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Resumo
Com base nas propostas que possibilitam o acesso e permanência de
alunos com necessidades educacionais especiais (NEEs) no ensino regular,
promulgadas pelas legislações nacionais e internacionais, que discussão das
Do}HVHGXFDFLRQDLVLQFOXVLYDVJDQKDIRURHWDPEpPGHÀDJUDDVFDUrQFLDV
HRVGHVD¿RVDRVHFRQVLGHUDUDLPSOHPHQWDomRGHXPDHVFRODDFROKHGRUDD
WRGRVRVDOXQRVLQGLVWLQWDPHQWH$VVLPHVWHHVWXGRLQWHUHVVDGRQRVLPSDVVHV
HGHVD¿RVTXHFHUFDPDTXHVWmRQDVHVFRODVGH$OIHQDV0*ODQoRXFRPR
REMHWLYRFDUDFWHUL]DURSUHSDURSUR¿VVLRQDOGRVSURIHVVRUHVQRTXHVHUHIHUH
aos aspectos de formação inicial e continuada, assim como o conhecimento
dos aspectos legais e jurídicos que cercam as políticas públicas educacionais
inclusivas. Este estudo contou com uma amostra de 60 professores, atuantes
em duas escolas uma da rede municipal e outra da rede estadual de uma
cidade da região do Sul de Minas Gerais/MG. Para a coleta de dados junto
aos professores, foi utilizado como instrumento de pesquisa um questionário
que foi analisado quantitativamente. Pôde-se considerar que de modo geral,
os professores apresentam uma formação acadêmica adequada quanto
DRV FXUVRV GH JUDGXDomR H SRVJUDGXDomR  GD DPRVWUD DSRQWDP
WHU UHDOL]DGR FXUVRV HVSHFt¿FRV GH IRUPDomR SDUD D LQFOXVmR QR HQWDQWR
GDDPRVWUDFRQVLGHUDPVHGHVSUHSDUDGRVSDUDHVVHSURFHVVRDVVLP
como em relação ao conhecimento das legislações, podê-se evidenciar que
XPD SDUFHOD VLJQL¿FDWLYD DSRQWD QmR FRQKHFHU DV OHJLVODo}HV HVSHFt¿FDV
TXH FHUFDP D TXHVWmR $VVLP FRQFOXLVH TXH H[LVWH D QHFHVVLGDGH GH
TXHVWLRQDPHQWRVWDQWRQDTXDOLGDGHHH¿FiFLDGRVFXUVRVGHIRUPDomRLQLFLDO
e continuada oferecida aos professores.

Palavras-chaves: Formação docente; Inclusão; Necessidades educacionais
especiais.
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6FKRROLQFOXVLRQGHÀFLHQFLHVDQGFKDOOHQJHVRIWUDLQLQJ
DQGSURIHVVLRQDOSUDFWLFH
Abstract
Based on the proposals that enable the access and retention of students
with special educational needs (Nees) in regular education, promulgated
by national and international laws, that discussion of inclusive educational
activities, earn forum, and also triggers the needs and challenges in consider
implementing a school welcoming to all students alike. Thus, this study
interested in the dilemmas and challenges surrounding the issue in schools
$OIHQDV0*ODXQFKHGDLPHGDWFKDUDFWHUL]LQJWKHSURIHVVLRQDOSUHSDUDWLRQ
of teachers with regard to aspects of initial and continuing training, as well as
knowledge of legal and surrounding the legal inclusive educational policies.
This study involved a sample of 60 teachers, two schools operating in a
network of municipal and other state network of a city in southern region of
Minas Gerais / MG. To collect data from teachers, was used as a research
tool a questionnaire that was analyzed quantitatively. It might be considered
that in general, teachers have appropriate education about the undergraduate
DQG SRVWJUDGXDWH  RI WKH VDPSOH SRLQWV KDYH FRQGXFWHG VSHFL¿F
WUDLQLQJFRXUVHVIRULQFOXVLRQKRZHYHUVDPSOHFRQVLGHUWKHPVHOYHV
unprepared for this process, as well as in relation to knowledge of laws,
RQH FDQ VKRZ WKDW D VLJQL¿FDQW SRUWLRQ VKRZV QRW NQRZ WKH VSHFL¿F ODZV
surrounding the issue. Thus, we conclude that there is a need for questioning
both the quality and effectiveness of courses of initial and continuing training
offered to teachers.

.H\ZRUGV7eacher education; Inclusion; Special educational needs.

