável na reflexão crítica, precisa ser concreto, quase se confundindo 

com a prática. 

Os termos utilizados pelas participantes: “a gente repensa”, “reavalio”, são bastante 

expressivos e essas professoras são suscetíveis ao sucesso, porque param e analisam a sua 

ação, distanciam-se para se compreenderem melhor, abstraem a prática e transformam em 

conceitos para, posteriormente, retornarem às atividades. Modificado pela reflexão, quanto 

mais o professor assume esse movimento dinâmico de reflexão crítica sobre sua prática, 

melhor compreende a forma que se comporta e mais capaz é de ser sujeito de sua própria 

mudança. Todavia, é necessário compreender que não basta refletir sobre a prática, isso não 
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traz transformação, esta só tem sentido quando há decisão de ruptura e novos compromissos: 

pensar para fazer certo (FREIRE, 2019). 

Esse ato de pensar para fazer certo é resultado da ação consciente do professor, porque 

sabe-se que nem toda atividade que o homem realiza é consciente, mas, no processo 

formativo sistematizado, esse é um imperativo. Para que o indivíduo possa transformar sua 

realidade, a realidade que muitas vezes o oprime, é na escola que lhe é oportunizado alcançar 

atividade consciente. Daí a importância de unir teoria e prática para o processo de 

aprendizagem dos educandos, porque os saberes pedagógicos são gerados “a partir da prática 

que os confronta e os reelabora” (PIMENTA, 2012, p. 29). 

Laneve (1993), citado por Pimenta (2012), admite que a prática do professor é rica em 

possibilidades para a constituição da teoria, preocupa-se em como o professor pode construir 

teoria a partir da prática docente e assinala o registro sistemático de suas experiências para a 

constituição da memória da escola. A reflexão dessas memórias trará contribuição “tanto para 

a elaboração teórica quanto ao revigoramento e o engendrar de novas práticas” (PIMENTA, 

2012, p. 29). 

Em face do exposto, ratifica-se que teoria e prática não se validam desassociadas uma 

da outra. O produzir de novas posturas advém da prática e a prática necessita de consistência 

teórica para ser validada. Conhecimentos empíricos não se sustentam sozinhos, nem 

tampouco a prática isoladamente subsiste. Uma aprendizagem significativa exige 

conhecimentos teórico-práticos. A transcrição abaixo traduz o aspecto relacional que a 

participante faz da sua prática com o conhecimento teórico que possui: 

 

 
Não tem como trabalhar direito para ajudar meu aluno se eu não conheço 

nada a respeito do problema dele. O que vou fazer na sala tem que concordar 

com o que eu estudei. Em algum momento, a gente lembra, não é? [...] 

(PARTICIPANTE AC2P1). 

 

 

Portanto, mesmo de forma quase que imperceptível, a professora conjuga teoria e 

prática como elementos para uma nova atitude na sua prática docente, reorienta seu trabalho 

mostrando um aspecto dialógico entre teoria e prática, primordial para uma educação de 

qualidade. 

Compreende-se, como exposto anteriormente, que as teorias não funcionam sozinhas, 

faz-se necessário que haja diálogo e a confrontação com a prática. “As teorias e ideias 
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pedagógicas são importantes para a prática: criam referências, possibilidades e, acima de tudo, 

critérios para sua compreensão e interpretação” (FRANCO, 2012, p. 216). 

Para tanto, o professor precisa romper com a organização do seu trabalho 

fragmentador e essa ruptura se inicia com a autoavaliação do profissional.   

