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Resumo 

O objetivo deste estudo é identificar os fatores que influenciam na inclusão de alunos da 
educação especial no ensino comum. A presente pesquisa surgiu após algumas 
observações feitas no trabalho como tutora de alunos com deficiência em salas comuns 
na rede regular de ensino, onde foi possível verificar a dificuldade dos professores no 
atendimento desses alunos. Através da pesquisa qualitativa e utilização do questionário 
pode-se levantar dados a respeito da formação dos profissionais e as dificuldades que 
encontram em sala de aula quanto à aprendizagem dos estudantes com algum tipo de 
deficiência, bem como postura adotada para uma efetiva inclusão desses estudantes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa surgiu após algumas observações feitas no Estágio 

Curricular do curso de Pedagogia realizado na Educação infantil e do trabalho como 

tutora de alunos com necessidades especiais, onde verificou-se que alguns professores 

não sabem como atender os alunos de inclusão. 

Mediante essa questão, é possível perceber grande polêmica em torno do assunto 

no que se refere ao atendimento adequado aos alunos da educação especial. Percebe-se 

uma falta de estrutura das escolas e principalmente as dificuldades dos professores em 



adaptar o currículo para proporcionar ao aluno de inclusão as mesmas condições de 

aprendizagem que outros alunos em sala. 

Diante desse cenário foi proposto o tema “A educação especial e as dificuldades 

de inclusão no ensino comum”, apresentando como problema identificar os fatores que 

os professores atribuem às possíveis dificuldades encontradas para a inclusão de alunos 

da educação especial no ensino comum. 

 

 

 

2- DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 CONCEITUANDO A EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

Quando o indivíduo sofre de algum tipo de incapacidade física ou intelectual, a 

escola regular parece não saber lidar com essas diferenças. Com isso entra o conceito da 

educação especial destinado a atender as pessoas com características de aprendizagem 

diferenciadas, ou seja, aquelas que não podem ser supridas na escola regular.  

 Educação Especial que por muito tempo configurou-se como um sistema 

paralelo de ensino, vem redimensionando o seu papel, antes restrito ao atendimento 

direto dos educandos com necessidades especiais, para atuar, prioritariamente como 

suporte à escola regular no recebimento deste alunado (SASSAKI, 1997).  

 Segundo a Secretaria da Educação Especial do Ministério de Educação 

(MEC/SEESP), por meio do documento Política Nacional da Educação Especial que 

orienta oficialmente os serviços nessa área, conceitua a Educação Especial como: 

 

 

... 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, MEC/SEESP,1994, p.17).  



 

 

Sob a perspectiva da Secretaria da Educação Especial, o atendimento aos 

portadores de necessidades especiais serve como um “instrumento de intervenção”, que 

visa a transformação integral de quem a necessita. Sob esse olhar, Mazzota define a 

educação especial como:  

 
... 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 (MAZZOTA, 1996, 
p.11).  

   
 Contudo, percebemos que o conceito de educação especial passou por um 

redirecionamento conforme abaixo:  

  
A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os 
níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento 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, 2008).  

  

A mudança se dá no sentido de não mais conceber a educação especial como 

uma proposta pedagógica, mas no aumento de esforços para assegurar recursos, 

serviços e condições para que o aluno se desenvolva no âmbito educacional tendo suas 

peculiaridades respeitadas, não como um sujeito que não aprende, mas que possui seu 

próprio tempo e ritmo. 

 

 
2.2 RETROSPECTIVA: EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

A Educação voltada às pessoas com necessidades educacionais especiais 

1sempre esteve marcada por preconceito e segregação, indicando um desrespeito e 

desumanização às pessoas que necessitam de uma educação que respeite suas limitações 

e que não inverta o papel da inclusão. 

                                                             
1
Relacionados ao aluno que apresentam elevada capacidade ou dificuldades de aprendizagem. 



Segundo Mendes (1995) e Januzzi (1992), a educação especial em diferentes 

países, inclusive no Brasil, em geral, assinalam períodos mais ou menos distintos um 

dos outros que demarcam mudanças na concepção de deficiência. 

Foi só por volta do século XIX e meados do século XX, que aparecem as 

primeiras escolas/classes especiais voltados para à pessoa deficiente, porém, essas 

escolas ofereciam uma educação à parte aos alunos com necessidades, não 

contemplando suas reais necessidades, apenas continha um aspecto assistencialista. 