Introdução
$ SURSRVWD GH LQFOXVmR GH HVFRODU IRUWHPHQWH UHDOoDGD SRU
diretrizes e normas nacionais e internacionais, desencadeou um dos maiores
movimentos na educação e na sociedade nos últimos tempos, e vem exigindo
mudanças na forma de compreender e estruturar alguns setores sociais.
Para tanto, a educação escolar se torna um eixo potencializador de ações e
atitudes mais democráticas, justas e igualitárias. É na proposta de inclusão
escolar de alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) que a
GLVFXVVmR JDQKD HVSDoR H WDPEpP GHÀDJUD DV FDUrQFLDV H RV GHVD¿RV
sociais que, historicamente, permearam o atendimento às diferenças de seus
educandos (GOMES, 2010).
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Com um breve histórico podemos acompanhar que desde a partir
de 1985 as políticas educacionais vêm provocando discussões e ações
mais promissoras ao processo de inclusão de alunos com necessidades
especiais. É já no ano de 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança
H GR $GROHVFHQWH %5$6,/   OHL Q   TXH VmR VDOLHQWDGDV DV
necessidades de elaboração de ações para o processo de inclusão de alunos
FRP HVSHFL¿FLGDGHV HGXFDFLRQDLV 6HJXQGR R$UW  ,QFLVR ,,, ³p GHYHU
do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional
HVSHFLDOL]DGRDRVSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLD´
Cabe ressaltar, que discussões concordantes a esta política de
atendimento educacional a ser oferecida aos alunos com necessidades
HVSHFLDLVIRUDPWDPEpPUHDOL]DGDVSRUPRYLPHQWRVLQWHUQDFLRQDLVTXHFRP
o objetivo de repensar a educação de qualidade para todos adentraram o
SDQRUDPDPXQGLDO8PH[HPSORpD'HFODUDomR0XQGLDOGH(GXFDomRSDUD
Todos, consignada pela Organização das Nações Unidas para Educação e
Ciência, em 1990 (UNESCO, 1990), que propõe como um dos seus maiores
objetivos “superar as disparidades educacionais (...) com medidas que
garantam a igualdade de acesso a Educação”.
De acordo com Libâneo, Oliveira e Toschi (2003), a educação
brasileira se insere no quadro de transformações e discussões da inclusão
escolar com um rápido percurso iniciado em 1990, que coincidiu com a
realização da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, ocasião em
que foram estabelecidas prioridades para a Educação nos países de Terceiro
0XQGR 0DV p FRP D FRQGHQVDomR GR 3ODQR 'HFHQDO GD (GXFDomR SDUD
Todos, em 1993, assim como as metas posteriores lançadas pelo governo
(descentralização da administração de verbas, currículo básico, educação à
distância, avaliação nacional das escolas), que se fundem ações alinhadas
às tendências mundiais de uma educação para todos.
Todavia, alguns alinhamentos internacionais ganharam maior
GHVWDTXH DR EXVFDUHP DERUGDU HVSHFL¿FDPHQWH D SURSRVWD GH LQFOXVmR
escolar de alunos com necessidades especiais. De acordo com a Declaração
de Salamanca (UNESCO, 1994), a construção de uma sociedade inclusiva
p XP SURFHVVR GH IXQGDPHQWDO LPSRUWkQFLD SDUD D PDQXWHQomR GH XP
Estado Democrático. É este princípio que o Brasil busca partilhar com a
implementação de suas ações educacionais inclusivas, que tomam forma
QDV1RYDV/HLVGH'LUHWUL]HVH%DVHVGD(GXFDomR %5$6,/ 
Desta forma, no âmbito nacional, a polêmica discussão da proposta
educacional inclusiva se deu pela aprovação, em 1993 e pela promulgação,
em 1996, da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que em seus
DUWLJRV ¿UPD D QHFHVVLGDGH GH HTXLGDGH DR DWHQGLPHQWR HGXFDFLRQDO QR
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HQVLQRUHJXODUDWRGRVRVHGXFDQGRV'HL[DFODURHPVHX$UW LQFLVR,,,
e IV), que os princípios de igualdade de condições de acesso e permanência,
com respeito à liberdade e apreço a tolerância, deverão ser as bases e
princípios da Educação.
Nesse sentido, pensar em um processo de inclusão escolar que dê
FRQWD GDV Do}HV H[FOXGHQWHV TXH FHUFDP DV HVFRODV p DVVXPLU TXH PXLWD
atenção deve ser dada ao caráter elitista e homogeneizante das práticas
pedagógicas e suas inadequações na abordagem da diversidade dos alunos,
HTXHH[LJHGHQRVVDVFRQVFLrQFLDVXPGHVSHUWDUPDLVpWLFRDQWHDTXHVWmR
VRFLDOIXQGDGDSRUH[FOXV}HVHGHVLJXDOGDGHV &$1'$8 
(VWD FRPSUHHQVmR p UHD¿UPDGD QD IRUPD GH OHL SHOR 'HFUHWR Q
SURPXOJDGRHPGHVHWHPEURGH %5$6,/ TXHEXVFD
avançar nas discussões da inclusão escolar ao regulamentar a possibilidade
de atendimentos educacionais especializados aos alunos em processo de
LQFOXVmRGHFRUUHQWHVGHGH¿FLrQFLDVWUDQVWRUQRVJOREDLVGRGHVHQYROYLPHQWR