 

 
[...]. Quando se pega uma turma de alunos com mais de 30 componentes, nos 

deparamos com um misto de alunos: alfabéticos, silábicos alfabéticos, com 

valor e sem valor sonoro e, até mesmo, pré-silábicos. É um grande desafio 

para qualquer professor e uma grande responsabilidade. É nesse momento 

que eu me programo na rotina e planos de aulas com pesquisas, leituras, 

jogos brincadeiras, entre outras coisas mais, para dar suporte e solucionar as 

dificuldades dos meus alunos para, quando o ano letivo finalizar, eu possa 

me autoavaliar. Ver como encontrei a turma no início do ano e comparar 

como esses alunos estão finalizando, entende? É nesse momento que faço a 

avaliação sobre a minha prática pedagógica ter sido significativa ou não, 

para todos os alunos que estão inseridos na minha turma. Eu posso avaliar a 

minha prática pedagógica como plenamente satisfatória. Considero que 

todos os alunos que estudaram comigo não saíram, em hipótese alguma, da 

mesma forma, com os mesmos conhecimentos que entraram ou se eles 

regrediram. Muito pelo contrário, tenho certeza de que eles saíram com 

conhecimento muito bom. Então, a minha avaliação, para mim, não é? No 

meu ponto de vista, no decorrer de tantos anos de sala de aula trabalhando 

com primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos, posso garantir que fiz 

um bom trabalho e faço minha autoavaliação como plenamente satisfatória 

(PARTICIPANTE AC2P4). 

 

Eu acho que diante do que os alunos conseguem mostrar mesmo, sabe? Eu 

avalio minha prática. Sei se aprenderam quando fazem perguntas no decorrer 

das aulas. Quando usam seus conhecimentos no contexto de sala de aula e 

das atividades em geral, posso avaliar a minha prática como significativa 

(PARTICIPANTE AC1P4).  

 

Avalio se minha prática foi exitosa se esses alunos participam mesmo, se 

eles interagem comigo e, se no final, realizam as atividades que eu proponho 

a eles (PARTICIPANTE AC1P1). 

 

 

Em suas proposições, as professoras demonstram um trabalho dialógico com a turma. 

Um trabalho de escuta que as leva a autoavaliarem-se, tornando-se sujeitas históricas 

competentes para a elaboração de alternativas didáticas distintas, implicando em uma prática 

docente mais substancial, com uma visão emancipatória, vital para o exercício da cidadania de 

todos os alunos. 

Escutar é muito importante. Essa escuta foi explicitada nas falas das professoras e 

visivelmente tem sido um suporte para suas autoavaliações. É ouvindo que as dúvidas são 

conhecidas, bem como os temores, as dificuldades que os alunos possuem, e aprende-se a ser 

compreensivo ante as dificuldades que os alunos apresentam, entendendo que essas 
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dificuldades são provisórias e naturais em um processo de aprendizagem, seja com alunos 

com ou sem deficiências. O próprio professor tem as suas incompetências provisórias; 

incompetências que são ou deveriam ser um exercício indispensável para que esse docente 

aprenda a falar com os alunos e não aos alunos (FREIRE, 2019). 

Manter-se aberto ao diálogo, a partir do ato da escuta no sentido pedagógico, segundo 

Freire (2019), significa se disponibilizar a ouvir o outro, as diferenças do outro, seus gostos e 

rejeições. A escuta não significa se sujeitar ou reduzir-se às ideias do outro, pois o verdadeiro 

diálogo não elimina o direito de posicionar-se, de discordar do interlocutor. Através da escuta 

e de uma boa escuta é que tanto professores quanto alunos se preparam para uma melhor 

interação. Escutando, o professor se desprende de qualquer preconceito, questiona, interpreta 

conteúdo e discorda de uma forma afirmativa das ideias do aluno e oportuniza a ele discordar 

das suas ideias e das dos demais colegas, com respeito a todas as opiniões (FREIRE, 2019). A 

ideia da professora AC2P3 ilustra essa escuta e o respeito que se deve ter frente às 

especificidades que o aluno possui:  

 

 

Se o aluno participa, de fato, da atividade, posso notar que minha prática foi 

significativa para a aprendizagem dele. Às vezes, ele não foi bem, mas eu 

tenho que ajudá-lo, preciso respeitar o ritmo dele, não é? Porque nunca 

sabemos tudo, nem eu sei, nem meus alunos (PARTICIPANTE AC2P3). 

