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RESUMO 

 

 

O presente estudo objetivou investigar quais as necessidades formativas dos educadores das 
escolas da rede pública estadual da cidade de Fortaleza; se estão satisfeitos com a formação 
que possuem ou com a formação que obtiveram em serviço e, conseqüentemente, se são aptos 
para o atendimento educativo de alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEEs). 
Para tanto, apresentou uma revisão de literatura referente à história da Educação Especial, à 
importância da Educação Inclusiva, da formação continuada de professores e da avaliação de 
programas de formação, conduzindo então a uma reflexão mais aprofundada quanto ao 
atendimento de pessoas com NEEs em sala de aula regular. Neste trabalho, foi adotada a 
investigação quali-quantitativa, na forma de uma pesquisa exploratória, que abordou as 
experiências cotidianas dos professores. Como instrumento, foi aplicado um questionário 
semi-estruturado na escola, com a apresentação de opiniões pessoais dos professores sobre a 
própria formação continuada. A amostra foi selecionada intencionalmente, em conformidade 
com a natureza do estudo: finita, foi constituída por professores de Ensino Fundamental de 
escolas da rede pública estadual de Fortaleza que atendiam alunos com NEEs em sala de aula 
regular, perfazendo um total de 64 sujeitos. Os dados coletados enfatizaram a preocupação 
dos professores com a qualidade do atendimento prestado aos educandos com NEEs. Os 
resultados indicaram que desejam cursos de formação continuada com ampla abordagem de 
conceitos que possibilitem desde a identificação e/ou diagnóstico das NEEs até métodos de 
ensino voltados para a prática cotidiana do professor.  
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de Programas; Formação de professores; Educação 
Inclusiva. 
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ABSTRACT 

 

 
The present study aimed to investigate which are the formative needs of the educators of 
schools of the state public net of Fortaleza; if they are satisfied with the formation they 
present or with the formation they obtained in service and, consequently, if they can work 
with students with special educational needs. Thus, this study presented a literature revision 
regarding to the history of Special Education, to the importance of Inclusive Education, of 
teachers' continuous formation and of the evaluation of formation programs, leading then to a 
deeper reflection about the educational service for people with special educational needs in 
regular classrooms. In this work, the quali-quantitative investigation was adopted, as an 
exploratory research, that approached the teachers’ daily experiences. As instrument, a semi-
structured questionnaire was applied at school, with the presentation of the teachers’ personal 
opinions about their own continuous formation. The sample was selected intentionally, in 
accordance with the nature of the study: finite, it was constituted by teachers of Elementary 
School of schools of the state public net of Fortaleza that assisted students with special 
educational needs in regular classroom, completing a total of 64 subjects. The collected data 
emphasized the teachers’ concern with the quality of the service offered to the students with 
special educational needs. The results indicated that they want courses of continuous 
formation with wide approach of concepts that make possible the identification and/or 
diagnosis of special educational needs and teaching methods for the teacher’s daily practice. 
 

 
 
KEY-WORDS: Programs evaluation; Teachers’ formation; Inclusive education. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A formação continuada e a inclusão de crianças com Necessidades Educacionais 

Especiais (NEEs) são temas atuais no sistema educacional brasileiro, respaldados por uma 

legislação nacional e internacional que reconhece o direito à diferença. Ações em direção à 

garantia de uma escola pública, qualificada e democrática tendem a suprimir atitudes que 

marginalizam e segregam uma grande parcela de educandos com NEEs das escolas regulares, 

impedindo que desenvolvam, com sucesso, o percurso escolar. Investir na melhoria da 

educação e principalmente na formação continuada dos docentes é também assegurar a 

criação e/ou manutenção de recursos que possibilitem a integração desse alunado. 

  

A inclusão de crianças com NEEs no sistema de Ensino Regular principia a ser 

efetivada, por nossas escolas, ainda que de maneira incipiente e por força de lei; resta um 

longo caminho a percorrer. É necessário formar competências a fim de enfrentar os problemas 

em benefício de um ensino eficiente em nossas escolas, sobretudo as responsáveis pela 

Educação Básica.  

 

Nesse sentido, esta pesquisa busca avaliar as necessidades formativas dos 

professores que atendem alunos com NEEs incluídos no Ensino Regular. Está situada, 

portanto, na prática da avaliação de programas. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), lei nº 9394/96, o professor deve esta preparado para atender aos aprendizes 

detentores de NEEs, de modo a oferecer uma educação de qualidade para todos e com todos. 