e altas habilidades ou superdotação. Dentre os objetivos traçados pela nova
regulamentação nacional estão: prover condições de acesso, permanência
e participação, com a garantia de transversalidade das ações da educação
especial no ensino regular, por meio do desenvolvimento de recursos didáticos
e pedagógicos que auxiliem na eliminação das barreiras acadêmicas para
HVVHVDOXQRVQRVGLIHUHQWHVQtYHLVDFDGrPLFRV %5$6,/ 
$LQGD GH DFRUGR FRP D OHJLVODomR D FRPSUHHQVmR GD (GXFDomR
Especial nessa nova esfera, vem possibilitar a oferta do atendimento
especializado aos alunos, com o oferecimento de recursos e procedimentos
apropriados, facilitando a acessibilidade e a eliminação de barreiras e,
efetivando a promoção da formação integral dos alunos.
$VVLPFRPRDVSURPXOJDo}HVGLUHFLRQDGDVSHORUHFHQWH'HFUHWR
n. 7.611 de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação especial,
R DWHQGLPHQWR HGXFDFLRQDO HVSHFLDOL]DGR H RXWUDV SURYLGHQFLDV %5$6,/
2011), frisa a garantia de um sistema educacional, sem discriminação, com
resguardo as adaptações necessárias, e com o atendimento educacional
especializado que atenda as necessidades especiais de seu alunado,
assegurando a não exclusão do sistema educacional sob a alegação da
GH¿FLrQFLD
Nesse sentido, pensar em um processo de inclusão escolar que dê
FRQWD GDV Do}HV H[FOXGHQWHV TXH FHUFDP DV HVFRODV p DVVXPLU TXH PXLWD
atenção deve ser dada ao caráter elitista e homogeneizante das práticas
pedagógicas e suas inadequações na abordagem da diversidade dos alunos,
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HTXHH[LJHGHQRVVDVFRQVFLrQFLDVXPGHVSHUWDUPDLVpWLFRDQWHDTXHVWmR
VRFLDOIXQGDGDSRUH[FOXV}HVHGHVLJXDOGDGHV &$1'$8 
$ SURSRVWD GH LQFOXVmR HVFRODU RIHUHFH DVVLP D SRVVLELOLGDGH
da revisão das práticas escolares excludentes, que cercam a sociedade
KLVWRULFDPHQWH 'H DFRUGR FRP 0DUWLQH]   D UHÀH[mR FRQVWDQWH GD
ação e compromisso com a mudança no tratamento da diversidade humana
se torna o ponto central nesse debate da inclusão e na busca para uma
sociedade democrática.
São os professores que essencialmente carregam a árdua tarefa de
conciliar, mesmo com todas as carências existentes no sistema educacional,
EUDVLOHLURVXDVDWLYLGDGHVD¿PGHDWLQJLUVDWLVIDWRULDPHQWHDWRGRVRVVHXV
DOXQRV LQFOXVLYH DOXQRV FRP 1(( YLVDQGR WUDQVSRU WRGDV DV GL¿FXOGDGHV
existentes na sua inserção e inclusão à rede regular de ensino.
Para tanto, a inclusão escolar implica o acompanhamento,
aprimoramento e formação continuada dos professores para realizar
propostas de ensino inclusivo, atendendo as exigências de uma sociedade,
que não deve admitir preconceitos, discriminação, barreiras entre seres,
SRYRVFXOWXUDV 0$172$1 
Portanto, faz-se necessário um trabalho que considere as
expectativas dos professores, no trabalho direto com essa nova clientela,
OHYDQWDQGR DVVLP R SUHSDUR SUR¿VVLRQDO GRV SURIHVVRUHV IUHQWH jV Do}HV
de inclusão dos alunos com NEEs e, o conhecimento dos docentes quanto
aos aspectos legais e jurídicos que cercam as ações públicas educacionais
inclusivas.
Nesse sentido, a formação inicial e continuada dos docentes frente
ao processo de inclusão escolar são variáveis e premissas decisivas para o
sucesso e a efetivação das leis inclusivas de nossas instituições escolares,
assim conhecê-las torna-se uma necessidade imperativa, na construção
de uma educação mais justa e verdadeiramente inclusiva, no respeito à
diversidade e diferença dos educandos.
$ QHFHVVLGDGH GH KDYHU PXGDQoDV QDV SUiWLFDV HGXFDFLRQDLV
com garantia de proporcionar qualidade do ensino oferecido à todos alunos,
p XP DVSHFWR IXQGDPHQWDO TXH FRQGX]LUi DYDQoR H PHOKRULD HGXFDFLRQDO
não somente aos alunos com NEE, mas sim a todos os alunos regulares.
Todos, assim, poderão ter a oportunidade de crescer e se formar com mais
e melhores conteúdos, desenvolvendo-se como cidadãos conscientes, com
PDLRUHVFKDQFHVGHVXFHVVRSHVVRDOSUR¿VVLRQDOHVRFLDOIUHQWHjVGLYHUVDV
EDUUHLUDVH[FOXVLYDVTXHFHUFDPQRVVDVYLGDV 0$172$1 
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(QWUHWDQWRIUHQWHjFDUrQFLDGHSHVTXLVDVDFHUFDGDVGL¿FXOGDGHV
dos impasses e dos impedimentos existentes no processo de inclusão
HVFRODUGHDOXQRVFRP1((QDUHGHUHJXODUGHHQVLQRGDFLGDGHGH$OIHQDV
0*HVWHHVWXGRODQoRXFRPRREMHWLYRFDUDFWHUL]DURSUHSDURSUR¿VVLRQDOGRV
professores, no que se refere aos aspectos de formação inicial e continuada,
assim como o conhecimento dos aspectos legais e jurídicos que cercam as
políticas públicas educacionais inclusivas.