 

 

Para tanto, a legítima escuta demanda qualidades importantes que vão além da ciência 

e da técnica. Para escutar bem é preciso respeitar “os outros, tolerância, humildade, gosto da 

vida, abertura ao novo, disponibilidade de mudança” (FREIRE, 2019, p. 118). É preciso não 

só tolerar as novidades, mas estar aberto e querer aprender com elas. O autor esclarece que é 

preciso estar disposto a mudar de ideia, a ampliar a perspectiva e que respeitar a diferença não 

significa sujeitar-se ao outro. O respeito às diferenças é uma das virtudes que estão 

intrinsicamente ligadas ao ato de escutar.  

Freire (2019) ressalta que quem descrimina o outro, seja por qualquer diferença, não 

consegue escutá-lo, não consegue dialogar com ele. Envolvido por uma consciência de 

rejeição, proíbe-se de entender o outro. Sente-se no direito de falar ao outro e não com o 

outro. Por se sentir superior, não consegue escutar. Assim, incompreensível e arrogantemente, 

age como se seu posicionamento fosse o único plausível e digno de ser aprendido. 

Nesse sentido, a assertiva da professora AC2P3: “nunca sabemos tudo, nem eu sei, 

nem meus alunos” enuncia o respeito às diferenças e, por consequência, aos diferentes, 

respeito que exige a humildade que lembra os limites entre a autoestima, que gera um bem-
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querer consigo e a arrogância, que faz desrespeitar os outros, como lembra Freire (2019). 

Almeja-se a humildade pedagógica, aquela que traduz uma das poucas certezas que Freire 

(2019) sustém, a de que ninguém é superior a ninguém. De tal modo, as diversas 

discriminações são transgressões da ética e se colocam contra a capacidade do ser humano de 

se superar. 

Esta seção revelou como são constituídas as práticas pedagógicas das participantes, 

com vistas à inclusão de alunos público-alvo da Educação Especial, em duas escolas da rede 

pública de Cruzeiro do Sul/Acre. As concepções expostas através dos dados das entrevistas 

assinalaram a composição das quatro categorias analisadas. A primeira tratou das 

considerações sobre a educação inclusiva e as percepções das participantes quanto aos termos 

pertinentes a essa proposta; a segunda apresentou os elementos da prática pedagógica para o 

fazer inclusivo; a terceira categoria discutiu sobre o imprescindível trabalho colaborativo 

entre poder público (legisladores das políticas públicas), sociedade, família e atores 

educacionais; a quarta e última categoria explanou os elementos da formação e da prática 

pedagógica docente, assinalando os saberes necessários à prática, destacando experiências e 

dialogando sobre a necessidade da autoavaliação para efetivação da prática pedagógica 

verdadeiramente inclusiva.  

Ao finalizar essa análise, restou demonstrado que as práticas pedagógicas docentes de 

duas escolas do município de Cruzeiro do Sul-Acre, registram passos determinantes para 

implementação da educação na perspectiva inclusiva, contudo, ainda exibem alguns traços de 

incompatibilidade com a proposta. A conclusão que segue trará as respostas ao problema 

recomendado para esse estudo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Apresentam-se, nesta seção, as considerações finais desta pesquisa. Uma investigação 

que ocorreu ao longo de muito estudo pela necessidade da compreensão dos textos, alguns 

deles com certa complexidade interpretativa, exigindo debruçar-se com mais afinco nas 

leituras dos aportes teóricos selecionados, além da necessidade de elaborar breves resenhas, 

para que o texto fosse melhor sistematizado, coerente e, portanto, compreensivo ao futuro 

leitor. Ademais, os dados empíricos demandaram maiores reflexões para as inferências das 

teorias e a possibilidade de um posicionamento mais relevante a respeito dos achados.  

Desse modo, este estudo teve como objetivo geral analisar como são constituídas as 

práticas pedagógicas dos professores com vistas à inclusão de alunos público-alvo da 

Educação Especial, em duas escolas da rede pública de Cruzeiro do Sul-AC. 

