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Resumo:  A presente pesquisa objetivou aprofundar os estudos sobre a educação inclusiva e seus 
desdobramentos na prática pedagógica. Para tanto, foi necessário traçar um diagnóstico sobre a 
prática pedagógica inclusiva, no Colégio Estadual do Parque Itaipu, de Maringá – PR. Como 
metodologia, utilizou-se uma investigação qualitativa, de caráter teórico-prático, através da aplicação 
de instrumento de pesquisa semiestruturado e formação de grupo de estudo. Observou-se que a 
inclusão tem sido um tema frequente de discussões em todos os níveis de ensino, onde há um 
discurso unânime sobre as dificuldades que envolvem o atendimento aos alunos com necessidades 
educacionais especiais. A partir de um diagnóstico do nível de conhecimento dos participantes e a 
realização de uma capacitação sobre a educação especial inclusiva, como resultados, constatou-se 
que houve, mediante a fundamentação teórico-metodológica sobre a inclusão, a ressignificação da 
prática em sala de aula. Isso se confirmou ao constatar que os professores reconheceram as práticas 
pedagógicas que norteiam a educação inclusiva.  
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Introdução   

Ao se lançar um olhar crítico para a história da humanidade observa-se que 

não tem como se constituir uma sociedade bem-sucedida se não for estabelecido o 

respeito à diversidade por ela constituída. Assim, quando se fala de inclusão, em 

primeira instância é esperado que ela aconteça de forma natural em todos os 

espaços, e garanta a todos os cidadãos condições para desenvolver sua vida com 

dignidade. 

No âmbito da educação, a inclusão promove a defesa do direito dos alunos de 

“desenvolverem e concretizarem as suas potencialidades, bem como de apropriarem 

as competências que lhes permitam exercer o seu direito de cidadania, através de 

uma educação de qualidade” (FREIRE, 2008, p. 5). A inclusão, dessa forma, 

responde aos direitos humanos, colocando-se na salvaguarda desses direitos, que 
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devem ser efetivados em toda a sociedade. Nesse sentido, este estudo surgiu da 

necessidade de repensar o processo de educação inclusiva nas escolas, por meio 

da realização de um grupo de estudo, que teve como proposta viabilizar a 

capacitação da equipe escolar do Colégio Estadual Parque Itaipu, da cidade de 

Maringá – PR.  

 Vale ressaltar que na trajetória da professora PDE, na rede pública de 

ensino, na área de educação especial inclusiva há aproximadamente 12 anos, 

sempre ficou evidente a dificuldade dos professores, diretores e funcionários de 

compreenderem os fundamentos teóricos e epistemológicos que fundamentam a 

prática pedagógica na educação inclusiva. Esse quadro situacional foi comprovado 

quando percebe-se que pairavam dúvidas em relação às potencialidades dos alunos 

com necessidades especiais e parecia haver certa dificuldade em lidar com as 

especificidades de cada um deles. Muitas vezes, tais profissionais pensavam que os 

alunos inclusos eram incapazes, por não atenderem aos padrões de normalidade 

tidos como ideal.  

Conforme Silva (2000), resultados mostram que os professores sentem um 

desconforto, uma insegurança e certa ansiedade para lidar com alunos com 

necessidades especiais, o que pode estar relacionado, segundo Glat (1995) à falta 

de preparo que afirmam ter. Para a inclusão acontecer, de fato, é fundamental que o 

aluno se sinta parte do ambiente escolar, e que todos os envolvidos reconheçam a 

inclusão. Assim, é fundamental o papel do professor como educador, seja de alunos 

com deficiências ou não.  

Dessa forma, essa pesquisa teve como finalidade: diagnosticar o 

conhecimento real da equipe escolar sobre a inclusão; compreender os avanços 

históricos da inclusão escolar; discutir aspectos teóricos sobre a inclusão; 

compreender as dificuldades e possibilidades da educação inclusiva; conhecer e 

discutir as bases legais que norteiam a educação inclusiva; discutir sobre a 

necessidade do estudo sobre a inclusão; e favorecer condições para que o corpo 

escolar conheça, identifique e atenda às necessidades dos alunos, frente às suas 

deficiências. 

Esta pesquisa qualitativa de caráter teórico-prático se utilizou de oito 

encontros no formato de grupo de estudo, constituído por cinco sujeitos de pesquisa 

que são funcionários da Escola Estadual do Parque Itaipu de Maringá–PR. Além 

disso, os participantes responderam a um instrumento de pesquisa, para 



diagnosticar o conhecimento inicial e final acerca da educação inclusiva. Os 

resultados apontam para a necessidade de uma constante reflexão sobre a prática 

pedagógica, em busca de compreender a inclusão como um fator educacional e 

social, por isso a importância de mais debates e discussões sobre as formas de 

inclusão ou exclusão no contexto escolar.  

Assim, o texto a seguir apresentará os aspectos históricos de onde emerge o 

quadro atual da educação inclusiva, para depois se aprofundar nos estudos acerca 

da educação inclusiva e seus desdobramentos na prática pedagógica. 