Na década de 1970 ocorreram os primeiros movimentos de integração social aos 

indivíduos que apresentavam deficiência, com o intuito de adaptá-lo ao ambiente 

escolar, o mais próximo do proposto pelo ensino regular.  

No Brasil, a história da Educação Especial tem como divisa a fundação dos “ 

Instituto dos Meninos Cegos” em 1854 e o “Instituto Meninos Mudos” em 1857, 

significou um grande passo em direção ao atendimento das pessoas deficientes, 

possibilitando uma maior abertura para a compreensão acerca das necessidades 

educacionais desses indivíduos, outrora tão marginalizados e exclusos pela sociedade. 

Em 1932, um grupo de educadores, defensores da “Pedagogia da Escola Nova”, 

criaram um documento denominado “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”. 

Seus pressupostos valorizavam a liberdade, criatividade e a psicologia infantil nas 

escolas. 

Decroly e Montessori foram os maiores representantes deste movimento no 

Brasil. Antes de atuarem com crianças do ensino regular, já haviam desenvolvido um 

excelente trabalho educacional junto aos deficientes mentais, o que influenciou a 

produção científica e também a atuação profissional desses dois educadores 

(JANNUZZI, 1992; MENDES, 1995; DECHICHI, 2001). 

A educação especial sofreu grande influência de países europeus, uma das 

influências mais fortes foi a da psicóloga russa Helena Antipoff, que foi responsável 

pela concepção de serviços de diagnóstico, classes e escolas especiais. Em 1929, em 

Minas Gerais, Antipoff criou a “Sociedade Pestalozzi”, com o intuito de atender os 

deficientes. 

Na década de 1950, dentro de um cenário mundial houve importantes debates 

sobre os objetivos e qualidades dos serviços educacionais especiais. Do mesmo modo, 



no Brasil verificou-se um crescimento das classes e escolas especiais dentro da rede 

regular, escolas especiais comunitárias, particulares e sem fins lucrativos. 

A sociedade começa a entender a importância do ensino voltado às pessoas com 

necessidades educacionais especiais. Assim sendo, a “Sociedade Pestalozzi”, criada em 

1945 computava a marca de 16 instituições por todo o país. A APAE (Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais), contava também com 16 instituições na década de 

1940, representando um grande avanço à educação especial. Também nesse período, foi 

criada a Federação Nacional das APAES (FENAPAES) que, em 1963, realizou seu 

primeiro congresso (MENDES, 1995). 

A Lei de Diretrizes e Bases promulgada em 11 de agosto de1971 (5692/71), 

trouxe considerações a respeito da educação especial no artigo 9º “Os alunos que 

apresentam deficiências físicas ou mentais, os que se encontram em atraso considerável 

quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento 

especial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação”. 

O “Ano internacional das pessoas Deficientes” que ocorreu em 1981 representou 

uma conquista, no sentido de conscientizar a sociedade em busca de uma igualdade de 

direitos e inclusão aos portadores de necessidades especiais. 

Através da Constituição Federal de 1988, art. 208 fica garantido “atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência preferencialmente na rede 

regular de ensino”, representando um avanço a mais àqueles que necessitam de amparo 

legal da lei para um atendimento educacional especializado. 

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, cita 

”obrigatoriedade da oferta de educação especial na faixa de 0 a 6 anos de idade, 

atendimento educacional especializado que visa atender às suas necessidades para uma 

formação ampla, bem como a igualdade de oportunidade”, essa lei prevê ainda que os 

professores para atuarem na educação especial passem por uma formação continuada 

para que possam de fato atender às necessidades educacionais desse público-alvo. 

Além do processo de ofertar atendimento especializado, o olhar para a educação 

especial passa a ser vista sob a ótica da inclusão, haja visto que a proposta vigente não 

corresponde ao novo papel da inclusão. Mantoan (2003, p. 12) afirma que “A inclusão, 



portanto, implica mudança desse atual paradigma educacional, para que se encaixe no 

mapa da educação escolar que estamos traçando. ” 

Diante desse novo olhar para a educação especial sob a ótica da inclusão, dois 

acontecimentos foram importantes: “Conferência Mundial de Educação para todo”s em 

Jontiem na Tailândia e a Conferência para Educação Especial em Salamanca na 

Espanha, representando um avanço e ações assumidas pelo governo federal, onde as 

diferenças não podem ocasionar uma desigualdade de oportunidades de aprendizagem. 

