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Resumo
A	educação	inclusiva	tem	sido	um	desafio	para	diferentes	professores	que	trabalham	no	processo	de	de-
senvolvimento de alunos atendidos nessas modalidades. Sabemos que eles têm a escola como um espa-
ço fundamental para promover o desenvolvimento social, emocional e acadêmico, a partir das oportu-
nidades adquiridas nas vivências no âmbito escolar, através de estimulações que valorizam a interação 
e	a	mediação	de	conhecimento	para	a	aprendizagem	de	significados	e	sentidos	que	contribuem para o 
processo de adaptar-se às mudanças e superar seus obstáculos. Este estudo analisou ideias e percepções 
de professoras sobre educação inclusiva e como os alunos estão incluídos, se há essa inclusão por todos 
os	profissionais,	se	os	ambientes	são propícios e adaptados, se a família contribui para a efetiva aprendi-
zagem, se há capacitação para se trabalhar a inclusão, bem como materiais pedagógicos adequados e se 
as	metodologias	de	ensino,	de	fato,	são	capazes	de	sanar	ou	amenizar	suas	dificuldades	acadêmicas e se 
há aprendizagem nesse contexto educacional inclusivo. Os estudos apresentaram que, mesmo sabendo 
utilizar as metodologias de ensino, ainda se faz necessário repensar os recursos usados e aproveitar 
suas	potencialidades.	A	falta	de	apoio	de	materiais	didáticos	dificulta	a	aprendizagem	efetiva	dos	inclu-
sos. As políticas educacionais mostram-se responsáveis pela capacitação dos professores, contudo não 
são efetivadas, resultando, portanto, na falta de aperfeiçoamento e capacitação dos professores. Diante 
disso, sugere-se uma visão mais democrática e analítica sobre o processo de inclusão.
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Abstract
Inclusive	education	has	been	a	challenge	for	different	teachers	working	in	the	development	process	of	
students attended by these modalities. We know that these have the school as a fundamental space to 
promote the social, emotional and academic development that from these opportunities acquired in the 
experiences in the school environment, through stimulations that value the interaction and the media-
tion of knowledge for the learning of meanings and senses which contribute to the process of adapting 
to change and overcoming its obstacles. This study analyzed the ideas and perceptions of teachers about 
inclusive education and how they are included, if there is inclusion by all professionals, if the environ-
ments	are	propitious	and	adapted,	 the	 family	contributes	 to	effective	 learning,	 if	 there	 is	 training	 to	
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work inclusion, appropriate pedagogical materials and whether teaching methodologies are in fact ca-
pable	of	healing	or	mitigating	their	academic	difficulties	and	whether	there	is	learning	in	this	inclusive	
educational context. The studies showed that, even knowing how to use the teaching methodologies, 
it is still necessary to rethink the resources used and take advantage of their potentialities. The lack of 
support	of	didactic	materials	hinders	the	effective	learning	of	the	included	ones.	Educational	policies	
are responsible for teacher training, although they are not implemented, resulting, therefore, in the lack 
of improvement and training of teachers. Given this, a more democratic and analytical view on the in-
clusion process is suggested.

Keywords: Inclusive education. Teachers. Methodology. 

Introdução

As novas práticas educacionais inclusivas trazem consigo conceitos que alicerçam 

a educação e envolvem a todos, sem distinção, combatendo preconceitos e discriminações, 

incumbindo	aos	profissionais	da	educação	a	realização	de	pesquisas	acerca	do	 tema,	análise	

das	informações	coligidas	e,	se	possível,	identificação	dos	pontos	positivos	e	das	condutas	e	

políticas	públicas	que,	porventura,	necessitem	de	modificação	e/ou	readequação.
Acerca do tema, importante consignar a importância da pesquisa em contexto educa-

tivo:

A pesquisa em contextos educativos constitui em si mesma uma prática 
instigante,	uma	vez	que	permite	 inúmeras	 reflexões em torno dos aspectos 
pedagógicos,	 administrativos,	 políticos,	 filosóficos,	 entre	 outros,	 que	
compõem uma instituição escolar, mais ainda quando está atrelada à pesquisa 
do trabalho pedagógico voltado aos alunos com necessidades educativas 
especiais no ensino regular. É importante ressaltar que, sem pesquisa, não há 
ciências, pois esta se fundamenta em avanços comprovados. Se não há como 
provar, é porque não é ciência (BERGAMO, 2010).