Para o alcance de tão amplo objetivo, inicialmente, apresentou-se, na primeira seção, a 

trajetória da Educação Especial nas esferas: nacional, estadual e municipal, bem como 

conceito dessa educação, estrutura e organização, ponderando sobre o movimento histórico 

dessa modalidade, que se constituiu paralela ao Ensino Regular. Para tanto, foram abordadas 

as variadas medidas, desde as de caráter assistencialista até a educação escolar propriamente 

dita; além da descrição dos principais movimentos mundiais e nacionais, mobilizadores da 

sociedade. Especialmente, alguns desses movimentos impulsionados por atos particulares, 

outros por ações governamentais (políticas públicas), mas todos contribuindo para o cenário 

que se exibe hoje. 

Na segunda seção, explicitou-se a conceituação de práticas pedagógicas bem como a 

efetividade que essas práticas podem trazer ao trabalho do professor, para a concretização da 

educação que a proposta inclusiva sugere. Além disso, discutiu-se a importância da aquisição 

dos diferentes saberes, por parte do professor, para que sua prática seja significativa à 

aprendizagem do aluno. Com isso, notou-se que as atividades devem ser planejadas para todos 

os alunos, levando em consideração as particularidades de cada um, independentemente de 

quais sejam suas características, a fim de eliminar definitivamente a ideia de homogeneidade 

da turma. 

Ao longo de toda a seção, tratou-se da necessidade da ação dialógica entre as 

disciplinas e os atores educacionais, com destaque para a relação professor-aluno, assim como 

para a ação-reflexão-ação do professor, durante todo o seu trabalho pedagógico. Ademais, 

fomentou-se a discussão de que as práticas pedagógicas não podem ser planejadas pelos 

professores sem levar em conta os saberes que esses alunos possuem. Por isso, a importância 
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da relação dialógica entre o aluno e o professor.  Além disso, as teorias tratadas mostraram a 

grande relevância que essa ação dialógica exerce no trabalho pedagógico do docente, nas 

reflexões intrínsecas, questionando-se quanto à necessidade de saberes para a realização de 

seu trabalho, sobre o quê e sobre como ensinar a turma toda, bem como sobre a necessidade 

de reformulação de suas práticas para o trabalho na diversidade ou mesmo acerca da relação 

dialógica com colegas e demais profissionais, com a sociedade e, principalmente, como já 

explicitado, com os alunos. 

Ainda na segunda seção, foram apresentadas sugestões para a atuação do professor, 

segundo a perspectiva inclusiva, com fundamentos em algumas teorias possibilitadoras de 

aprendizagem, sem a pretensão de incutir no futuro leitor a ideologia de verdades absolutas, 

tendo em vista a compreensão de que as realidades se diferem e, assim sendo, não há a 

possibilidade de reprodução de práticas, sob pena de promover a exclusão das minorias. A 

reprodução de práticas pedagógicas, sem levar em conta a realidade do público atendido, pode 

perder o traço da educação inclusiva, sendo que esta versa sobre respeito às diferenças e 

considera as diversidades para desenvolvimento da consciência crítica de todos os educandos, 

de modo que alunos, com ou sem deficiência, se percebam como sujeitos históricos, com 

capacidade de transformar seu entorno e não apenas de adaptarem-se a ele. 

No que tange à terceira seção, foi composta pela metodologia da pesquisa de campo, 

visando à constituição do conhecimento empírico. Apresentou-se o lócus da pesquisa, assim 

como a caracterização dos profissionais que dela fizeram parte. Os instrumentos do estudo e 

análise dos dados foram discutidos com base em um levantamento bibliográfico, objetivando 

apresentar um resultado intersubjetivo, considerando a amplitude que a temática propôs. 

Assim, tendo em vista as possibilidades das falas proferidas, que revelam os modos de pensar, 

fazer, crer das participantes dentro de um universo constituído histórico, social e 

culturalmente. 

Enfim, na quarta seção, os resultados da empiria foram discutidos, demonstrados em 

quatro categorias, esmiuçadas em nove temas, suscitando significativas reflexões a respeito 

das práticas pedagógicas, favorecedoras de um fazer inclusivo como a educação preconiza, na 

perspectiva inclusiva. 