 

 

2.3 LEGISLAÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

O atendimento educacional especializado tem sido marcado por importantes 

avanços, ainda que haja uma conscientização da importância do atendimento 

especializado, foi necessário a implantação de leis e medidas que pudessem organizar, 

orientar o acesso aos alunos portadores de necessidades especiais nas instituições e 

escolas que ofertam o atendimento especializado. Entretanto, vale destacar que as leis 

estabelecidas não garantem igualdade de condições para o acesso e permanência nas 

instituições, nem tampouco garantem o princípio da igualdade sem qualquer tipo de 

discriminação. 

Á partir de 1961, a educação especial passa a ser respaldada através da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº4.024/61, dando garantias de 

educação aos excepcionais como sugere a lei (preferencialmente na rede regular de 

ensino). 

Foi necessária uma alteração na LDBEN, através da Lei 5.692/71, instituindo o 

termo “tratamento especial”, para os alunos com “deficiências físicas, mentais e ainda, 

aqueles com atraso escolar quanto a idade regular e os superdotados. A lei estabelecida, 

não conseguiu dar aporte a todos os estudantes, apenas os que apresentavam deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimentos e altas habilidades/superdotados, o que 

culminou para o encaminhamento desses estudantes para classes e escola especiais. 



O Ministério da Educação e Cultura (MEC) cria o Centro Nacional de Educação 

Especial (CENESP) em 1973, órgão que ficaria responsável pela administração da 

Educação Especial no Brasil sob pressupostos integracionistas, culminando em ações 

voltadas às pessoas com deficiência e superdotação.  

Através da Constituição Federal de 1988, fica garantido a educação como direito 

de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho. Acerca da educação especial, o artigo 208 da Constituição 

Federal dispõe que “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino – Art.208. ” (BRASIL, 1988).  

O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) Lei nº8.069/90, intensificou os 

dispositivos legais citados na Constituição Federal, reforçando a obrigatoriedade de 

matrícula “os pais têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular 

de ensino”, (BRASIL,1990).  

Ainda em 1990, as políticas públicas da educação inclusiva foram influenciadas 

por documentos como: Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e 

Declaração de Salamanca (1994), reafirmando o direito e a igualdade de atendimento 

educacional aos portadores de necessidades especiais. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96, dispõe sob as 

diretrizes para a educação no qual prevê: “currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades - Art. 59, inciso 

I (BRASIL, 1996). 

O Decreto nº 3.298 de criado em 1999, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, 

organiza a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

dando ênfase a atuação da educação especial ao ensino regular 

Através do Plano Nacional de Educação (PNE) instituído através da Lei 

nº10.172/2001, aponta caminhos para o atendimento aos estudantes portadores de 

necessidades especiais, no que diz: ” o grande avanço que a década da educação deveria 

produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à 

diversidade humana”. 



Outro marco importante se deu através da “Convenção da Guatemala” (1999), 

declarada no Brasil pelo decreto 3.956/2001, gerando grande polêmica na educação ao 

estabelecer igualdade e equidade com base na formação integral do indivíduo portador 

de necessidades especiais. 

Através da Resolução CNE/CP nº 1/2002, ficou estabelecido as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação dos professores da Educação Básica, tal 

resolução instituiu que as escolas deveriam contemplar em sua organização formação 

docente necessária para atendimento dos educandos em toda sua especificidade. 

 

 

2.4 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

 

 Segundo as Diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva (MEC/SECADI, 2008, p.16), “A educação especial é uma 

modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o 

atendimento 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”. 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem a função de identificar, 

elaborar, organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 

para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. 

(MEC, 2009) 

As atividades desenvolvidas no Atendimento Educacional Especializado 

diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 

escolarização, ou seja, tem função complementar e/ou suplementar. A partir dessa 

perspectiva se faz necessário que o professor seja especializado para realizar o 

atendimento nas SRM (Salas de Recursos Multifuncionais). Segundo Correia (2008, 

p.28) a atuação profissional na educação inclusiva necessita de: 

 

Uma formação específica de educadores, professores e auxiliares, que lhes 
permita perceber minimamente nas problemáticas de seus alunos e que tipos 



de estratégias devem ser consideradas para lhes dar respostas e que papel 
devem desempenhar as novas tecnologias no fazer docente e nos processos 
de aprendizagem.  
 