 

 Alguns aspectos históricos sobre a Educação Especi al 

Para a compreensão da educação inclusiva contemporânea é importante 

retomar a constituição histórica desse processo, visto que, por muito tempo, as 

pessoas deficientes tiveram seus direitos ignorados. Ao longo dos tempos, a história 

da efetivação das propostas de inclusão tem sido marcada por diversidades e 

contradições, sofrendo influências culturais e religiosas.  

Autores como Sassaki (1997), Pessotti (1984) e Mendes (1995), identificam 

quatro fases do desenvolvimento no atendimento às pessoas que apresentam 

deficiências. A primeira fase, na era pré-cristã, foi marcada pela negligência com os 

deficientes, que tampouco contavam com qualquer atendimento. A fase da 

institucionalização, ficou registrada no final do século XVIII e início do século XIX, 

momento em que as pessoas que apresentavam qualquer deficiência ficavam 

isoladas do convívio social, eram mantidas e protegidas em instituições residenciais. 

No início do século XX houve questionamentos sobre a institucionalização, porque 

“se reconhece que a vida na instituição era desumanizadora, afetava a auto-estima, 

tornava os pacientes impossibilitados de viver em sociedade, os tratos não eram 

adequados e era muito dispendioso para o governo manter essa massa improdutiva 

segregada” (SILVA, 2003, p. 7).  

No final do século XIX e início do século XX, com a educação segregada, 

segundo Sassaki (1997), as pessoas deficientes eram atendidas em escolas em que 

se oferecia ao deficiente uma educação à parte. E por fim, a quarta fase, segundo o 

mesmo autor, foi marcada por um movimento de integração social, motivada pelo 

entendimento de que as crianças deveriam ser educadas até o seu limite, pois 

apresentavam capacidade de aprendizado. Dessa forma, segundo Sassaki (1997), 



os deficientes eram integrados nas escolas, de maneira a proporcionar um ambiente 

educacional o mais próximo possível daquele oferecido à pessoa normal.  

Na realidade do Brasil, consoante com os estudos de Mendes (1995) e 

Dechichi (2001), verifica-se que os quatro estágios citados anteriormente não estão 

impressos. A fase de negligência, observada em outros países europeus e norte-

americanos até o século XVII, acontece no Brasil até o início da década de 50 

(século XX). Segundo Mazzotta (1996) somente a partir de 1957 o governo federal 

passou a assumir a responsabilidade pelo atendimento educacional aos indivíduos 

deficientes.  

Mendes (2011) afirma que diferentes grupos organizados, de pais e 

profissionais, contribuíram para reforçar o movimento pela integração de ações 

políticas que pudessem garantir os direitos fundamentais dos deficientes e evitar a 

sua discriminação. Na década de 60 houve uma expansão de instituições privadas 

de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, deixando o governo isento da 

obrigatoriedade de oferecer atendimento aos deficientes na rede pública de ensino.  

A partir da Constituição Federal de 1988, o direito de todos à educação foi 

garantido e, ao menos na lei, o atendimento aos deficientes e portadores de 

necessidades especiais foi estabelecido, quando o artigo 205 aponta que“ a 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho” (BRASIL,1988, p.136).  

A Declaração de Salamanca, na Espanha, nascida em 1994, na Conferência 

Mundial sobre Necessidades Especiais, constitui-se em um dos documentos de 

grande relevância no que se refere à inclusão, e explicita que todos os alunos, quer 

deficientes, quer com necessidades especiais devem ter acesso e condições de 

permanência na rede regular de ensino (UNESCO, 1994).  

Para reforçar a obrigação de educar a todos, em 1996 é publicada a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que apresenta avanços na 

preocupação com a educação dos alunos especiais. Assim, após alterações dadas 

pela redação da Lei nº 12.796, de 2013, o artigo 58 esclarece que a Educação 

Especial, como modalidade de educação escolar, deve ser oferecida, de preferência, 

na rede regular de ensino, para os alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (BRASIL, 2013).  



Nos dias atuais, no que se refere à Educação Especial no Brasil, percebe-se 

uma considerável distância entre a inclusão estabelecida nos documentos 

norteadores e aquela praticada nas escolas públicas e conveniadas do Brasil, e 

ainda que se perceba algum avanço, há muito por se fazer, porém ela pode ser 

construída à luz do respeito à diversidade e à igualdade de direitos, tão desejados 

pela humanidade.  

 

A inclusão e a escola pública 

Muito se fala atualmente sobre a inclusão, e o tema acelera, de forma 

gradual, um número cada vez mais acentuado de grupos marginalizados, 

integrantes da separação ocasionada pela exclusão social. Nesse contexto, a 

inclusão escolar se constitui em um tema recente de muitos estudos e discussões 

em todos os níveis de ensino. Compreende-se que qualquer expressão que 

qualifique a educação inclusiva para todos, no seu interior quer, tão somente, mudar 

a realidade que priva os sujeitos de seus direitos de inserção social. 