Procedimentos metodológicos
Participantes: Esta pesquisa contou com a participação de uma
amostra não probabilística de 59 docentes. Entre os participantes 86,7 eram
GRVH[RIHPLQLQRHGRVH[RPDVFXOLQR$LGDGHPpGLDGRVSURIHVVRUHV
em anos foi de 46,14, sendo que a idade mínima foi de 30 anos e a máxima
de 63 anos.
2 WHPSR PpGLR TXH RV SDUWLFLSDQWHV OHFLRQDP p GH  DQRV H 
meses, apresentando o tempo mínimo de 3 meses e o máximo de 28 anos.
4XDQWRDRVFLFORVGHHQVLQRTXHOHFLRQDPS{GHVHUFRQVWDWDGRTXH
HQVLQDPSDUDRFLFOR GHVpULHiVpULH HQVLQDPSDUDRFLFOR
GHiVpULH 
Materiais: Para a coleta de dados junto à amostra descrita foi utilizado
como instrumento de pesquisa um questionário composto por 17 questões
dissertativas e objetivas, abertas, mistas e fechadas, com o intuito de coletar
LQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVjVYDULiYHLVGHPRJUi¿FDV VH[RLGDGHIRUPDomRH
IDL[DVDODULDO SUHSDUDomRSUR¿VVLRQDOSDUDRSURFHVVRGHLQFOXVmRHVFRODUGH
alunos PNEEs e, os conhecimentos legislativos dos docentes referentes às
políticas publicas de inclusão escolar.
Vale ressaltar que esse mesmo instrumento de pesquisa descrito
acima acompanhava o termo de consentimento livre e esclarecido para o
UHVJXDUGRGDVTXHVW}HVpWLFDVGDSHVTXLVD
Procedimentos: Primeiramente o estudo foi apresentado a todos
RVSURIHVVRUHVMXQWDPHQWHFRPRFRQYLWHGHSDUWLFLSDomR$SyVRLQWHUHVVH
dos professores em participar os questionários e os termos de consentimento
livres e esclarecidos foram entregues individualmente e acordado que o
instrumento deveria ser devolvido após o prazo de uma semana.
Para a análise dos dados, foram empregadas análises quantitativas
descritivas e inferenciais (SIEGEL, 1975).
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Resultado e discussão
Com o objetivo de caracterizar a formação inicial e continuada dos
professores em relação ao processo de inclusão de alunos com NEE, pode
YHUL¿FDUVHTXHDIRUPDomRDFDGrPLFDGRVGRFHQWHV 1  pUHSUHVHQWDGD
GDVHJXLQWHIRUPDGDDPRVWUDSRVVXLSyVJUDGXDomRGHQWUHRVTXDLV
destacam-se os cursos de Metodologia de Ensino, Matemática e Língua
3RUWXJXHVD  SRQWXDP SRVVXLU HQVLQR VXSHULRU H DSHQDV  GRV
SDUWLFLSDQWHVSRVVXHPVRPHQWHRFXUVRGHPDJLVWpULR
$LQGD HP UHODomR D IRUPDomR FRQWLQXDGD UHDOL]DGR QR H[HUFtFLR
SUR¿VVLRQDO H HVSHFL¿FDPHQWH TXH DERUGDVVH R WHPD GD LQFOXVmR HVFRODU
SRGHVHYHUL¿FDUFRPRGHVFULWRDVHJXLU WDEHOD TXHPHWDGHGDDPRVWUD
de professores participantes já realizou cursos e palestras e a outra metade
ainda não.
Tabela 1: Participação de cursos e palestras sobre o processo de inclusão escolar de alunos
com necessidades especiais.