 

É importante que o professor do AEE e o professor da sala regular trabalhem em 

conjunto. O Art. 5º da Resolução 4, de 2 de outubro de 2009, prevê que: 

 

 

O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da 
própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da 
escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser 
realizado, também, em centro de Atendimento Educacional Especializado da 
rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão 
equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios. (BRASIL, 
2009). 
 

 

É de extrema importância que o Atendimento Educacional Especializado (AEE),  

seja ofertado a todos os alunos com necessidades especiais, para que os mesmos 

desenvolvam a autonomia e que sua aprendizagem seja de fato efetivada. Segundo a 

resolução CNE/CBE n 4º, de 2 de outubro de 2009, Art. 4º considera-se público-alvo do 

AEE: 

 
I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, intelectual, mental ou sensorial.  
II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 
apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 
comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 
motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome 
de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 
(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação 
III – Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um 
potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 
humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e 
criatividade.  

  

 
Para Sartoretto (2010), o Atendimento Educacional Especializado deve 

disponibilizar programas de enriquecimento curricular no caso de altas habilidades, 

ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização, ajudas 

técnicas e recursos de tecnologia assistiva, dentre outros. Ao longo de todo processo de 

escolarização, esse atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do 

ensino comum. 



O artigo 3º do Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, dispõe sobre a 

Educação Especial e o AEE. 

Segundo o documento são objetivos do AEE: 

 

I - Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular 
e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades 
individuais dos estudantes; 
II - Garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino 
regular; 
 III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 
eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; 
IV - Assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, 
etapas e modalidades de ensino. (BRASIL, 2011). 
 

 

Por meio dessas ações devem-se garantir condições de acesso aos alunos com 

deficiência, assim como sua participação, aprendizagem e permanência, perpassando 

por todas as etapas. 

 

 

2.5 FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

No Brasil houve diferentes enfoques em relação a formação de professores para 

a educação especial, assim como as políticas públicas. 

Quando se fala em escola inclusiva, fala-se também em formação do professor, 

que para Fávero (2009) é, justamente, o de repensar e resignificar a própria concepção 

de educador. O educador deve propiciar possibilidades para o aluno se desenvolver 

como indivíduo singular, com suas idiossincrasias. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96) aborda questões relativas a 

formação de professores. Em seu Art. 59, define que os sistemas de ensino devem 

assegurar, professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores capacitados para viabilizar a 

integração/inclusão desses educandos em salas comuns, oferecendo currículos, métodos, 

técnicas, recursos educativos e organização específicos que atendam às necessidades 

destes educandos (BRASIL, 1996). 



No Parecer CNE/CEB n° 17/2001, são considerados professores capacitados 

para atuar em classes comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais, aqueles que comprovem que, em sua formação, de nível médio ou superior, 

foram incluídos conteúdo ou disciplinas sobre educação especial e desenvolvidas 

competências para:  

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

 
 

É imprescindível que o professor tenha em sua formação conhecimentos sobre 

Educação Inclusiva, só assim ele poderá fundamentar sua prática pedagógica. Diversos 

autores, como José Geraldo Silveira Bueno, Maria Teresa Mantoan e Rosalba Maria 

Cardoso Garcia, destacam a necessidade de rever os cursos de formação de educadores, 

para que os mesmos possam desempenhar sua função de ensinar e aprender na 

diversidade.  

Para a ação docente no contexto da diversidade, necessário se faz trabalhar com 

redes de encontros. Encontros de saberes, fazeres, reflexões, metodologias, estratégias 

de ensino, recursos, perspectivas avaliativas, pois, dessa forma, estaremos nos 

constituindo sujeitos coletivos. Vivemos o tempo de tradução, isto é, o momento de 

criar diálogos entre os diferentes conhecimentos e experiências disponíveis neste mundo 

tão plural e heterogêneo (SANTOS, 2007). 

Não basta a implementação de políticas públicas, é necessário que todos os 

envolvidos, pais, professores, gestão, trabalhem em equipe para que de fato a inclusão 

aconteça. 