Antes de iniciar sobre o tema abordado, é importante ressaltar algumas considerações 
sobre educação inclusiva e educação especial, respectivamente.

A educação especial e a educação inclusiva, apesar de estarem intimamente ligadas, 
assumem	características	diferentes.	A	educação	inclusiva	está	relacionada	ao	“acesso	na	classe	
convencional da rede regular de ensino para todas as pessoas, independente de cor, etnia, idade, 
sexo e necessidade especial” (MENDES, 2002, p.12). Já a educação especial assume o papel de 
organizar os meios necessários para desenvolver os potenciais das pessoas com necessidades 
educacionais especiais, em escolas especializadas ou não.

Este artigo foi elaborado a partir do trabalho de pesquisa de campo, realizado com pro-
fessoras que atuam com alunos especiais, tendo como objetivo proporcionar aos professores a 
oportunidade	de	refletir	e	analisar	os	fundamentos	e	suas	características	do	conceito	de	inclusão	
e	aperfeiçoar	o	perfil	do	professor	da	Educação	Infantil	que	trabalha	com	crianças	que	possuam	
deficiência intelectual. A proposta da pesquisa é analisar suas origens, seus pressupostos e suas 
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características,	como	também	identificando	os	métodos que os professores utilizam diariamente 
para adquirir a contextualização da Educação Básica, respeitando as limitações encontrados no 
dia-a-dia de sala de aula:

Para que possamos alcançar os objetivos com nossos alunos é imprescindível 
desvendar quem são eles, pois apresentam personalidade própria, 
consequências de alguns fatores, como: herança genética, educação familiar, 
meio	cultural	e	nível	socioeconômico	(BRASIL,	1998).

Vivenciamos uma educação que muito se fala em inclusão escolar e sabemos que a 

legislação é explícita, mas, incluir por incluir sem condições mínimas de aprendizagem e 

desenvolvimento faz com que a educação perca seu foco que é a	aprendizagem	significativa.

Considerando o contexto escolar e os fundamentos teórico-metodológico da educação 

inclusiva, se torna fundamental que os professores indaguem, interpretem e, acima de tudo, 

aprofundem seus conhecimentos para melhorar suas contribuições pedagógicas.

Em vista disso, é fundamental a discussão acerca do tema da inclusão escolar, 
visando construir bases teóricas e práticas para a escolarização dos alunos 
com necessidades educacionais especiais na escola regular. No entanto, não 
podemos esquecer que uma compreensão ampla sobre as raízes do movimento 
de inclusão escolar, mas também sobre o contexto no qual esse movimento 
está inserido, ou seja, sobre a história da educação especial (SILVA, 2012).

A historicidade da inclusão passou por inúmeras citações inimagináveis, quase fazendo 
com que não acreditamos que algo tão cruel acontecera em outras épocas e culturas. 

Na Grécia Antiga, conforme relata Giles, citado por Emmel (2002), havia o ideal do 
adulto	saudável	e	forte.	Segundo	o	autor	(2002,	p.	141),	“Essa	preocupação	visava	à atuação 
militar, à defesa da pátria, ao êxito nos jogos, à boa prática das ciências (matemática, astrologia 
etc.), à representação estética da beleza e à manutenção da saúde”. 

Para a verdadeira sociedade inclusiva é de suma importância a aceitação por completo, 
se fazer voluntariamente, através da linguagem expressar seu respeito, admiração, valores e 
saber usar corretamente os termos técnicos. 

O processo de desenvolvimento e aprendizado da criança se dá pelas inúmeras opor-
tunidades e repetições de vivenciar experiências enriquecedoras que as motivam a fazer desco-
bertas.

Educação inclusiva se compreende como sendo educação para todos os seres humanos. 

Segundo	a	Declaração	de	Salamanca	(1994):

- Todas as diferenças humanas são normais.
- O processo de aprendizagem deve ajustar-se às necessidades de cada criança, 
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promovendo-se, para isso, adaptações curriculares.
- A pedagogia deve estar centrada na criança, contribuindo, assim, para 
reduzir o número de fracassos educativos e garantir um maior índice de êxito 
escolar.
- Deve-se primar pela construção de um a sociedade centrada nas pessoas.