Cursos/Palestras

N

%

Sim

29



Não

31



Total

60



Mencionado acima a participação em cursos ou palestras quanto
ao processo de inclusão escolar de alunos NEEs no ensino regular indica
TXHQmRKiGLIHUHQoDVLJQL¿FDWLYD x20=0,67; ngl=1; p=0,796) entre o grupo
de professores que participou de cursos e palestras sobre o processo de
LQFOXVmRHVFRODU 1  HRJUXSRGHSURIHVVRUHVTXHQmRSDUWLFLSRX
GRVGRFHQWHV1  GHVWHWLSRGHHYHQWR
Percebe-se mais uma vez um dado favorecedor ao se pensar a
inclusão escolar no município. Mesmo que a maioria dos professores apontam
não terem participado de evento que tratassem da discussão da inclusão
escolar, um grupo considerável de professores indicaram a participação.
0DLVXPDYH]SRGHPRVFRQVLGHUDUTXHGHPRGRJHUDORVGRFHQWHVDOpPGH
SRVVXtUHPXPDIRUPDomRDFDGrPLFDLQLFLDOHFRQWLQXDGDLQGLFDPWDPEpP
WHUUHDOL]DGRFXUVRVGHIRUPDomRHVSHFt¿FDQDiUHD
$VVLP QR TXH VH UHIHUH D IRUPDomR GRFHQWH S{GHVH FRQVWDWDU
que os resultados bastante animadores. De modo geral os professores
participantes do estudo possuem uma formação acadêmica inicial e
FRQWLQXDGD FRQGL]HQWH FRP VXD SUR¿VVLRQDOL]DomR DVVLP FRPR DSRQWDP
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SDUWLFLSDUHPFXUVRVHVSHFt¿FRVVREUHRWHPD3HQVDUDIRUPDomRGRFHQWH
p XP HOHPHQWR FHQWUDO QDV GLVFXVV}HV TXH FHUFDP R GHEDWH GR SURFHVVR
de inclusão escolar, assim como os eventos informativos e explicativos
quanto à inclusão escolar de alunos PNEs são de extrema importância, não
só para resolver as possíveis dúvidas e incertezas quanto a esse processo,
PDV WDPEpP SDUD IDFLOLWDU R GHVHQYROYLPHQWR GH QRYDV Do}HV H SUiWLFDV
essenciais ao momento de estruturação que o projeto inclusivo escolar
DWUDYHVVD *20(6%$5%26$ 
De acordo com as políticas públicas que abordam a inclusão escolar
%5$6,/ SDUDDFRQFUHWL]DomRGDSURSRVWDID]VHQHFHVViULD
D FDSDFLWDomR H R DSULPRUDPHQWR GRV SURIHVVRUHV VHMD DWUDYpV GH FXUVRV
RX SDOHVWUDV RX WUHLQDPHQWRV HVSHFt¿FRV (VVHV HVSDoRV IRUPDWLYRV VmR
fundamentais para a efetivação do processo inclusivo nas escolas.
Entretanto, devemos considerar não apenas a formação (acadêmica
ou continuada) realizada, mas prioritariamente, se tal formação favorece
D SUHSDUDomR SUR¿VVLRQDO SDUD D DWXDomR QR SURFHVVR GH LQFOXVmR$VVLP
EXVFDQGRLQGLFDURSUHSDURSUR¿VVLRQDOGRFHQWHDSRQWDGRSHORVSDUWLFLSDQWHV
GRHVWXGRQRVGHSDUDPRVFRPGDGRVEDVWDQWHVVLJQL¿FDWLYRVHFRQWUDGLWyULRV
como demonstrado na tabela 2.
7DEHOD3UHSDUDomRSUR¿VVLRQDOSDUDWUDEDOKDUFRPD1((V

Preparação

N

%

Sim

9



Não

49



Total

58



N=02 não responderam

5HIHULQGRVH DLQGD j TXHVWmR GD SUHSDUDomR SUR¿VVLRQDO SDUD
WUDEDOKDUFRPDOXQRV31(VKiXPDGLIHUHQoDVLJQL¿FDWLYD x20=27,586; ngl=1;
S  HDRPHVPRWHPSRSUHRFXSDQWHGH 1  GHSURIHVVRUHVTXH
LQGLFDPTXHQmRUHFHEHUDPQHQKXPWLSRGHSUHSDUDomRSUR¿VVLRQDO'HQWUH
RUHVWDQWHGDDPRVWUD 1  GRVSURIHVVRUHVUHFHEHUDPSUHSDUDomR
SUR¿VVLRQDO HP iUHDV FRPR /LEUDV %UDLOH FXUUtFXOR IXQFLRQDO H HGXFDomR
LQFOXVLYD FULDQoD FRP Gp¿FLW GH DSUHQGL]DJHP DWHQGLPHQWR HGXFDFLRQDO
especializado, e educação especial.
Este dado revela uma contradição com os resultados anteriores, em
que mais da metade dos professores apontam terem participado de cursos
e palestras referentes à inclusão escolar de alunos NEEs, mas que ainda
assim não se sentem preparados para lidar com alunos nesse processo.
Frente a esses resultados podemos questionar qual esta sendo o impacto

Revista Educação Especial | v. 26 | n. 45, | p. 109-124 | jan./abr. 2013
Santa Maria
Disponível em: <http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial>