A relevância deste estudo reside então na importância da formação permanente para esse 

trabalho, bem como na consciência dos obstáculos com que se depara o professor na prática 

pedagógica inclusiva. O tema elegido assume não só atualidade e emergência, mas apresenta 

importância tanto no nível das práticas nas quais se tem buscado uma interação crescente 

entre formação e trabalho, quanto nos mais diversificados grupos profissionais e contextos 

organizacionais, como no caso da investigação e produção científica.  

 

Para esse propósito, foi realizado um levantamento para identificar as carências 

formativas dos educadores que atuam no Ensino Fundamental nas escolas regulares da rede 

estadual de Fortaleza-Ceará, considerando as políticas de Formação Continuada para docentes 

propostas pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC-CE).  
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Foi realizada, por conseguinte, uma revisão da literatura, com a abordagem dos 

principais conceitos que fundamentam a investigação. Assim, o primeiro capítulo apresenta 

um breve histórico da Educação Especial, descortinando os aspectos legais que serviram de 

base para o desenvolvimento dessa importante modalidade de educação no Brasil e no estado 

do Ceará. Intenciona identificar diferentes momentos da evolução das atitudes sociais, bem 

como da implementação de medidas oficiais voltadas para o público com NEEs. Trata ainda 

das metas estabelecidas pela SEDUC-CE quanto à implementação da Educação Inclusiva de 

alunos com NEEs no Sistema Regular de Ensino. 

    

O segundo capítulo, dedicado à inclusão, explicita que o final do século XX marca 

o início de uma nova trajetória para a Educação Especial no Brasil, com o advento do 

movimento balizado na filosofia integracionista, que defende a inserção de pessoas com 

NEEs no sistema regular de ensino, assegurando as condições necessárias para o 

desenvolvimento de suas reais possibilidades. Descreve a importância do diagnóstico, 

encaminhamento e atendimento precoce para essa clientela, com a participação ativa da 

comunidade escolar - professores, alunos e familiares - para a construção de novas 

competências referenciadas no paradigma da escola inclusiva.  

 

O terceiro capítulo versa sobre as diferentes acepções quanto à formação contínua 

de professores. Conforme a literatura especializada, a formação continuada apresenta o 

objetivo de preencher as lacunas da formação inicial, atualizando as competências práticas 

docentes como forma de contribuir para tornar o sistema escolar mais eficaz. 

 

O quarto capítulo faz uma breve revisão conceitual da origem e evolução do termo 

avaliação, bem como dos principais teóricos e seus diferentes pontos de vista sobre o assunto. 

São abordadas as funções básicas atribuídas à avaliação: conhecer e valorar a realidade 

estudada, com o objetivo de aprimorá-la. Os resultados de um processo avaliativo, conforme 

destaca Hadji (2001), devem servir para a tomada de decisões e o planejamento de ações por 

parte dos agentes responsáveis, que dispõem de informações úteis para os iluminar. 

   

O quinto capítulo caracteriza a metodologia, que revela o percurso na busca de 

alcançar os objetivos estabelecidos para a pesquisa de modo a elucidar as inferências acerca 

do objeto de estudo. Revela o tipo de investigação adotado diante da natureza do problema e 

destina-se a identificar, obter e proporcionar, de maneira válida e confiável, dados e 
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informações suficientes e relevantes para apoiar um juízo sobre o mérito e valor de diferentes 

componentes de um programa.  

 

O sexto capítulo destina-se à análise dos dados desta pesquisa, que mostram a 

opinião dos professores quanto à formação continuada obtida, bem como suas expectativas e 

anseios quanto à implementação de políticas públicas inovadoras para o atendimento de 

qualidade a essa clientela.   

 

Assim, à luz dos dados fornecidos por esta pesquisa, propomos que seja iniciada 

uma ampla discussão sobre a necessidade de elaborar cursos de formação que atendam às 

expectativas dos professores. Com a convicção de que a avaliação é um instrumento que 

favorece a tomada de decisões acertadas, ainda que seja reconhecidamente um fenômeno 

complexo, professa-se a esperança de que quaisquer atitudes visando à elaboração de novos 

programas de formação continuada de professores considerem a sua opinião, abrangendo, por 

conseguinte, suas reais necessidades práticas, conflitos e indecisões quanto ao atendimento 

das crianças com NEEs.   
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1 EDUCAÇÃO ESPECIAL: A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA EM RETROSPECTO 
 

 

A presente abordagem teórica objetiva subsidiar as discussões acerca da análise da 

necessidade de formação continuada docente para o atendimento de crianças com 

Necessidades Educacionais Especiais (NEEs). O reconhecimento e a conquista do direito à 

cidadania e educação de qualidade são identificados, na atualidade, como elementos 

integrantes de políticas sociais; desse modo, torna-se indispensável fazer menção à evolução 

histórica da Educação Especial, enfocando sua legislação no Brasil e a inclusão em sala de 

aula regular. O atendimento educacional às pessoas com NEEs configura um dever 

constitucional do Estado e deve ser iniciado precocemente a fim de estimular as 

potencialidades do aprendiz. 