Para que esses princípios sejam cumpridos, deve-se construir caminhos para superar 

a exclusão e desenvolver uma escola democrática para todos, através do desenvolvimento 

curricular,	da	gestão	escolar	e,	primordialmente,	o	desenvolvimento	profissional.

1. Metodologia
1.1. Método e Participantes

Essa pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública de Educação Infantil localizada 

na cidade de Tabaporã, Estado do Mato Grosso, que possui em suas turmas regulares alunos com 

necessidades especiais. A opção por essa escola deve-se ao fato da pesquisadora ter um prévio e 

breve conhecimento sobre o projeto de trabalho então desenvolvido. A amostra de pesquisa foi 

constituída por três professoras. Todas as participantes têm ensino superior (pedagogia), uma 

possui pós-graduação em Inclusão, outra em Psicopedagogia e Educação Infantil e a terceira 

está em curso.

A seleção das participantes foi feita considerando-se o fato de todas possuírem alunos 

com os mesmos tipos de necessidades especiais nessa mesma unidade de ensino.

2. Material

O material utilizado na presente pesquisa para coleta de dados consubstancia-se em um 

questionário composto pelas seguintes questões:

1- Na perspectiva da Educação Inclusiva, a educação especial passa a constituir a 

proposta pedagógica	da	escola,	tendo	seu	público	alvo	definido?

2-	Qual	a	diferença	entre	Educação	Especial	e	Educação	Inclusiva?

3-	Como	o	professor	e	a	escola	devem	se	preparar	para	fazer	a	inclusão?

4-	Nossas	escolas	favorecem	ambiente	de	aprendizagem	na	prática	inclusiva?

5-	Qual	é o	papel	da	família	no	processo	educativo?

6-	Tem	ocorrido	inclusão	na	escola	que	você	leciona?

7-	Houve	capacitação	para	os	profissionais	desenvolver	o	projeto	inclusivo?

8-	Ocorre	de	fato	uma	infraestrutura	adequada	na	inclusão	escolar?
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9-	Em	termos	de	materiais	pedagógicos, os mesmos são adaptados adequadamente na 

inclusão	escolar?

10-	As	metodologias	de	ensino	são	adequadas	as	necessidades	dos	alunos	inclusos?

3. Procedimento

Inicialmente, foi realizado contato com as professoras da escola, oportunidade em que 

foi providenciada a coleta de dados e informações para a pesquisa. Nesse pedido foi esclarecido 

que o nome da escola e a identidade das participantes seriam preservados. Também foi explicado 

o objetivo do trabalho.

Após a devida explanação, foi entregue o questionário da pesquisa, sendo que uma das 

professoras sentiu-se mais confortável em responder em casa, tendo as demais respondido na 

própria instituição que trabalham, durante a hora-atividade, na presença da pesquisadora.

4. Resultados e Discussão

A organização dos dados foi feita com base nas respostas dos questionários. Esses 

foram analisados e examinados mediante o que foi respondido e compreendido sobre cada 

questão. Tendo em vista que o objetivo do conteúdo foi qualitativo, permite-se a interferência 

dos conhecimentos relativos e suas variações.

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta 
pedagógica da escola, tendo seu público alvo definido?

Dimensões:

1 - Sim: as participantes que informaram que, a partir da chegada dessas crianças no ambien-

te escolar, traçar metas e transformar possibilidades favorece a inclusão no ambiente escolar, 

propiciando-se, por conseguinte, a construção de um olhar que muito pouco ou nada se dife-

rencia daqueles que apresentam algumas singularidades.  Nesse viés, é importante fortalecer 

as	relações	entre	crianças	e	o	grupo	como	um	todo,	pois,	assim,	a	percepção	das	“diferenças” 

acontecerá de modo natural. Ademais, a educação especial consiste em um direito da criança 

amparado por lei, a qual já deve estar estabelecida e incluída na proposta pedagógica das escolas. 
Qual a diferença entre educação especial e educação inclusiva? 

Dimensões:

1 - A educação inclusiva busca atender as necessidades educacionais especiais de todos os alu-
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nos em salas comuns.