Isso promove o repensar do conceito de inclusão. Omote (2003, p.154) afirma 

que é “um princípio ideológico em defesa da igualdade de direitos e do acesso às 

oportunidades para todos os cidadãos”. A educação inclusiva, nesse contexto, 

constitui-se em um direito que deve ser garantido a todos.  

Segundo Rodrigues (2006), a concepção de inclusão, no que se refere à 

educação, implica, antes de mais nada, ignorar a exclusão de qualquer aluno da 

comunidade escolar. O pressuposto da educação inclusiva é o de que todos os 

alunos estão na escola para aprender e assim participam juntos, independente das 

dificuldades que alguns manifestam.  

Para Sassaki (2005), o termo inclusão diz respeito à mudança da sociedade 

como uma condição prévia para a pessoa se desenvolver e exercer a cidadania. Em 

outras palavras, a inclusão deve ser entendida, como destaca Cardoso, “como um 

processo no qual a sociedade se organiza para incluir as pessoas com 

necessidades especiais, ao mesmo tempo em que estas se instrumentalizam para 

assumir seus papéis na sociedade” (CARDOSO, 2009, p.7). Tal organização cria 

uma ação bilateral, em que os excluídos e a sociedade procuram a solução dos 

problemas, e promovem as condições para que todos tenham oportunidade 

(SASSAKI, 1997).  



É então, de suma importância, que se compreenda a inclusão escolar. Falar 

de inclusão é referir-se à construção de formas para minimizar a exclusão, isto é, 

potencializar a participação do discente no processo educativo, para produzir uma 

educação consciente para todos, que considere e responda a quaisquer dificuldades 

que se apresentem no processo de aprendizagem. Entende-se que, frente a uma 

sociedade em transformação, cada vez mais carente de mudanças, a educação se 

faz o melhor caminho para promover a cidadania.  

Mantoan (1998, p.3) sinaliza a importância de “uma verdadeira transformação 

da escola, de tal modo que o aluno tenha a oportunidade de aprender”. A mesma 

autora deixa claro que a oportunidade de aprendizado deve acontecer “na condição 

de que sejam respeitados as suas peculiaridades, necessidades e interesses, a sua 

autonomia intelectual, o ritmo e suas condições de assimilação dos conteúdos 

curriculares” (MANTOAN,1998, p.3). Assim, entendemos que um espaço educativo 

que crie condições para a atuação de todos é reflexo do processo inclusivo.  

Na mesma direção, Mittler (2001) afirma que é necessária uma reforma 

sistemática da escola, através de uma mudança do sistema vigente, para que se dê 

conta das necessidades de todos os alunos. De acordo com o autor não é, 

simplesmente, transferir o aluno de uma escola especial para uma regular, pois, tal 

ato deve incorporar uma mudança de conceitos e valores que contemplem a 

diversidade. Assim, a escola, como grupo social, depende da sociedade, e 

quaisquer das suas mudanças dependem da relação que mantém com outras 

escolas, com as famílias, com a população.  

Sassaki (1997) aponta como principais características de uma escola 

inclusiva: 1. As crianças pertencem à escola, então aprendem juntas; 2. A liderança 

do diretor, que envolve a escola na construção de estratégias; 3. Os bons resultados 

educacionais indicam a atenção às necessidades individuais dos alunos; 4. 

Envolvimento dos alunos em atividades de apoio mútuo; 5. Desempenho de novos 

papéis em que todos fazem parte do processo de aprendizagem; 6. Os pais como 

parceiros na educação de seus filhos; 7. Acessibilidade; 8. Ambientes flexíveis, em 

que se respeita o rítmo de aprendizagem de cada aluno; 9. Aprendizado 

cooperativo; 10. Novas práticas avaliativas, cada vez menos padronizadas; 11. 

Capacitação contínua do professor.  

Percebe-se que algumas das características apresentadas anteriormente já 

estão presentes na escola pública, porém permeadas de outras que nem sempre 



favorecem a sua efetivação (SASSAKI, 1997). O que se espera é que cada vez mais 

a comunidade escolar se aproprie dessas questões; que todos os alunos se sintam 

parte da escola; que professores e demais profissionais estejam receptivos a esta 

nova realidade; e que as equipes administrativa e pedagógica estimulem a escola, 

de forma geral, a trabalhar com todos os alunos com necessidades educacionais 

especiais (NEE).  

A ideia de educação inclusiva deixará de ser utópica a partir de uma tomada 

de consciência sobre as possibilidades do agir, em detrimento ao se acomodar. É 

olhar para o outro como seu par e em conjunto mudar os rumos da educação 

inclusiva. Assim, julgamos importante fazer um estudo sobre as dificuldades 

encontradas na escola, para a efetivação da inclusão, bem como compreender os 

aspectos favoráveis que possibilitam que ela aconteça.  

 

Dificuldades e possibilidades da educação inclusiva   

No Brasil, de forma geral, ainda existem dificuldades que permeiam a inclusão 

escolar. De acordo com Mendes (2011, p.106) “os poucos alunos que têm tido 

acesso não estão necessariamente recebendo uma educação apropriada, seja por 

falta de profissionais qualificados ou mesmo pela falta generalizada de recursos”.  