 

Esta retrospectiva sócio-histórica intenciona identificar diferentes momentos da 

evolução das atitudes sociais, bem como da implementação de medidas oficiais voltadas para 

o público denominado “especial”. Nesse sentido, constata-se que tanto a literatura 

educacional, quanto os documentos técnicos freqüentemente se reportam ao atendimento de 

natureza científica e educacional, mas a realidade testemunha, muitas vezes, condutas 

infundadas, características de uma postura leiga e assistencialista. 

 

Para Magalhães (2003), a Educação Especial marca o lugar da diferença, ao 

conviver com limitações humanas mais ou menos evidentes. Atuando em escolas comuns e 

especiais, descortina-se um horizonte de diversidade com suas imagens, representações e 

fantasmas. O surgimento da Educação Especial decorre da necessidade de se oferecer uma 

educação formal às crianças com deficiência, que foram consideradas incapazes e prejudiciais 

à sociedade. Conforme Fonseca (1995), esse campo de estudo é demasiado complexo e 

extenso para ser abordado por uma única pessoa. Assim, Cardoso (1995:16) argumenta que: A 

Educação Especial entende-se como uma ampla variedade de estudos teóricos e práticos de 

serviços, abrangendo um variado grupo de pessoas como destinatários ou beneficiários de 

sua ação especializada.   

 

Tendo como base essas afirmações, fica evidenciado que a Educação Especial 

consiste no atendimento específico para as pessoas com NEEs. A Educação Especial é 

legalmente considerada uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na 
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rede regular de ensino, devendo contar com programas específicos que possibilitem, ao 

alunado denominado especial, o desenvolvimento de suas potencialidades.  

 

Essa modalidade de educação, contudo, nem sempre foi reconhecida. Numa breve 

abordagem histórica sobre as pessoas com deficiência, pode-se destacar a afirmação de 

Fonseca (1995:9), quando sentencia: No homem primitivo, o deficiente foi visto com 

superstição e malignidade. Em Atenas, os deficientes eram abandonados em locais 

desconhecidos por aí, ficando sujeitos à implicável determinação de lutar pela sobrevivência. 

O autor relata que, de acordo com os fatos históricos, os espartanos, na Antiguidade, já 

adotavam os princípios da eugenia com os indivíduos excepcionais, por serem considerados 

uma forma de degeneração da raça humana. Dessa forma, as crianças malformadas e/ou 

deficientes eram privadas do convívio social. 

 

Até o século V, crianças deformadas eram jogadas nos esgotos da Roma Antiga. 

Na Idade Média, deficientes encontravam abrigos nas igrejas, como o Quasímodo, citado na 

obra “O Corcunda de Notre Dame”, de Victor Hugo, que vivia isolado na torre da catedral de 

Paris. Na mesma época, os deficientes mentais eram considerados seres diabólicos, que 

mereciam castigos para serem purificados, de acordo com Martinho Lutero. Em virtude de sua 

suposta possessão demoníaca, eram freqüentemente perseguidos, expulsos e até apedrejados. 

 

O tempo de total exclusão é presente em diferentes períodos históricos: no século 

XVII, pessoas com deficiências físicas e mentais continuavam isoladas da sociedade, mas, 

dessa vez, em organizações religiosas, como, por exemplo, as de São Vicente de Paulo e as de 

Irmãs de Caridade. Surge ainda o primeiro hospital psiquiátrico na Europa. Entretanto, vale 

ressaltar que todas as instituições desse período funcionavam como prisões, pois não 

possuíam qualquer tipo de tratamento especializado, nem programas educacionais. 