116

,QFOXVmRHVFRODUFDUrQFLDVHGHVD¿RVGDIRUPDomR
HDWXDomRSUR¿VVLRQDO

GRV FXUVRV SUR¿VVLRQDLV RIHUHFLGRV H UHDOL]DGRV SHORV GRFHQWHV SDUD VXD
SUiWLFDSUR¿VVLRQDOQRSURFHVVRGHLQFOXVmRHVFRODUGHDOXQRVFRP1(("
$ LQFOXVmR HVFRODU LPSOLFD HIHWLYDPHQWH XP DSULPRUDPHQWR
constante dos professores, com a apresentação de instrumentos e
referenciais que evoluam e desenvolvam as práticas pedagógicas aplicadas
SRUHOHV$SUHSDUDomRDSURSULDGDGHWRGRVRVHGXFDGRUHVRDSULPRUDPHQWR
GRV SUR¿VVLRQDLV VHMD DWUDYpV GH SDOHVWUDV DEUDQJHQWHV RX WUHLQDPHQWRV
HVSHFt¿FRVpRSRQWRIXQGDPHQWDOSDUDDHIHWLYDomRGRSURFHVVRLQFOXVLYR
QDVHVFRODV(VVDSUHSDUDomRQmRHVWiUHODFLRQDGDVRPHQWHDRVPpWRGRV
H UHFXUVRV HVSHFLDOL]DGRV PDV WDPEpP D XP WUDEDOKR TXH RULHQWH H
proporcione o desenvolvimento de competências e habilidades na exploração
e domínio cada vez mais amplo de suas próprias práticas docentes. (GOMES,
*21=$/(=5(< 
$ SDUWLU GDV DQiOLVHV DWp HQWmR DSUHVHQWDGDV SRGHVH HYLGHQFLDU
TXH DSHQDV  GRV SURIHVVRUHV TXH WLYHUDP FRQWDWR FRP DOJXP FXUVR
GH IRUPDomR SUR¿VVLRQDO VH VHQWHP SUHSDUDGRV SDUD DWXDU FRP R 1((V
3RGHPRVTXHVWLRQDUVREUHDTXDOLGDGHGRVFXUVRVRIHUHFLGRVRXDWpPHVPR
podemos fazer questionamentos sobre o comprometimento dos professores
em relação a esses cursos e as contribuições que eles podem trazer para
uma mudança de atitude. Independente do questionamento realizado, os
UHVXOWDGRVDSRQWDTXHDSUHSDUDomRSUR¿VVLRQDOSDUDWUDEDOKDUFRPDOXQRV
FRP1((DSUHVHQWDFDUrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVSDUDVHSHQVDUDLPSOHPHQWDomR
efetiva da proposta de inclusão escolar na região.
$VVLPFRPRDSUHSDUDomRSUR¿VVLRQDOpXPHOHPHQWRFHQWUDOSDUD
VH GLVFXWLU D LQFOXVmR HVFRODU RXWUR LQGLFDGRU LPSRUWDQWH p D DYDOLDomR GD
consideração pelos professores de suas responsabilidades e competências
no atendimento educacional de alunos com NEE. De acordo com os
UHVXOWDGRV REWLGRV SRGHPRV FRQVLGHUDU D GLVWLQomR GH GRLV JUXSRV 
1  GRVSURIHVVRUHVTXHFRQFRUGDPTXHpGHVXDFRPSHWrQFLDDWHQGHURV
alunos em processo de inclusão escolar, e um outro grupo que se posiciona
FRQWUDULDPHQWHDHVVDFRQVLGHUDomR GRVSDUWLFLSDQWHV1  
0DLV XPD YH] R TXH VH SRGH YHUL¿FDU IUHQWH DRV UHVXOWDGRV
DSUHVHQWDGRVpTXHDHIHWLYDomRGDSURSRVWDLQFOXVLYDDLQGDSDUHFHGLVWDQWH
GRFRQWH[WRQRTXDORHVWXGRIRLUHDOL]DGR&RQVLGHUDUTXH 1  GRV
SURIHVVRUHVSDUWLFLSDQWHVGDSHVTXLVDLQGLFDPTXHFRQVLGHUDPTXHQmRpGH
sua responsabilidade dispensar atenções educacionais aos alunos com NEE,
pSUHRFXSDQWHSHQVDUPRVTXHDLQFOXVmRGHVVHVDOXQRVLUiVHHIHWLYDUXPD
vez que que boa parte das transformações necessárias para a efetivação de
propostas educacionais inclusivas parte inicialmente da mudança de atitudes
e conduta dos próprios professores. (GOMES, 2010).
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0DLV XPD YH] FRP EDVH QRV UHVXOWDGRV DSUHVHQWDGRV p SRVVtYHO
D¿UPDU TXH D SRXFD FRQWULEXLomR GRV FXUVRV GH IRUPDomR SUR¿VVLRQDO
SDUHFH DFDUUHWDU QmR DSHQDV XP SUHSDUR SUR¿VVLRQDO LQVDWLVIDWyULR PDV
ainda preocupantemente, parece não provocar mudanças atitudinais desses
SUR¿VVLRQDLVIUHQWHDWHPiWLFD3DUD0DQWRDQ  VHWRUQDLPSUHVFLQGtYHO
TXH WDLV SUR¿VVLRQDLV DVVXPDP QRYDV SRVWXUDV IUHQWH j VXD SUiWLFD GH
atuação quando debatemos o processo de inclusão de alunos com NEEs.
Sendo o professor o mediador do processo ensino-aprendizagem,
p GH IXQGDPHQWDO LPSRUWkQFLD TXH DVVXPD VXD UHVSRQVDELOLGDGH SHOR
DSUHQGL]DGR GH WRGR H TXDOTXHU DOXQR PRGL¿TXH VHX HQIRTXH GH DWXDomR
SUR¿VVLRQDOFRQVLGHUHRVDOXQRVGHQWURGHVXDLQGLYLGXDOLGDGHHGLYHUVLGDGH
HVWH VLP p R SULPHLUR SDVVR SDUD D FRPSUHHQVmR GDV SUiWLFDV LQFOXVLYDV
&$9$/&$17( 
$LQGD QR TXH VH UHIHUH D WULDQJXODomR ³IRUPDomRSUHSDUDomR
DWXDomR QD LQFOXVmR´ p LQGLVSHQViYHO TXH HVWHV SUR¿VVLRQDLV UHSHQVHP
seus atos educativos, objetivando transformar a realidade, e, sobretudo, que
sejam capazes de fazer com que a inclusão escolar impulsione de fato as
RSRUWXQLGDGHVRIHUHFLGDVDRV1((V 0('(,526$1'5(772 
Não obstante vale ressaltar, que o direito de acesso a escolarização
de alunos com NEEs tem legislativo, para os quais mais uma vez, os
professores participantes do estudo, de acordo com os resultados obtidos
apontam ter precário conhecimento, como segue apresentado na Figura 1.