Outros entraves à educação inclusiva, apontados por Villela, Lopes e 

Guerreiro (2013), dizem respeito ao fato de os professores estarem, muitas vezes, 

apáticos frente ao sistema educacional brasileiro, o que os torna resistentes a mudar 

sua prática pedagógica: salas numerosas, alunos indisciplinados, tecnologias 

existentes indisponíveis, entre outros. Porém, as autoras salientam que a inclusão 

se constitui em tarefa difícil, mas possível de se realizar, assim propõem a busca de 

alternativas de mudança. (VILLELA, LOPES, GUERREIRO, 2013).  

Dessa forma, é imprescindível que os profissionais que atuam no espaço 

escolar busquem se atualizar frente às novas demandas e muito mais do que “obter, 

o mais rápido possível, conhecimentos que resolvam problemas pontuais a partir de 

regras gerais” (MANTOAN, 2003 p. 43), busquem, de fato, compreender o processo 

inclusivo, com vistas a ressignificar sua prática pedagógica.  

A esse respeito Hoffman (2001, p. 213) aponta que “formar e qualificar 

profissionais conscientes de sua responsabilidade ética frente à inclusão é, sem 

dúvidas, um sério compromisso”. A autora ainda salienta que não é suficiente 



oferecer uma escola para todos, se a individualidade dos sujeitos não for 

considerada, e que a escola dê a cada aluno a possibilidade de atingir sua cidadania 

mediante o respeito e a aprendizagem (HOFFMAN, 2001).   

Mantoan (2003, p. 41) afirma que a inclusão “abala a identidade profissional e 

o lugar conquistado pelos professores em uma dada estrutura ou sistema de ensino, 

atentando contra a experiência, os conhecimentos e o esforço que fizeram para 

adquiri-los”. A resistência de muitos profissionais das instituições de ensino em 

relação à inclusão se concentra também no fato de que eles não acreditam que 

estudantes com necessidades educacionais especiais são capazes de aprender. 

Nessa mesma linha de raciocínio de alguns professores, aparentemente, alguns pais 

não creem que uma escola inclusiva pode ser produtiva, garantindo que a presença 

de alunos especiais pode atrapalhar seus filhos, como se a deficiência fosse um tipo 

de doença contagiosa.  

Nesse sentido, Villela, Lopes e Guerreiro (2013) questionam sobre a 

necessidade de os professores valorizarem e respeitarem as diferenças nas suas 

práticas pedagógicas, e também, se o fato de o professor não querer trabalhar com 

alunos deficientes pode estar relacionado à falta de conhecimento a respeito da 

Educação Inclusiva.  

Embora resistentes, é recorrente no discurso dos profissionais da escola a 

preocupação com a inclusão. A defesa dos direitos educacionais das pessoas 

deficientes é considerada recente em nossa sociedade, portanto ainda suscita 

muitas dúvidas. Assim discorre Parolin (2006, p.28): “pensando na inclusão escolar 

sob o ponto de vista psicopedagógico e como ela vem acontecendo nas escolas 

regulares, tenho a impressão de que ela pegou a maioria dos professores 

desprevenidos”. Conforme Miranda (2004), a prática educacional inclusiva só pode 

ser garantida com a preparação da escola, dos professores e dos demais alunos 

para lidarem com os deficientes.  

Compreende-se, assim, que todos os segmentos da comunidade escolar 

devem participar desse processo, no sentido de adotar posturas de formadores, para 

que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades educacionais. Ainda, os 

professores do ensino comum, tanto quanto os professores de educação especial, 

precisam de conhecimento e experiência sobre os alunos com necessidades 

especiais e os recursos que podem ser utilizados para melhorar seu aprendizado 

(OMOTE, 2003).  



Percebe-se a importância da capacitação do professor como necessária à 

implantação da inclusão escolar. De acordo com a LBD, no seu título VI, cabe aos 

sistemas de ensino a promoção da valorização dos profissionais da educação, 

garantindo-lhes aperfeiçoamento (BRASIL, 1996).  Nesse sentido, temos muito a 

estudar, muito a refletir, muito a contribuir para que haja a inclusão. Assim, acredita-

se em um movimento inclusivo que garanta qualidade educacional para todos, 

dentro de uma escola real, que dê conta da diversidade e responda às 

especificidades de cada aprendiz.  

 

Percurso metodológico: em discussão os resultados d o estudo   

A metodologia utilizada é de caráter qualitativo, do tipo pesquisa-ação, que 

encontra maior ênfase principalmente entre professores e pesquisadores como 

forma de aprimoramento do ensino. A pesquisa-ação ocorre num processo de 

diagnóstico de um problema, ação sobre esse problema e avaliação dos resultados 

da ação (TRIPP, 2005).  