2 - A educação especial é uma forma (modalidade) de ensino destinada a alunos portadores de 

necessidades	especiais	no	campo	da	aprendizagem	originadas	por	deficiência física, sensorial, 

mental ou múltipla, inclusive, por alunos com altas habilidades (superdotadas).

3	-	Educação	especial	vem	a	ser	uma	modalidade	de	educação	oferecida	na	rede	pública	de	en-

sino, para as pessoas com necessidades especiais, de acordo com as diferenças e respeitando o 

indivíduo. Educação inclusiva refere-se à participação voltada para todos, livre de preconceitos 

e valorização das diferenças. Quando separamos as crianças para uma educação inclusiva, 

estamos instituindo a exclusão. Por outro lado, não deveria ser preciso falar em educação 

inclusiva, mas sim em educação que, a meu ver, deveria ser de qualidade para todos.

Como o professor e a escola devem se preparar para fazer a inclusão?

 

Dimensões:

1	-	Por	existirem	muitos	desafios,	o	professor	deve	sempre	buscar	por	especializações,	estar	

preparado para receber alunos com necessidades especiais, transmitir um ambiente acolhedor, 

o que também é dever da escola. Deve, inclusive, reconhecer as necessidades dos educandos e 

respeitar as diferenças.

2	-	A	escola	tem	que	oferecer	espaço	e	ambiente	adequado	aos	profissionais,	capacitação	para	

receber e trabalhar com esses alunos.

3	-	Cabe	ao	educador,	mesmo	em	situação	em	que	o	governo,	gestão	escolar,	sociedade	e	até a 

família estão ausentes, encontrar formas de auxiliar, orientar e incluir tais alunos. Apesar das 

dificuldades,	é	possível tornar a educação inclusiva.

Nossas escolas favorecem ambiente de aprendizagem na prática inclusiva?

Dimensões:

1 - Sabendo que na prática inclusiva deve-se trabalhar com todos os educandos a inclusão. 

Trabalho com aluno especial e venho realizando algumas práticas de inclusão, respeito as di-

ferenças. Posso responder que sim, no ambiente que trabalho acontece a prática de inclusiva. 
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Acredito que deve ser trabalhada a inclusão em todo contexto escolar. Encontramos muitos 

alunos,	com	necessidades	especiais,	dificuldades	na	aprendizagem,	precisando	de	apoio	mais	

especializado e individualizado. Espera-se a efetiva aplicação inclusiva.

2 - Não. A sala de aulas com muitos alunos considerados normais deixa pouco tempo e opção 

para o professor dedicar mais tempo com o aluno portador de necessidades especiais e ainda 

existe o agravante de que os professores não foram capacitados para trabalhar com os mesmos.

3	-	Muitos	materiais,	ferramentas,	metodologias	e	recursos	devem	ser	usados	para	aproveitar	

essas potencialidades. Saber aproveitar as múltiplas inteligências (GARNIER,2000), capacida-

des	e	habilidades,	amenizando	o	impacto	de	suas	dificuldades	e	limitações	no	aprendizado,	gera	

a inclusão através	de	uma	formação	mais	completa	e	aprendizagem	significativa,	tornando	o	

aluno um indivíduo independente, um cidadão apto a perceber o mundo, conviver em ambien-

tes distintos e contribuir para uma sociedade mais justa.

Qual é o papel da família no processo educativo?

Dimensões:

1 - O papel da família, assim como na casa de qualquer aluno, é fundamental. Sabendo que o 

aluno	portador	de	necessidades	especiais	necessita	de	acompanhamento	de	outros	profissionais	

e é de	suma	importância	que	a	família,	escola,	professor	e	outros	profissionais	que	acompanham	

esse aluno, trabalhem em conjunto, visando o bem-estar e o desenvolvimento do mesmo.

2 - Sem nenhuma dúvida o papel da família é de suma importância, a relação escola-família não 

pode deixar de acontecer para favorecer uma educação de maior qualidade no contexto escolar. 

Vemos sempre a frase: esperamos que a família seja mais presente na educação escolar dos 

seus	filhos	e	isso	não é uma realidade, infelizmente. É responsabilidade da família participar do 

processo	ensino-aprendizagem	de	seus	filhos.