Logo na primeira categoria “Educação inclusiva: elucidando os conceitos”, foram 

tratados os conhecimentos que as participantes têm sobre a temática. Isso revelou uma 

percepção de educação inclusiva atrelada à ideia de modalidade específica ao público-alvo da 

Educação Especial, o que configura um equívoco. Todavia, notou-se, nas falas, o respeito à 

identidade dos alunos com deficiência, a valorização de suas singularidades para a construção 
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de novos saberes e as possibilidades que os alunos têm de aprender dentro de seus limites e 

capacidades.  

Na segunda categoria, “Elementos da prática pedagógica para o fazer inclusivo”, 

atendeu-se ao seguinte objetivo específico desta pesquisa: identificar os elementos 

constituintes das práticas pedagógicas inclusivas, no Ensino Regular, para o público-alvo da 

Educação Especial. Acerca disso, as participantes mencionaram a importância de práticas que 

erradicassem o preconceito e a segregação do cotidiano das salas de aula e apontaram as 

possibilidades da adaptação curricular, para uma possível mudança na dinâmica de suas aulas. 

 Ademais, apresentaram diversos fatores que seriam os facilitadores para a 

aprendizagem dos alunos, com destaque para um trabalho afetivo e as atividades lúdicas. 

Também expuseram os recursos tecnológicos como um fator essencial para a aprendizagem 

significativa, haja vista a larga influência que a tecnologia exerce, hoje, na sociedade. A 

tecnologia assistiva foi posta como fator relevante para o trabalho na diversidade e as 

atividades grupais, notadamente, foram caracterizadas como possibilitadoras de aprendizagem 

e amenizadoras da segregação do aluno com deficiência, em sala de aula.  

Por sua vez, na terceira categoria, “Trabalho colaborativo para a parceria 

imprescindível na efetivação das práticas pedagógicas”, alcançou-se outro objetivo específico 

desta investigação: demonstrar em que medida se dá a interação entre as práticas pedagógicas, 

desenvolvidas pelo(a) docente da sala regular e o(a) docente do Atendimento Educacional 

Especializado AEE.  

Para tanto, iniciou-se explorando o trabalho colaborativo, não somente entre esses dois 

profissionais, ampliou-se mais a discussão, incluindo os níveis macropolítico, mesopolítico e 

micropolítico. O texto discorreu sobre a parceria necessária entre os atores desses níveis, para 

que as práticas pedagógicas sejam concretizadas. Desde o primeiro nível, os representantes do 

poder público (o Estado), suas políticas, bem como a sociedade e a família devem exercer um 

papel interacionista, junto à escola e aos professores.  

Desse modo, a ação dialógica pode ganhar espaço, não somente para socializar 

conhecimentos sobre políticas implantadas, mas, sim, para disseminar as possibilidades de 

concretude da proposta da inclusão, promovendo a verdadeira implementação da educação 

inclusiva na rede regular de ensino. A interação professor de Atendimento Educacional 

Especializado e professor de Ensino Regular ganhou destaque nesta discussão, demonstrando 

um olhar mais direcionador para as práticas pedagógicas a serem efetivadas em sala de aula.  

Por fim, a quarta categoria, “Elementos da formação e da prática pedagógica docente”, 

voltou-se, portanto, para os dois últimos objetivos específicos traçados neste trabalho: 
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compreender como as práticas pedagógicas inclusivas são planejadas, executadas e avaliadas 

pelos docentes do Ensino Regular; e verificar de que modo as práticas pedagógicas dos (as) 

docentes da sala regular e dos (as) docentes do Atendimento Educacional Especializado AEE 

contribuem para a instituição de uma educação inclusiva no Ensino Regular.  

Inicialmente, as participantes assinalaram os saberes que consideram necessários à 

prática pedagógica inclusiva, apontando a proeminência da formação continuada e da 

formação em serviço. Todavia, também deram destaque aos saberes advindos da prática (a 

experiência). As participantes mencionaram um fator preponderante para um trabalho de 

qualidade, que é a autoavaliação e que esta se torna possível mediante a escuta que se faz ou 

se propõe fazer, no desenvolver da prática pedagógica exercida pelo professor.  