Como procedimento metodológico, foi aplicado um questionário, por meio de 

entrevista semiestruturada no início e no final do projeto de intervenção.  Além disso, 

foram realizados 08 (oito) encontros no formato de grupo de estudo. Os sujeitos 

pesquisados foram 05 (cinco) profissionais da equipe escolar, composta de 1(um)  

funcionária, 2(duas) professoras, 1(uma) pedagoga e a Diretora, que atuam no 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual do Parque Itaipu, da cidade de Maringá – 

Paraná.  Os dados iniciais das participantes constam da Figura 1, conforme segue: 

  

Figura 1. (quadro) Perfil das participantes 

Identificação Sexo Idade Formação 
Experiência no 

ambiente escolar 

A F 37 Superior completo com especialização 10 anos 

B F 48 Ensino Médio completo 01 ano 

C F 43 Superior completo com especialização  09 anos 

D F 49 Superior completo com especialização 16 anos 

E F 45 Superior completo com especialização 20 anos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Através dos dados coletados constatou-se que a maioria das participantes da 

pesquisa possui bom nível de formação, ou seja, graduação e especialização. A 



faixa etária das profissionais varia entre 37 e 49 anos. Sobre o tempo de profissão a 

maior parte tem entre nove e vinte anos. Isso pressupõe que os investigados 

possuem certo conhecimento, necessário para atendimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, o que pode contribuir para a  experiência em 

sala de aula.   

Inicialmente foi realizada a entrevista e os resultados indicam que as 

participantes do projeto sentiam a necessidade de formação para Atendimento de 

Alunos com Necessidades Especiais (AEE). As primeiras questões avaliaram as 

experiências anteriores que as participantes tiveram com alunos especiais. A Figura 

1 mostra esses resultados. 

 

Figura 2. (Gráfico) Diagnóstico de dificuldades na entrevista inicial  

 
Legenda: NA= pessoas sem atuação docente 

  

Algumas informações são importantes de serem destacadas. Primeiramente, 

das 2 (duas) participantes que já lecionaram para alunos especiais, ambas sentiram 

dificuldades tanto na comunicação, quanto no ato de ensinar esses alunos, 

necessitando de  ajuda de outros profissionais, para lidar com a situação. Além 

disso, identificou-se que todas as participantes não se sentiam preparadas para lidar 

com alunos com NEE, uma vez que alegaram que recebem o aluno em sala de aula, 

porém, muitas vezes, sem ter informação nenhuma a respeito daquela deficiência. 



Esses primeiros resultados mostram que antes da realização do projeto havia 

um despreparo das participantes sobre a forma de integração dos alunos com NEE. 

Tais resultados estão de acordo com Silva (2000), que aponta que os professores 

sentem um desconforto, uma insegurança e certa ansiedade para lidar com alunos 

com necessidades especiais. Ainda, parece que a educação inclusiva pegou os 

professores desprevenidos, como afirmou Parolin (2006). 

Quando perguntadas sobre a possibilidade de escolher receber ou não um 

aluno com NEE, a maioria das participantes afirmou que receberia, no entanto 

precisaria de auxílio externo para desenvolver suas atividades, conforme podemos 

perceber nos trechos abaixo: 

– Receberia e procuraria capacitação para atendê-los da melhor forma possível.(Participante C – 35 
A.) 
– Receberia e iria buscar informação e capacitação referente às suas dificuldades e necessidades. 
(Participante E – 45 A.) 
 

Ainda, em alguns casos, as participantes concordam com a necessidade da 

inclusão dos alunos com NEE nas escolas, no entanto, sentem-se divididas, pois 

reconhecem que a escola não está preparada para receber esses alunos, conforme 

afirmam em seus depoimentos: 

– Precisa capacitar os professores para isso (Participante A – 37 A.). 
– Penso que é um desafio e tanto, pois não temos espaço físico adequado e nem profissionais com 
formação e conteúdo (Participante C). 
– Dependendo da situação acho que é bastante interessante, pois essa criança deve participar de 
forma equitativa às demais (Participante E). 

 

Uma evidência do despreparo afirmado pelas participantes é o fato de que 

somente uma delas sabia, ao certo, o que são transtornos globais do 

desenvolvimento, transtornos funcionais específicos, deficiência intelectual e 

deficiência física neuromotora. Isso reforça o que Mendes (2011) afirma, sobre a 

falta de profissionais qualificados para lidar com os alunos com NEE, bem como 

corrobora toda a discussão sobre a necessidade de constante formação dos 

professores. 

Diante desse cenário, as participantes foram convidadas a ordenar as 

condições que seriam mais importantes para o processo de inclusão. Mais uma vez 

surge a necessidade de formação e capacitação não somente dos professores, 

como de toda a equipe escolar. Nesse sentido, a “equipe especializada” foi a 

condição que mais recebeu numerações de grande relevância.  



Em seguida, perguntou-se sobre a importância de participar de um curso de 

formação, e todas as participantes consideraram muito importante, conforme trechos 

abaixo:  

– Sim, pois a inclusão é realidade em sala (Participante C). 
– Sim, só assim podemos começar a ter uma visão de como trabalhar com esses alunos (Participante 

D – 49 A). 
– Sim, através da formação é possível repensar a prática pedagógica e garantir um melhor 
desempenho no ensino e aprendizagem (Participante E). 