 

Historicamente, os primeiros movimentos em favor do atendimento aos 

deficientes surgiram na Europa, refletindo mudanças na atitude dos grupos sociais, se 

concretizando posteriormente em medidas educacionais. Essas medidas foram se expandindo, 

tendo sido primeiramente levadas para os Estados Unidos (EUA) e Canadá e seguidamente 

para outros países, inclusive o Brasil (MAZZOTTA, 2001). 
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No início do século XIX, iniciou-se o atendimento educacional aos “débeis” ou 

“idiotas”, como eram chamados os deficientes mentais e, somente em 1832, registra-se o 

atendimento às pessoas com deficiência física, quando, em Munique, Alemanha, fundou-se 

uma instituição encarregada de educar os rotulados como “coxos, manetas, paralíticos”. 

 

Durante quase todo o século XIX, os deficientes eram vistos como “não 

desejados” e nada atraentes fisicamente; viviam encarcerados em instituições-prisões, 

autênticos guetos, “depósitos e reservas de segregados”. Esse século também se caracterizou 

por um tempo de grandes descobertas, principalmente nos campos da Medicina, Biologia e 

Saúde, pois se iniciou a estudar os deficientes de modo a procurar respostas para seus 

problemas. Assim, começou o processo de segregação institucional: o deficiente era tratado 

como um doente em alguma instituição, excluído da família e da sociedade. Ao mesmo 

tempo, foram surgindo algumas escolas especiais e centros de reabilitação, visto que a 

sociedade começava a admitir que deficientes poderiam ser produtivos se recebessem 

tratamento adequado.  

 

Já no século XX, principalmente na década de 1970, o movimento da escola 

pública cria as classes de “anormais”, fase que se inicia com a categoria e classificação de 

deficientes mentais, que resultam na aplicação da famosa Escala Métrica de Inteligência 

criada por Binet e Simon em 1905 (FONSECA, 1995). No entanto, a realidade se mostra 

menos utópica, porque os preconceitos e obstáculos existem em larga escala e as leis não são 

cumpridas, fazendo-se necessário urgentemente uma tomada de consciência da parte da 

comunidade excludente.  

 

No final do século XX, a ruptura com a ideologia da exclusão proporcionou a 

implementação da política inclusiva, que vem sendo debatida e exercitada em vários países, 

dentre eles, o Brasil. Hoje, a legislação brasileira respalda-se pelo atendimento dos alunos 

com NEEs preferencialmente em classes comuns, em todos os níveis, etapas e modalidades de 

educação e ensino. Esta temática será abordada, com mais propriedade, no segundo capítulo.  
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1.1 Retrospectiva da Educação Especial no Brasil 

 

No Brasil, inspirados em experiências concretizadas na Europa e Estados Unidos, 

alguns brasileiros iniciaram, no século XIX, a organização de serviços para atendimento a 

cegos, surdos, deficientes mentais e deficientes físicos. Durante cerca de um século, essas 

providências caracterizaram-se como iniciativas oficiais e particulares isoladas, refletindo o 

interesse de alguns educadores pelo atendimento educacional às pessoas com deficiência. 

Apesar do esforço, considerações acerca da “educação de deficientes”, da “educação dos 

excepcionais” ou da “Educação Especial”, na política educacional brasileira, vêm ocorrer 

somente no final dos anos 1950 e início da década de 1960.  

 

Por isso, a Educação Especial surge como tema bastante atual no sistema 

educacional brasileiro, fundamentada numa legislação que reconhece o direito à diferença e 

prima pela construção de uma sociedade inclusiva que estabeleça um compromisso com as 

minorias, dentre as quais se inserem os alunos que apresentam NEEs. Wernec (1997) assinala 

que a inclusão vem quebrar barreiras cristalizadas em torno de grandes estigmatizados.  

 

 Como afirma Mazzotta (2001: 16-17): 

 

A educação especial está [...] baseada na necessidade de proporcionar a igualdade 

de oportunidades, mediante a diversificação de serviços educacionais, de modo a 

atender às diferenças individuais dos alunos, por mais acentuadas que elas sejam. 

Nesse sentido, ela representa um desafio aos educadores para encontrar caminhos e 

meios, estabelecer uma política de ação e criar facilidades para a provisão de 

recursos educacionais apropriados a todos os educandos. 