3	-	Podemos	pensar	também no quanto a participação dos pais, na vida da criança na escola e 

fora dela é importante e potente neste momento: é nessa hora que se apresenta a grande oportu-

nidade de os pais participarem e, de fato, fazerem parte da comunidade de pais da escola, pois 

estão	sempre	por	perto	de	seus	filhos,	tanto	nas	reuniões	quanto	em	festas	e	encontros	em	outros	

lugares.	Assim,	incentivar	a	participação	de	pais	e	filhos	se	coloca	como	uma	importante	tarefa,	
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tanto do professor quanto da equipe de orientação da escola. Podemos dizer que o professor, 

com	o	tempo,	torna-se	“expert” na tarefa de perceber algo que possa não estar ocorrendo do 

jeito que se espera para algumas crianças, e encontrar, com maior segurança, a melhor maneira 

de encaminhar essas questões à família. Não há dúvida que a educação é muito importante no 

processo de inclusão e a base para a continuidade do processo que se inicia nesse segmento. 

A	inclusão	exige	uma	constante	reflexão	e	atenção	por	parte	dos	educadores,	da	família	e	do	

grupo social que recebe o estudante e, com certeza, todos ganham nesse percurso, onde escola 

e	família	caminham	juntas	com	o	mesmo	objetivo.	Devemos	ficar	atentos	para	que	a	inclusão	

aconteça de forma efetiva em parceria com os pais.

Tem ocorrido inclusão nas escolas do município de Tabaporã?

Dimensões:

1 - Sim. Sinto falta de materiais didáticos para os educandos com necessidades especiais, busco 

muitas pesquisas, leituras e tento trabalhar nesta abordagem.

2	-	Sim,	de	uma	forma	meio	que	deficiente	estamos	tentando	fazer	o	melhor	possível.

3	-	Há	vários	anos	estamos	atendendo	crianças	especiais.	Cada	ano	suas	necessidades	são	dife-

rentes	e	a	chegada	da	criança	na	escola	se	torna	um	desafio	até	que	os	demais	colegas	possam	

se comunicar e entender determinadas atitudes dessa criança. Estar na escola é direito de toda 

criança. No Brasil, a porta de entrada para o sistema formal de ensino é a educação, que atende 

crianças de todas as idades. Situada ente cuidar e o educar, a primeira etapa da educação cumpre 

seu papel fundamental no desenvolvimento integral dos pequenos, sobretudo se for um espaço 

de valorização das diferenças e de convívio com o outro. Oferecendo um olhar diferenciado a 

essas crianças, na prática, uma dedicação para onde cada um possa desenvolver suas habilida-

des.

Houve capacitação para os profissionais desenvolver o projeto inclusivo?

Dimensões:

1 - Não.

2 - Não tive capacitação para trabalhar com inclusão.
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3	 -	Não	houve	uma	capacitação	específica	para	atuação	onde	existe	 inclusão,	 até	porque	 se	

tratando de inclusão devemos rever estratégias pedagógicas que correspondem aos diversos 

procedimentos	planejados	e	 implementados	por	educadores	com	a	finalidade	de	atingir	seus	

objetivos de ensino. Elas envolvem métodos, técnicas e práticas explorados como meios para 

acessar, produzir e expressar o conhecimento. No contexto da educação inclusiva, recomenda-

-se que o ponto de partida seja a singularidade do sujeito, com foco em suas potencialidades. 

Se, por um lado, a proposta curricular deve ser uma só para todos os estudantes, por outro, é 

imprescindível	que	as	estratégias	pedagógicas	sejam	diversificadas,	com	base	nos	interesses,	

habilidades e necessidades de cada um. Só assim se torna viável a participação efetiva, em 

igualdade de oportunidades, para o pleno desenvolvimento de todos os alunos, muitas vezes, 

ao incluir o aluno, você é excluído, pois se vê diante de uma situação especial para a qual, às 

vezes, não possui preparo ou apoio.
                   

Ocorre de fato uma infraestrutura adequada na inclusão escolar?

Dimensões:

1 - Na escola que eu atuo a infraestrutura está adequada.

2 - Penso que ainda falta um pouco de adaptação na infraestrutura.