 

A partir desse diagnóstico foi apresentada a proposta pedagógica e diante 

das primeiras atividades percebeu-se que era grande a expectativa em relação aos 

conteúdos a serem discutidos, e principalmente ficou explícito o desejo de relatar as 

suas inquietações, como podemos perceber a seguir: 

– Eu tenho muita vontade de aprender, pois considero o conhecimento a essência da vida. Eu preciso 
saber mais sobre a inclusão (Participante B – 48 A). 
– Sem buscar o conhecimento não crescemos como profissionais (Participante A). 
  
 

Ao final desse primeiro encontro as participantes registraram as suas 

reflexões. Ficou evidente que além de adquirir conhecimentos acerca da inclusão a 

capacitação promoveu reflexões em torno de como efetivá-la, como pode-se 

observar no depoimento a seguir: 

– Pelo que vimos há uma atenção mundial para inclusão, a necessidade de atingir uma educação 
para todos, centrada na valorização e respeito das diferenças. Antes, precisamos definir a ação de 
incluir alunos com necessidade especiais na escola. Para que isso aconteça é necessário aumentar 
os conhecimentos científicos e promover um intercâmbio de experiências entre os profissionais  que   
atuam   na educação especial e os demais profissionais (Participante B). 

 

No segundo encontro acredita-se ter alcançado os objetivos propostos, pois 

ao apresentar os fundamentos históricos da Educação Especial as participantes 

demonstraram que desconheciam tais aspectos que explicam a realidade atual, o 

que pode-se observar a seguir: 

– Jamais imaginei que a exclusão estivesse tão presente na história da educação especial. Agora 
compreendo a nossa realidade (Participante E). 
– Perceber a luta em prol da educação especial ao longo da história nos anima a lutar também 
(Participante C). 
 

Ainda nesse encontro, as participantes puderam socializar, na trajetória 

profissional, suas experiências com a educação inclusiva, onde ficou evidente a 

necessidade de formação: 

– Como profissional, percebia a ignorância e preconceito para com os indivíduos com necessidades 

especiais, a falta de esclarecimento, junto com a inadequação do ambiente físico, bem como a 

ausência de programas e treinamentos profissionais (Participante B). 



As discussões em relação ao terceiro encontro versaram sobre os aspectos 

teóricos da inclusão.  Pode-se perceber, após a discussão do tema, que os 

participantes tinham uma noção um tanto vaga a respeito da inclusão. Para introduzir 

os conceitos de inclusão, foi realizada uma dinâmica, que possibilitou a percepção 

de que o aluno ideal é geralmente retratado dentro de um padrão. Ao reconhecer o 

que, de fato, constitui a inclusão, destaca-se a fala de uma das participantes: 

– Parece que nos acostumamos a dar valor aos alunos quietos, que tiram boas notas, que não 
exigem de nós. Fugir desse padrão de comportamento não é fácil, mas hoje reconheço que é 
fundamental (Participante D). 
 

O objetivo desse encontro foi discutir os aspectos teóricos da inclusão, pois 

observou-se que mesmo lidando com ela, muitos profissionais, por questões 

variadas, não a compreendem. Acredita-se que as leituras surtiram o efeito 

desejado, o que ficou evidente em alguns depoimentos:  

– Agora compreendo que incluir um aluno é envolvê-lo em todas as atividades escolares (Participante 
A). 

– A partir deste momento, nós precisamos ter uma postura bem diferente daquela dos velhos tempos, 
em que o atendimento aos alunos se dava por meio da integração. É preciso, de fato, incluir a todos 
(Participante E). 

 

O quarto encontro serviu de espaço para o debate sobre as dificuldades 

encontradas na efetivação da educação inclusiva e as possibilidades de efetivá-la. 

Pode-se perceber que o propósito foi alcançado a partir dos registros de algumas 

participantes: 

– A inclusão vai além de aceitar o aluno na escola! Agora eu entendi isso (Participante D). 
– São tantos os obstáculos a serem ultrapassados, o preconceito pelo desconhecido é um deles, e 
creio que esta seja a primeira barreira a ser vencida. A nossa escola avançou alguns passos, mas as 
leituras de hoje me fizeram perceber que ainda temos muito a conquistar (Participante B). 

 

No quinto encontro foi possível estudar as bases legais que norteiam a 

educação inclusiva, o que possibilitou a compreensão de que a inclusão é um direito 

dos alunos com NEE. Nesse processo reflexivo, o sexto encontro girou em torno de 

uma temática de grande relevância: a necessidade de formação para a educação 

inclusiva. Percebe-se que as leituras, e demais atividades, promoveram a 

compreensão dessa necessidade: 

– O educador precisa questionar a si mesmo e perceber que os saberes vão mudando, precisam de 
renovação. Na formação de muitos profissionais da escola não apareceu a Educação Especial, então 
participar deste estudo é responder à necessidade de capacitação constante (Participante E). 