 

 

2.6 DIFICULDADES DOS PROFESSORES NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS 

COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

O presente trabalho a partir da leitura de artigos e baseado em relatos de 

professores que atuam com portadores de deficiência, aponta que a inclusão escolar de 



crianças com necessidades especiais tem sido tema de muitas pesquisas e de trabalhos 

científicos abordando os pressupostos teóricos e as formas de implementação das 

diretrizes estabelecidas. Aponta ainda que a inclusão está centrada na concepção de 

educação de qualidade para todos e no respeito a diversidade dos educandos, no entanto, 

a presente pesquisa visa entender alguns aspectos necessários para efetivação da 

proposta inclusiva, tendo em vista que a inclusão se dá em muitas escolas sem a devida 

preparação e suporte necessários para os profissionais e educadores. Aponta ainda a 

inclusão no espaço público, foco desta pesquisa ainda se encontra distante de uma 

inclusão bem-sucedida na prática. 

O que se pode entender pelo relato de alguns professores é que os alunos são 

incluídos no ensino regular, apenas para atender a uma exigência legal.  A presente 

pesquisa visa descrever algumas dificuldades encontradas na prática pedagógica 

cotidiana e no preparo do professor para inserção desses alunos observando assim, os 

prejuízos ocasionados nesta integração. E para tanto conta com opiniões e ideias de 

autores que tratam do assunto. Para Mantoan (2003) Todos os níveis dos cursos de 

formação de professores devem sofrer modificações nos seus currículos, de modo que 

os futuros professores aprendam práticas de ensino adequadas às diferenças.  

Entende-se que a construção dos saberes docente para trabalhar com alunos de 

inclusão, vai além do curso de graduação, a experiência do professor também é fator 

importante neste caso e o acolhimento que se faz ao aluno faz toda diferença, como 

descreve Mantoan (2003), ambientes humanos de convivência e aprendizado são plurais 

pela própria natureza e, assim sendo, 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, a autora 

afirma ainda que: uma escola para todos não desconhece os conteúdos acadêmicos, não 

menospreza o conhecimento científico, sistematizado, mas também não se restringe a 

instruir os alunos, a “dominá-los” a todo custo. 

Na contribuição de Margarete do Rosário, encontramos a seguinte declaração: 

Diferentes aspectos estão envolvidos na prática pedagógica inclusiva, formação 

profissional, percepção das realidades sociais e locais envolvidas. Faixa etária aspectos 

educacionais e econômicos são também variáveis importantes para que a inclusão seja 



efetiva. Para a autora não basta que a escola siga os parâmetros educacionais fornecidos 

pelas instâncias hierárquicas superiores, faz-se necessários que esses requisitos se 

adaptem a bagagem e vivência social e afetiva do aluno. 

O foco no aluno, agente participativo no processo inclusivo: Para Margarete do 

Rosário, perpassa não apenas as necessidades dos alunos, mas as necessidades dos 

profissionais envolvidos, tais como, formação, estrutura, remuneração, além da 

participação dos pais contribuindo nas questões médicas e de vivência afetiva, na 

opinião da autora, estas questões não são consideradas nos projetos e programas 

governamentais, o que para ela acaba por dificultar ainda mais a situação dos 

professores, ou seja, estes programas geralmente são aplicados considerando o aluno de 

inclusão de uma forma generalizada e muitas vezes descontextualizada de suas 

necessidades reais, contudo a prática acaba por ser falha, apresentando lacunas em 

aspectos importantes na vivência escolar e social. 

Contudo para Mantoan (2003) a questão não reside apenas na problemática 

estrutural das instituições, ou mesmo na legislação, embora considere estes fatores 

essenciais para efetivação da inclusão à autora propõe uma mudança na postura dos 

profissionais da educação quando declara: Uma análise desse contexto escolar é 

importante, se quisermos entender a razão de tanta dificuldade e perplexidade diante da 

inclusão, especialmente quando o inserido é um aluno com deficiência.  Nas ideias da 

autora uma das maiores barreiras para se mudar a educação é a ausência de desafios, ou 

melhor, a neutralização de todos os desequilíbrios que eles podem provocar na nossa 

velha forma de ensinar. Esta reflexão também foi um fator que motivou a presente 

pesquisa, pois através de relatos de professores e algumas observações de práticas 

pedagógicas, constatou-se que a mudança é muito mais nos paradigmas educacionais, 

no saber-fazer de cada educador, ou seja, na conduta pessoal e reflexão diária sobre sua 

prática. 