Figura 1: conhecimentos dos embasamentos legais
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Quando questionados quanto o conhecimento dos amparos legais
que amparam o direito ao processo de inclusão escolar de alunos com
1(( S{GHVH HYLGHQFLDU XPD GLIHUHQoD VLJQL¿FDWLYD HQWUH RV SURIHVVRUHV
que pontuam conhecer as legislações e os demais que não indicam tal
conhecimento (x20=37,372; ngl=4; p=0,00).
No entanto, mesmo os professores que apontam o conhecimento
quanto aos embasamentos legais, foram indicados com maior frequência
legislações como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Estatuto da
&ULDQoDHGR$GROHVFHQWHDVVLPFRPRD&RQVWLWXLomR)HGHUDOGRFXPHQWRV
estes que abordam o direto indistinto a escolarização, mas que, no entanto,
DRVHSHQVDUQDHIHWLYDomRGDSURSRVWDLQFOXVLYDQDVHVFRODVpQHFHVViULR
TXHRSURIHVVRUFRQKHoDRVHPEDVDPHQWRVPDLVHVSHFt¿FRVTXHFHUFDPD
questão.
&RPRVDEHVHGHVGHGHD&RQVWLWXLomR)HGHUDOWURX[HDÀDPD
da discussão o principio da isonomia, onde o direito à igualdade de todos à
educação está garantido expressamente previsto no art. 5º, e trata nos artigos
205 e seguintes, do direito de todos à educação, já o artigo 208, concretiza
mediante a garantia do Estado atendimento educacional especializado aos
SRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLDSUHIHUHQFLDOPHQWHQDUHGHUHJXODUGHHQVLQR
Quando questionados do conhecimento legislativo exposto
DFLPD DSHQDV  1   GRV SURIHVVRUHV SDUWLFLSDQWHV LQGLFRX SRVVXLU
conhecimento dessa base legal e jurídica referentes educação inclusiva.
$OpPGRGLUHLWR¿UPDGRQD&RQVWLWXLomRGHR(&$ HVWDWXWRGDFULDQoD
H GR DGROHVFHQWH  SURPXOJDGD HP  UHD¿UPD RV GLUHLWRV DGTXLULGRV
UHIHUHQWH DRV DOXQRV 1((V 5HVVDOWD R DUW  LQFLVR 9,,, SDUiJUDIR 
a garantia que reserva em seu artigo 208, o ensino obrigatório bem como o
DWHQGLPHQWRHGXFDFLRQDOHVSHFLDOL]DGRDRVSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLD3DUD
WDQWRVRPHQWH 1  GRVUHVSRQGHQWHVDSRQWDUDPFRQKHFLPHQWRV
do estatuto.
$LQGD QR kPELWR QDFLRQDO HP  IRL VDQFLRQDGR QR %UDVLO D
LDBEN (Leis Diretrizes e Bases Da Educação Nacional), que expõe no art.
3, que o ensino deverá ser ministrado com base dentre outros princípios,
como igualdade de condições de acesso e permanência na escola, e respeito
DOLEHUGDGHHDSUHoRDWROHUkQFLD$LQGDDVVLPWDOOHJLVODomRVHUDPSODPHQWH
discutida pelas esferas educacionais, no que se refere ao conhecimento dos
SURIHVVRUHV SDUWLFLSDQWHV GD SHVTXLVD DSHQDV  1   LQGLFDP WHU
conhecimento do amparo legislativo para oferecido aos alunos com NEEs.
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-i QR TXH VH UHIHUH DR FRQKHFLPHQWR GRV SURIHVVRUHV TXDQWR RV
GRFXPHQWRVPDLVHVSHFt¿FRVSDUDDLPSOHPHQWDomRGHDo}HVHGXFDFLRQDLV
inclusivas para alunos com NEEs, os resultados são alarmantes. Quanto
a Conferência Mundial sobre Educação Especial, promulgada em 1994, e
caracterizado como “carta magna” ao conceitualizar “o princípio fundamental
GDHVFRODLQFOXVLYDpRGHTXHWRGDVDVFULDQoDVGHYHULDPDSUHQGHUMXQWDV
LQGHSHQGHQWHPHQWH GH TXDLVTXHU GL¿FXOGDGHV RX GLIHUHQoDV TXH SRVVDP
WHU´ SRGHVH FRQVWDWDU TXH DSHQDV  1   GRV SURIHVVRUHV DSRQWDUDP
conhecer esse embasamento.
$LQGD HP UHODomR DRV GRFXPHQWRV HVSHFt¿FRV XP RXWUR
GHVFRQKHFLPHQWRDSRQWDGRTXHpSUHRFXSDQWHpRTXHVHUHIHUHj3ROtWLFD
Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, a lei
DWXDO H TXH DWp HQWmR DSUHVHQWD DYDQoRV LPSRUWDQWHV QR TXH VH UHIHUH D
inclusão escolar de alunos com NEEs. Mais uma vez, chama-nos a atenção
R IDWR GH TXH DSHQDV  1   DSUHVHQWDP FRQKHFLPHQWR GR H[SRVWR
acima.
Constatado o alto índice de professores que manifestaram pouco
FRQKHFLPHQWR OHJLVODWLYR VREUH RV GRFXPHQWRV HVSHFt¿FRV GD HGXFDomR
LQFOXVLYD ¿FD R TXHVWLRQDPHQWR HP TXDO PRPHQWR RV SURIHVVRUHV WrP
contato com a legislação da área? Em cursos? Se sim, quais ferramentas e
FRQKHFLPHQWRVHVSHFt¿FRVHOHVWrPSURSRUFLRQDGRSDUDTXHRVSURIHVVRUHV
atuem diante de um direito adquirido e garantido por lei? De que maneira os
FXUVRVGHIRUPDomRSUR¿VVLRQDOLQLFLDOHFRQWLQXDGDDX[LOLDPQRSURFHVVRGD
implementação da lei e sua concretização na realidade cotidiana?.