 

O sétimo encontro tratou das especificidades das principais deficiências dos 

alunos com NEE. Assim, procurou-se definir algumas deficiências, dentre elas os 



transtornos globais do desenvolvimento, os transtornos funcionais específicos e a 

deficiência física neuromotora, caracterizando-as, em busca de um maior 

entendimento de como lidar com alunos que as apresentam. A partir das discussões 

ficou evidente que ao incluir um aluno deverá haver um aprofundamento sobre a 

deficiência do estudante, para que se possa mediar o seu aprendizado. Os 

professores, que inicialmente sentiam dificuldades em identificar tais deficiências, 

além conhecê-las, também perceberam a necessidade de identificá-las, o que 

confirmam os depoimentos: 

– É muito importante estudar as deficiências, para podermos percebê-las, saber como lidar com elas, 
e assim poder ajudar o aluno no seu aprendizado (Participante C). 
– Quantos alunos podem ter passado por mim, principalmente com transtornos funcionais 
específicos, sem que eu tivesse notado que precisavam de ajuda. A partir de agora terei um olhar 
atento aos alunos que apresentarem dificuldades de aprendizagem (Participante D). 

 

Por fim, no oitavo e último encontro foram encerradas as discussões, num 

processo de reflexão sobre a sistematização dos conhecimentos. Foi aplicado o 

questionário final, para avaliar os resultados do grupo de estudo, conforme consta 

da figura 2. 

 

Figura 2. Diagnóstico da formação na entrevista final  

 

 

Como pode ser observado na Figura 2 (dois), todas as participantes 

consideraram que o processo de formação pelo qual elas passaram, por meio da 

implementação do projeto, contribuiu com a melhoria do seu conhecimento sobre os 

alunos com NEE, gerando mudanças no seu olhar. Assim, conforme Sassaki (1997) 



a capacitação contínua dos professores e funcionários é uma das ações para 

conquistar uma escola inclusiva. 

Algumas perguntas foram realizadas para perceber essa mudança de 

percepção sobre os alunos com NEE e sobre a Educação Especial em geral. Sobre 

a inclusão dos alunos com NEE nas escolas, as participantes, que antes sentiam-se 

divididas, especialmente pela falta de informações sobre como lidar com esses 

alunos, agora se sentem mais confiantes e certas de que a inclusão desses alunos é 

fundamental para o seu desenvolvimento. Os trechos abaixo indicam essas 

afirmações: 

– Acredito que devemos continuar as capacitações e que devemos estar sempre atentos ao receber 
os alunos que tenham alguma necessidade especial, pois são situações adversas e se não temos 
experiência, teremos que buscá-la (Participante D). 
– A inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais na escola é o primeiro passo para 
inserir o conceito de respeito às diferenças (Participante B). 
– Penso que todos ganham com a inclusão, pois os alunos se sentem desafiados e motivados em 
uma sala regular e a troca entre aluno e professor e aluno da sala de aula regular e o de inclusão faz 
com que ambos se ajudem (Participante C). 
– Acho muito importante a inclusão por entender que o aluno com necessidades especiais se 
desenvolve à medida que recebe um acompanhamento específico e é inserido no processo do ensino 
regular (Participante E). 

 
 

Nesses trechos pode-se perceber que além de considerarem importante a 

necessidade de inclusão, agora as participantes percebem o impacto que inserir um 

aluno especial nas turmas regulares tem no seu desenvolvimento. Além disso, 

compreendem que a inclusão não é somente uma questão educacional, mas 

envolve os direitos humanos da criança, conforme esclarece Mittler (2001). 

Novamente, as participantes foram perguntadas sobre a escolha de receber 

ou não alunos com NEE. Os resultados mostram que elas, embora ainda tenham 

receio da prática, sentem-se mais preparadas para lidar com os alunos com NEE, 

conforme afirma a participante D: 

– Como eu já disse anteriormente ainda me assusta um pouco. Mas hoje já estou bem mais 
preparada para recebê-lo, sei que o trabalho tem que ser mais cauteloso, mas que também estarei 
aprendendo com os alunos (Participante D). 

 

Por fim, as participantes acreditam que o estudo realizado lhes proporcionou 

a possibilidade de refletir sobre sua atuação na sala de aula, revendo conceitos e 

ressignificando-os em relação ao aluno com necessidades educacionais especiais. 

Isso se confirma na fala das participantes: 

– Certamente, o trabalho deve ser contínuo, e não somente na escola, pois este aluno está inserido 
na sociedade em todos os lugares. E que também o cidadão “perfeito” hoje poderá vir a ser um 
cidadão com necessidades amanhã. E o respeito e a responsabilidade do profissional da educação 



deve ser crescente sempre, para que possamos atender da melhor forma nossos alunos (Participante 
D). 
– A inclusão na escola está engatinhando, há muito a fazer e aprender. Mas com muita dedicação e 
empenho de todos (pais, professoras, pedagogas, a sociedade num todo alcançaremos os objetivos 
de assistir no futuro uma sociedade consciente de que o diferente nos torna melhores (Participante 
B). 
– Todo o conhecimento é bem vindo e esse estudo nos proporcionou a possibilidade de repensar a 
inclusão e melhorar a nossa prática do dia a dia da escola (Participante C). 
Com certeza o estudo nos provoca a repensar nossas práticas e aceitar as diferenças no intuito de 
nos aperfeiçoarmos cada vez mais nessa temática (Participante E). 
– Todo o conhecimento agrega à nossa prática educacional. O curso foi muito bom, a professora 
desenvolveu ótimas metodologias e trouxe novas possibilidades de experiências para utilizarmos em 
sala de aula (Participante A). 
 