3	-	É	importante	acreditarmos	que	eles	podem	aprender	e	que	precisamos,	sim,	adaptar	nosso	

ambiente e materiais de acordo com as necessidades de cada criança. A infraestrutura precisa 

de reparos, mas, existe sim.

Em termos de materiais pedagógicos, os mesmos são adaptados adequadamente na inclu-
são escolar?

Dimensões:

1 - Não. Os materiais pedagógicos não são adaptados e cabe ao professor fazer as adequações, 

lembrando que a maioria não tem formação para trabalhar com alunos portadores de necessidades 

especiais	e	muito	menos	ainda	se	tiver	deficiência física. Nem os materiais que vem do MEC 

são planejados pensando nesses alunos.
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2 - Não.

3	-	Na	minha	escola	não	existem	materiais	adaptados	para	as	especialidades	existentes,	até o 

momento estamos buscando produzir materiais que possam auxiliar na aprendizagem das crian-

ças que estão frequentando o ambiente escolar. Até porque não existe um material apropriado, 

sendo que cada ano estamos atendendo crianças com especialidades diferentes e, na verdade, 

nunca	vamos	ter	o	suficiente	para	trabalhar	com	essas	crianças,	por	essa	razão,	procuro	fazer	o	

melhor utilizando os recursos que a escola oferece.

As metodologias de ensino são adequadas as necessidades dos alunos inclusos?

Dimensões: 

1 - Não, pois são pensados e planejados pensando apenas nos alunos considerados normais.

2 - Sempre tento abordar as metodologias que tenha avanço na aprendizagem dos educandos. 

Cabe ao professor buscar apoio pedagógico para as necessidades de seus educandos.

3	-	Meu	objetivo	é	buscar	alternativas	educacionais	nas	quais	o	currículo	seja	o	agente	modi-

ficador	no	processo	educacional,	visando	estar	mais	próximo	possível	da	realidade	do	aluno,	

num espaço democrático, na perspectiva de uma política pública de educação inclusiva com 

igualdade e participação de todos.

Considerações finais

 Com base nos resultados até então encontrados, pode-se concluir que a inclusão escolar 

exige mudança de mentalidade dos professores e quem nela está inserida. O importante não 

é incluir, mas sim fazer dessa inclusão sua fonte de aprendizagem, valorizando -se, assim, a 

diversidade humana.

 Ser professor não	pode	ser	mais	visto	como	vocação,	e	sim	como	uma	profissão	que	

requer	muito	estudo,	pesquisa,	 leitura	e	reflexão	de	prática	educativa	transformadora.	Se	faz	

necessário a realização de auto-análise, reconhecendo-se as limitações, preconceitos e se o 

profissional	está,	de	fato,	preparado	para	auxiliar	os	alunos,	compreendendo,	ainda,	seus	medos	

e anseios.
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 É preciso levar em conta que as políticas educacionais apresentam um norte satisfatório 

e que, muitas vezes, há deslumbramento com a teoria, contudo,  ao se deparar com o dia-a-dia 

profissional,	surgem	os	questionamentos.

	O	discurso	da	maioria	dos	profissionais	revela-se	favorável à inclusão dos alunos com 

necessidades especiais, a qual parecer crer que a educação inclusiva é uma proposta viável e 

de fácil aplicação, contudo, importante ressaltar que sua efetivação necessita de substanciais 

transformações no sistema educacional vigente.

 Os resultados mostraram que as professoras não se sentem preparadas para a inclusão, 

não aprenderam as práticas educacionais essenciais e necessitam de apoio de uma equipe 

especializada.

	Ao	se	analisar	as	dificuldades	mencionadas,	as	professoras	questionaram	o	número de 

alunos por sala, falta de materiais pedagógicos para atender as necessidades de seus alunos e 

também a carência da presença da família no processo ensino aprendizagem.

 Com base na pesquisa apresentada, torna-se evidente a existência de grandes obstáculos 

diante da proposta da inclusão. O principal e o mais assustador é a falta de preparo do professor 

para	atuar	com	esses	alunos.	As	dificuldades	apresentadas	por	eles	nesse	estudo	são	gravíssimas	

e sugerem ações governamentais implantadas no processo ensino-aprendizagem de pessoas 

com	deficiência.
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