É necessário que os portadores de algum tipo de deficiência ou necessidade 

especial tenham bem mais que uma legislação que garantam seus direitos, é preciso 

oferecer serviço de qualidade, com espaços físicos compatíveis e profissionais 

preparados para que a inclusão seja bem-sucedida. Na contribuição de Mantoan (2003), 

as condições de que dispomos, hoje, para transformar a escola nos autorizam a propor 



uma escola única e para todos, em que a cooperação substituirá a competição, pois o 

que se pretende é que as diferenças se articulem e se componham e que os talentos de 

cada um se sobressaiam, temos que combater a descrença e o pessimismo dos 

acomodados e mostrar que a inclusão é uma grande oportunidade para que alunos, pais 

e educadores demonstrem as suas competências, e o seus poderes e as suas 

responsabilidades. 

 

 

 

3-  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Segundo Vieira e Zouain (2005), a pesquisa qualitativa atribui importância 

fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos e aos 

significados transmitidos por eles. Sendo assim, esse tipo de procedimento considera 

uma explicação meticulosa dos fenômenos e dos fundamentos que os norteiam. 

Ao debater as peculiaridades da pesquisa qualitativa, Creswel (2007, p. 186) 

pontua o fato de que na pesquisa qualitativa “o ambiente natural é a fonte direta de 

dados e o pesquisador o principal instrumento”, os dados coletados precisam ser 

predominantemente de cunho descritivo. 

Para Malhota (2006), a pesquisa qualitativa é definida como uma “metodologia 

de pesquisa não estruturada e exploratória, baseada em pequenas amostras que 

proporcionam percepções e compreensão do contexto do problema”. 

Através da pesquisa qualitativa como método de investigação é possível uma 

compreensão detalhada do objeto a ser investigado, bem como o olhar, a crença das 

pessoas envolvidas no processo, possibilitando uma interpretação mais apurada dos 

fatos investigados. 

 

 



3.1 NATUREZA DA PESQUISA 
 
 

Nesta pesquisa utilizou-se o questionário, pois é uma técnica de coleta de dados, 

indicado como “técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas etc.” (GIL, 1999, p.128). 

Segundo Oliveira (1997), o questionário apresenta algumas características: (1) 

deve ser a espinha dorsal de qualquer levantamento, (2) deve reunir todas as 

informações necessárias (nem mais nem menos), (3) deve possuir linguagem adequada. 

Fundamentando as ideias acima expostas, escolhemos para este estudo o 

questionário como ferramenta de levantamento de dados, tendo em vista que o nosso 

projeto de pesquisa envolve a obtenção de fatos através de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, situações vivenciadas pelos professores como cita o autor 

acima. 

O questionário (anexo 1), foi aplicado em duas escolas, sendo uma municipal e 

outra particular, com o objetivo de fazer um paralelo das possíveis dificuldades 

encontradas pelos profissionais quanto ao atendimento em sala comum dos alunos 

portadores de necessidades especiais no âmbito das duas esferas. 

A primeira escola em que o questionário foi aplicado, é um Centro Municipal de 

Educação Infantil, localizado no bairro Uberaba, na cidade de Curitiba/PR. A escola 

atende cerca de 160 crianças divididas em 6 turmas: educação infantil creche:3 turmas e 

educação infantil pré-escola:3 turmas. As turmas são atendidas por 20 dos docente e 1 

assistente educacional. 

A segunda escola em que o questionário foi aplicado é um Colégio particular no 

bairro Cajuru, Curitiba/PR. O colégio atende crianças do berçário ao ensino médio, 

divididos em 2 períodos: matutino e vespertino, sendo: 9 salas de aula de educação 

infantil, 7 salas de aula de ensino fundamental I, 7 salas de aula para o ensino 

fundamental II e 2 salas de aula para o ensino médio. 