Conclusão
&RP EDVH QRV UHVXOWDGRV DSUHVHQWDGRV SRGHPRV D¿UPDU TXH
QmR p SRVVtYHO OHYDU D FDER TXDOTXHU SURSRVWD GH LQFOXVmR HVFRODU VHP
FRQVLGHUDUDVHVSHFL¿FLGDGHVGRVSURIHVVRUHV±VXDKLVWyULDVXDIRUPDomR
VXDVSUpGLVSRVLo}HVSDUDVHHQJDMDUQRSURFHVVR&RPRSRGHPRVSHQVDU
em professores inclusivos, quando eles próprios permanecem à margem das
relações organizacionais, pedagógicas e políticas das instituições escolares?
(QWUHWDQWR GLVFXWLU D TXDOL¿FDomR GR SURFHVVR GH IRUPDomR GH
professores não deve ser entendido como uma ação de responsabilização do
professor quanto ao êxito ou não da inclusão. Concordamos que os professores,
TXDQGR LQGLFDP VXDV GL¿FXOGDGHV H QHFHVVLGDGHV SRGHP WDPEpP HVWDU
FKDPDQGR D DWHQomR SDUD D VXD FRQGLomR GH LVRODPHQWR SUR¿VVLRQDO 1mR
podemos desconsiderar que a existência em nossas instituições escolares
GHSUiWLFDVHDo}HVSUR¿VVLRQDLVTXHGHQRWDPLVRODPHQWRGRVSUR¿VVLRQDLV
e um distanciamento da compreensão sobre a política inclusiva, que frente
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a percepção de constante ameaça e, consequentemente, a sensação
de sufocamento que a implementação das propostas inclusivas podem
FDXVDU GHVFRQVLGHUDP RV OLPLWHV H GHVD¿RV GRV SUySULRV HGXFDGRUHV QD
FRQVLGHUDomRGHVXDSUiWLFDSUR¿VVLRQDO
3DUD WDQWR GHYHPRV TXHVWLRQDU QmR Vy LQH¿FLrQFLD GRV FXUVRV
de formação seja inicial, continuado e cursos de preparação aos quais os
professores pontuaram ter participado, mas ainda, o papel da instituição
escolar nesse debate. Não podemos desconsiderar que esses professores
estão em exercício, e que debater o processo de inclusão escolar de alunos
FRP1((VpWDPEpPXPDDomRLQVWLWXFLRQDO&RPSUHHQGHPRVTXHDHVFROD
por sua vez, deveria tomar para si a tarefa de implementar espaços de
formação permanente envolvendo todos seus atores, de modo a promover
D UHÀH[mR VREUH RV SURSyVLWRV GH VXDV Do}HV VREUHWXGR DV LQFOXVLYDV
tornando-se um espaço para a expressão das dúvidas, das inseguranças,
dos medos e de troca de saberes, de estudo sobre teorias e práticas de
LQFOXVmR R TXH SRVVLELOLWDULD D FRQ¿JXUDomR GH QRYRV SRVLFLRQDPHQWRV
propiciados apenas pela democratização das relações escolares.
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