Ao atender aos problemas corolários, a partir das categorias apresentadas, respondeu-

se o problema principal deste estudo, a saber: como são constituídas as práticas pedagógicas 

dos professores, com vistas à inclusão de alunos, público-alvo da Educação Especial, em duas 

escolas da rede pública de Cruzeiro do Sul-Acre? 

As concepções de educação inclusiva, bem como de conceitos relacionados à temática, 

foram fomentadas pelas participantes, que, apesar de desconhecerem alguns termos usuais na 

educação inclusiva, demostraram compreender que a proposta da inclusão escolar é de 

“remoção de barreiras” para a construção do conhecimento. Mencionaram, ainda, elementos 

que seriam facilitadores da aprendizagem dos alunos público-alvo da Educação Especial e de 

todos os alunos, com destaque para as metodologias e recursos inclusivos.  

Quanto ao trabalho colaborativo, clarificaram o imperativo de que a proposta inclusiva 

tão somente será implementada, a partir da interação entre os níveis: macro e mesopolítico. 

Destacou-se, no nível macropolítico, também o papel da família. Contudo, com relação ao 

nível mesopolítico (escola), quase que unanimemente, apenas a relação dialógica entre 

colegas de turma, segundo as participantes, é uma realidade. A colaboração do nível 

macropolítico (Estado/família), apesar de ser citada como importante para a concretude da 

proposta inclusiva, não foi explicitada como existente.  

Ademais, as participantes destacaram a importância da formação docente, dos saberes 

oriundos dessas formações e o compartilhamento de suas experiências na prática, para um 

fazer pedagógico eficiente, demonstrando a limitação desses fatores. Por fim, a autoavaliação 

da prática do professor foi citada, a qual, segundo as participantes, se torna possível a partir da 

relação dialógica entre professor e aluno, com preponderância para a escuta do estudante e sua 

participação plena.  
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Entretanto, ainda estão constituídas percepções e práticas que não se configuram com 

o ideário da educação inclusiva. Isso se dá, possivelmente, pela carência de formação docente 

e pela inexistência de recursos financeiros para aquisição de recursos pedagógicos, relatadas 

pelas participantes. Uma prática relevante, negligenciada em um dos lócus do estudo, é a 

relação dialógica entre professor de Atendimento Educacional Especializado e professor de 

Ensino Regular, sendo que, ambos, dentro de suas respectivas funções, poderiam realizar 

práticas inclusivas eficazes. 

Destarte, conclui-se que uma prática pedagógica inclusiva se realiza no entremear do 

fazer e refazer docente, no cotidiano da sala de aula e da formação (inicial e continuada), bem 

como nas políticas públicas educacionais e, sobretudo, na relação estabelecida entre docente e 

discente.  
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APÊNDICE A 

 

AP 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE HUMANIDADES E 

LINGUAGENS 

 

Entrevista semiestruturada 

1. Quais são os elementos necessários para efetivas práticas pedagógicas inclusivas no Ensino 

Regular para o público-alvo da educação especial? 

2. Quais elementos você utiliza na sua prática para incluir os alunos público-alvo da educação 

especial em suas aulas? 

3. Como o seu planejamento é elaborado (coletivamente, individualmente, tem parcerias)? 

4. Como costumam ser suas práticas pedagógicas em um contexto de alunos com e sem 

deficiência? Exitosas? Ou alguma prática aplicada por você já deu errado? Que medidas você 

tomou diante da situação? 

5. Como avalia se sua prática pedagógica foi significativa para a aprendizagem de todos os 

alunos? 

6. Qual a contribuição do coordenador pedagógico na elaboração de sua prática pedagógica?  

7. Existe uma interação entre as práticas pedagógicas desenvolvidas entre o docente da sala 

regular e o(a) docente do Atendimento Educacional Especializado AEE? Quais as principais 

interferências?  

8. Como você vê o papel do AEE diante das práticas pedagógicas realizadas por você em sala 

de aula? 