 

 

 

4  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Um dos objetivos específicos desse trabalho foi identificar as possíveis 

dificuldades encontradas pelos professores em sala de aula quanto à aprendizagem dos 

estudantes da educação especial no ensino comum. Foi utilizado o questionário como 

técnica de coleta de dados, o que segundo Gil (1997), é uma “técnica de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentado por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas”. Como essa técnica garante o 

anonimato, os profissionais que responderam ao questionário estão identificados como 

P1, P2, P3, P4 e P5. Todas os profissionais que responderam ao questionário são do 

sexo feminino, com idade entre 26 a 50 anos, formação inicial em Pedagogia, 

especialização: Educação Ambiental, Educação Especial, Recursos Humanos e Ensino 

Lúdico. 

 

QUESTIONÁRIO 

APLICADO 

FAIXA ETÁRIA FORMAÇÃO 

INICIAL 

ESPECIALIZAÇÃO 

P1 36 a 50 anos Pedagogia Educação especial 

P2 36 a 50 anos Pedagogia Educação Ambiental 

P3 Até 25 anos Magistério Artes visuais em curso 

P4 36 a 50 anos Pedagogia Recursos Humanos 

P5 26 a 35 anos Pedagogia Ensino Lúdico 

    Quadro1:  Perfil dos profissionais que responderam ao questionário 

     Fonte: o Autor, 20018 

Quanto ao acesso a laudos contendo informações a respeito das dificuldades ou 

deficiência dos alunos as profissionais P2 e P5 responderam não ter acesso aos laudos e 

que as informações obtidas foram pesquisadas através da internet. 



Sobre as dificuldades encontradas em sala de aula para atender os alunos com 

deficiência no ensino comum, as profissionais P3 e P5 responderam que devido ao 

grande número de alunos por turma fica difícil dar atendimento individualizado aos 

portadores de necessidades especiais, o que segundo elas, compromete o processo de 

inclusão desses alunos. 

No que que se refere ao apoio pedagógico para adaptação do currículo ou 

atividades que contemplem as necessidades educacionais dos alunos as profissionais P3 

e P5 responderam que não recebem apoio pedagógico e que sempre precisam recorrer à 

pesquisa sobre o assunto, para ajudar na compreensão da deficiência que a criança 

possui e os estímulos que podem ajudar nesse trabalho. Já as profissionais P4, P2 e P1 

responderam que recebem apoio pedagógico através de conversas frequente e cursos de 

atualização. 

Quanto à pergunta referente a participação ativa da família no processo de 

desenvolvimento do aluno com deficiência todos os profissionais responderam que 

existe sim a participação da família da seguinte forma:  P1: Quando solicitada sempre 

comparece aos atendimentos, auxilio nas atividades (mesmo que fazendo por elas); P4: 

Participando de algumas atividades propostas; P2: Com acompanhamento médico 

especializado; P3: Discutindo as dificuldades entre professor e família, professoras e 

criança; P5: sim e não. Muitas famílias não aceitam a deficiência do filho. As que 

aceitam ajudam, mas também enfrentam dificuldades, pois o sistema de Educação não 

integra realmente. 

Analisando os dados obtidos fica evidente o despreparo dos profissionais quanto 

ao atendimento dos alunos com deficiência no ensino comum. A maioria dos 

profissionais não possuem especialização em educação especial, distanciando-os ainda 

mais de uma prática pedagógica que contemple as necessidades dos alunos, 

principalmente os que apresentam algum tipo de deficiência. Eles esperam uma 

preparação para ensinar os alunos com deficiência e/ou dificuldades de aprendizagem o 

problema de indisciplina, ou melhor, uma formação que lhes permita aplicar esquemas 

de trabalho pedagógico predefinidos às suas salas de aula, garantindo-lhes a solução dos 

problemas de presumem encontrar nas escolas ditas inclusivas (MANTOAN, 2003, 

p.42). 



Foi possível ainda identificar a ausência da família em partilhar informações que 

contribuam para identificação e informações da deficiência do aluno, ocasionando 

barreiras no sentido de adotar uma prática metodológica que contemple suas 

necessidades reais de aprendizagem. Outrossim, Marques (2002) estabelece “para que a 

efetiva socialização da criança com deficiência ocorra é necessária a interação entre 

família e escola, na medida em que os dois influenciam diretamente na educação do 

indivíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES  

 