 Diante dessas considerações, concluiu-se que o projeto implementado, para 

a formação das participantes, sobre o processo de inclusão de alunos com NEE, foi 

proveitoso e indica melhorias na sua forma de lidar com a situação.   Esse processo 

de formação deve ser contínuo e amplo, de forma que novas abordagens possam 

ser aprendidas e todos os profissionais da escola estejam preparados para lidar com 

os diferentes tipos de alunos com NEE.  

Alarcão (1998, p. 100) afirma que a formação continuada é apontada por 

muitos pesquisadores como “um processo dinâmico, por meio do qual, ao longo do 

tempo, um profissional vai adequando sua formação às exigências de sua atividade 

profissional”. Da mesma forma, na opinião de Pérez Gómez (1997) aprende-se no 

fazer e no refletir na e sobre a ação. Entende-se, nessa perspectiva, que a formação 

deve acontecer no dia a dia do professor, na escola, num processo de compreensão 

da necessidade dessa formação, cada vez mais necessária no espaço escolar. 

 

 Considerações finais 

 

O presente trabalho alcançou o objetivo proposto que foi o de conhecer e 

aprofundar os estudos sobre a educação inclusiva e seus desdobramentos sobre a 

prática pedagógica. Além disso, possibilitou a capacitação em vários encontros, o 

que incitou o grupo de estudos a confirmar a hipótese de que havia a necessidade 

de buscar mais conhecimentos sobre os fundamentos teórico-metodológicos que 

norteiam a educação inclusiva.  

Essa formação continuada oportunizou, também, realizar uma reflexão sobre 

a educação inclusiva no quadro atual das instituições de ensino, especialmente na 

escola pesquisada, onde a inclusão de alunos com NEE ainda apresentava-se como 



um grande desafio, que colaborava para o alto índice de exclusão de alunos com 

NEE no sistema educacional. 

Constatou-se que se ampliaram os significados de cada profissional em 

relação a sua prática, o que permitiu a reflexão sobre os conceitos de inclusão e 

sobre os problemas enfrentados na escola, para a efetivação do processo inclusivo. 

Da mesma forma, quando abordadas algumas deficiências, entre elas os transtornos 

globais do desenvolvimento e os transtornos funcionais específicos, os profissionais 

participantes puderam compartilhar as suas dúvidas e percebeu-se a sua pouca 

informação sobre o assunto, campo que foi ampliado a partir das experiências da 

professora PDE, que na escola onde se deu este estudo relatou que atuou como 

professora de apoio à comunicação alternativa, junto a um aluno com deficiência 

física neuromotora, e aprendeu que além do conhecimento em educação especial 

inclusiva, a deficiência é menor do que o cidadão que existe dentro do aluno. 

Este estudo permitiu às participantes uma análise e uma reflexão sobre os 

fundamentos históricos da educação inclusiva e a compreensão da situação atual 

em que se encontra a inclusão, o que as levou a se posicionaram a sua efetivação. 

Nesse contexto, puderam conhecer os principais documentos internacionais e 

nacionais sobre o assunto e as políticas públicas que efetivam a inclusão por todo o 

país, bem como conheceram os atendimentos educacionais especializados 

ofertados aos alunos inclusos do Estado do Paraná.  

Nesse sentido, considera-se que os resultados desta pesquisa foram 

relevantes, uma vez que as profissionais investigadas compreenderam a importância 

de participar da capacitação sobre a educação inclusiva. Isso poderá contribuir para 

uma possível inclusão escolar com responsabilidade e ética profissional, para 

auxiliar no processo ensino-aprendizagem. Neste sentido, poderá apontar para uma 

nova perspectiva de inclusão, uma vez que as participantes passaram por um 

processo de ressignificação da prática pedagógica. 

No entanto, mostrou-se necessário uma proposta que considere um 

planejamento anual de formação continuada, em função das constantes 

transformações que acontecem nesse meio, especialmente com novos estudos, 

novas estratégias de ação e novas formas de diagnóstico. Nesse sentido, é 

imprescindível continuar as discussões sobre as especificidades da inclusão na 

escola pública, a fim de relacionar os conhecimentos acumulados pela história da 



humanidade, com a necessidade de compreender a socialização das informações 

do mundo contemporâneo.  

Todo o conhecimento adquirido nesse estudo não encerra o problema da 

efetivação da inclusão na escola pesquisada, mas é um caminho que trata da 

diversidade cultural e respeita àqueles que por algum motivo não tiveram a sorte de 

ser considerados normais. O maior desafio, enfim, continua sendo o de tornar o 

modelo inclusivo uma realidade que garanta a educação para todos. 
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