9. Como as práticas pedagógicas podem contribuir para a efetivação de uma inclusão escolar 

no Ensino Regular? 

10. Em quais situações/momentos diante das práticas pedagógicas empregadas podem ser 

trabalhadas a consciência cidadã e a erradicação do preconceito? 

11. Quais atitudes/práticas pedagógicas você tem feito visando à erradicação da segregação? 

12. Como as práticas pedagógicas contribuem para a efetivação de uma educação inclusiva no 

Ensino Regular? 
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APÊNDICE B 

 

  

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE HUMANIDADES E 

LINGUAGENS 

 

Questionário de questões fechadas 

 

1. Sexo:  

 (A) Masculino                               

 (B) Feminino 

 

2. Idade: 

(A) Até 20 anos 

(B) 25 a 30 anos 

(C) 30 a 50 anos 

(D) 50 anos ou mais 

 

3. Nível de escolaridade exigido para o exercício de sua função. 

(A) Ensino Médio – outros cursos 

(B) Ensino Médio – Magistério 

(C) Ensino Superior – Pedagogia 

(D) Ensino Superior – outros cursos 

 

4. Há quantos anos fez o curso assinalado na questão 3? 

(A) Há 2 anos ou menos. 

(B) De 3 a 10 anos 

(C) De 10 a 20 anos 

(D) Há mais de 20 anos 

 

5. Tipo de instituição você realizou o curso superior. 

(A) Pública federal 

(B) Pública estadual 

(C) Privada 

(D) Não se aplica 

 

6. Forma que você realizou o curso superior. 

(A) Presencial 

(B) Semi- presencial 

(C) A distância 

(D) Não se aplica 

 

7. Indique a modalidade de cursos de pós graduação de mais alta titulação que você possui. 

(A) Atualização (mínimo de 180 h) 

(B) Especialização (mínimo de 360 h) 
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(C) Mestrado  

(D) Não fiz ou ainda não completei curso de pós-graduação. 

 

8. Indique qual a área temática do curso de pós graduação de mais alta titulação que você 

possui. 

(A) Educação enfatizando gestão escolar. 

(B) Educação enfatizando Educação Especial/ Educação Inclusiva. 

(C) Educação enfatizando outros aspectos pedagógicos da educação. 

(D) Outras áreas que não seja a educação. 

 

9) Quanto à formação continuada, indique a temática que você costuma fazer (Indique mais 

de um, se for o caso). 

(A) Aspectos pedagógicos para trabalhar na prática. 

(B) Educação Inclusiva / Educação Especial 

(C) Assuntos teóricos para conhecer a realidade da educação brasileira.  

(D) Não costumo realizar formação continuada. 

 

10) Utilizas os conhecimentos adquiridos na formação continuada em suas sequências 

didáticas?  

(A) Sempre  

(B) Quase sempre 

(C) Quase nunca 

(D) Não se aplica 

 

11) Tempo de exercício de magistério. 

(A) Há menos de 1 ano 

(B) De 1 a 5 anos 

(C) De 5 a 10 anos 
(D) Há mais de 10 anos 

 

12) Tempo de exercício de magistério nesta escola. 

(A) Há menos de 1 ano  

(B) De 1 a 5 anos  

(C) De 5 a 10 anos 

(D) Há mais de 20 anos 

 

13) Carga horária semanal trabalhada. 

(A) 20 horas aula 

(B) 25 horas aula  

(C) 30 horas aula 

(D) 40 horas aula 

 

14) Em quantas escola você trabalha? 

(A) Apenas nesta escola.  

(B) Em 2 escolas. 

(C) Em 3 escolas. 

(D) Não se aplica. 
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15) Qual é a sua situação trabalhista? 

(A) Estatutário  

(B) CLT 

(C) Contrato temporário  

(D) Outros 

 

16) Com que frequência elaboras seus planejamentos (sequências didáticas/planos). 

(A) Semanalmente 

(B) Quinzenalmente  

(C) Bimestralmente  

(D Semestralmente.  
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