Através dessa pesquisa foi possível concluir que embora a inclusão seja um tema 

bastante discutido por autores que entendam sua importância, a efetivação no espaço 

escolar de fato ainda não acontece. E as barreiras que impedem essa efetivação dentro 

das salas comuns de ensino parece ocorrer em torno da falta de formação dos 

professores para atuarem na educação especial.Foi possível identificar toda uma 

preocupação de alguns autores em torno da capacitação desses profissionais, que ao 

terminarem a graduação e ingressarem na carreira esperam não ter que encontrar um 

aluno com deficiência em sala de aula, e quando encontram tem uma visão equivocada 

do processo de inclusão, onde basta apenas incluí-lo em algumas atividades ou jogos 

para sua efetivação.Além da capacitação para atendimentos dos alunos com 

necessidades especiais, é preciso uma quebra de paradigmas, uma reflexão  por parte 

desses profissionais acerca do verdadeiro sentido da inclusão, visão cuja esta deverá 

ultrapassar as barreiras do olhar impregnado de preconceito. A capacitação por si só não 

garantirá uma aprendizagem significativa e que atenda esse aluno em todas as suas 

especificidades, mas enxergar esse aluno, não como um ser incompleto, que não 



aprende, que sempre vai carregar dificuldades e limitações, mas um indivíduo capaz, 

consciente de tudo o que acontece a sua volta, capaz de agir e interagir no seu meio 

social, dotado de capacidades extraordinárias, e com um potencial gigantesco para amar 

e sobretudo que aspira aceitação pelo que ele é e não pelo que desejam que ele seja. 

Faz-se necessário uma visão clara do que é a inclusão por parte dos professores, 

entendendo que o aluno com deficiência possui maiores limitações quanto à 

aprendizagem, contudo não significa que não possa aprender, mas que sua 

aprendizagem se dará por outros meios e que a efetiva inclusão através do currículo, 

metodologia, interação com outras crianças, afetividade na relação professor-aluno é 

que garantirão sua aprendizagem e desenvolvimento. 

A inclusão do aluno com necessidades especiais deverá ocorrer em todo o 

âmbito escolar, em uma junção entre professores, diretores, equipe pedagógica, alunos e 

pais. A participação dos pais é parte fundamental para o processo ensino aprendizagem 

dos alunos. Ao iniciarem a vida escolar, os alunos com necessidades especiais 

enfrentam não só   resistência dentro da sala de aula, como também fora dela: em casa, 

na comunidade, na sociedade. Muitos professores se queixam da total falta de 

informação com relação as dificuldades desses alunos, os pais preferem se calar ou 

simplesmente omitir o fato de terem um filho especial, dificultando assim o trabalho dos 

profissionais de educação, que além de não terem formação necessária, precisam lidar 

com a falta de informação e o isolamento dos pais, que são vistos apenas quando levam 

e buscam os filhos na escola. 

 A efetiva participação dos pais na vida escolar dos filhos, a abertura para 

diálogos, discussão com professores e equipe pedagógica, juntamente com laudos 

médicos, podem contribuir para a efetiva inclusão e aprendizagem do aluno com 

necessidades especiais, podendo desenvolver todo seu potencial para se tornar um 

cidadão crítico e participativo na sociedade. 
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ANEXO 1 

 

1- Qual sua faixa etária: 
(  ) até 25 anos    (  ) 26 a 35 anos     (  ) 36 a 50 anos     (  ) mais de 50 anos 
2- Qual sua formação inicial: 
(  ) magistério ensino médio - ano de conclusão: ______ 
(  ) Pedagogia: ano de conclusão: _____ 
(  ) Outro curso de graduação - Qual? __________________________  
ano de conclusão: ____ 
3- Possui especialização? (  ) Não   (  ) Sim – Qual? _______________ 
4-  Você participa de formação continuada? (  ) Não   (  ) Sim – Como? (Faz 

cursos, participa de debates, grupos de estudos, divide suas experiências com 
outros colegas): ___________________________ 

5- Você tem acesso a laudos contendo informações a respeito das dificuldades 
ou deficiências do aluno? 

________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
6- Você encontra alguma dificuldade em sala de aula para atender os alunos 

com deficiência no ensino comum? 
________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
7- Você recebe apoio pedagógico para adaptar o currículo ou atividades que 

contemplem as necessidades educacionais dos alunos? 
________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
8- A família participa ativamente do processo de desenvolvimento do aluno 

com deficiência? ( )Não    ( )Sim – Como? 
_____________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
 

 

 