 

Vale salientar que o direito à educação para todos os brasileiros foi estabelecido 

na Constituição de 1824, à época do Brasil Império, seguindo-se pelas constituições 

brasileiras de 1934, 1937 e 1946, que, da mesma forma, garantiam, a todos, o direito à 

educação. 
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O texto constitucional de 1988 igualmente consagra, no Art. 205, a educação 

como direito de todos e dever do Estado e da família. No Art. 206, podemos destacar 

princípios eminentemente democráticos, cujo sentido é nortear a educação, como: a igualdade 

de condições não só para o acesso, mas também para a permanência na escola; a liberdade de 

aprender, ensinar e divulgar o pensamento; o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas; 

a coexistência de instituições públicas e privadas; a existência de ensino público gratuito e a 

gestão democrática do ensino público (BRASIL, 2002). 

 

Nesse ensejo, serão destacados dois períodos na evolução da Educação Especial 

no Brasil, marcados pela natureza e abrangência das ações desencadeadas para a educação das 

pessoas com deficiência: i) de 1824 a 1956 - iniciativas oficiais e particulares isoladas e ii) de 

1957 a 2005 - iniciativas oficiais de âmbito nacional. 

 

O atendimento escolar especial às pessoas com NEEs teve início, no Brasil, na 

década de 1850. Foi precisamente em 12 de setembro de 1854 que a primeira providência 

nesse sentido foi concretizada por D. Pedro II, quando fundou, na cidade do Rio de janeiro, o 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Por volta de 1890, mais precisamente no dia 17 de 

maio, já no governo republicano, o Chefe do Governo Provisório, Marechal Deodoro da 

Fonseca, e o Ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, Benjamin Constant 

Botelho de Magalhães, assinaram o Decreto nº 408, mudando o nome do instituto para 

Instituto Nacional dos Cegos e aprovando seu regulamento. Em 24 de janeiro de 1891, pelo 

decreto de nº 1.320, a escola passou a denominar-se Instituto Benjamin Constant (IBC), em 

homenagem a seu ilustre e atuante ex-professor de Matemática e ex-diretor, Benjamin 

Constant Botelho de Magalhães (MAZZOTTA, 1987). 

 

Foi ainda D. Pedro II que, pela Lei nº 839, de 26 de setembro de 1857, portanto, 

três anos após a criação do Instituto Benjamin Constant, fundou, também no Rio de Janeiro, o 

Imperial Instituto dos Surdos-Mudos. É importante ressaltar que, desde seu início, a referida 

escola caracterizou-se como um estabelecimento educacional voltado para a “educação 

literária e o ensino profissionalizante” de meninos “surdos-mudos”, com idade entre 7 e 14 

anos. 

 

Urge referir que há registros de outras ações voltadas para o atendimento 

pedagógico ou médico-pedagógico aos deficientes. Em 1874, o Hospital Juliano Moreira 
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iniciou a assistência aos deficientes mentais. Sobre o tipo de assistência prestada há, no 

entanto, informações insuficientes para a sua caracterização como educacional. Tratava-se de 

assistência médica a crianças deficientes mentais e não propriamente de atendimento 

educacional; ou poderia se configurar como atendimento médico-pedagógico. 

 

Na primeira metade do século XX, havia quarenta estabelecimentos de ensino 

regular mantidos pelo poder público, sendo um federal e os demais estaduais, que prestavam 

algum tipo de atendimento escolar especial a deficientes mentais. Ainda catorze 

estabelecimentos de ensino regular - dos quais um federal, nove estaduais e quatro 

particulares - atendiam também alunos com outras deficiências (MAZZOTTA, 2001). 

 

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas, afirma o princípio da não-discriminação e proclama o 

direito de toda pessoa à educação (ONU, 2006). Em 21 de abril de 1959, a Assembléia Geral 

das Nações Unidas aprovou a Declaração dos Direitos da Criança, assegurando, no seu 

Princípio 7º, o direito à educação gratuita e obrigatória, ao menos em nível elementar, às 

pessoas detentoras de qualquer deficiência. Além do desenvolvimento de suas faculdades, de 

seu juízo pessoal e do sentido da responsabilidade moral e social, outro princípio defendido 

era a participação útil da criança na sociedade. (MAZZOTTA, 1989).   

 

Posteriormente, na denominada Conferência Mundial de Educação Especial, 

também conhecida como Declaração de Salamanca, ocorrida em junho de 1994, com a 

representação de 88 governos e 25 organizações internacionais, em Salamanca – Espanha, foi 

reafirmado o compromisso com a Educação para Todos, reconhecendo a necessidade de 

urgência do provimento de educação para crianças, jovens e adultos com NEEs dentro do 

sistema regular de ensino. (UNESCO, 2006).   

 

Diante desses textos consagrados internacionalmente, houve grandes esforços, 

realizados por países do mundo inteiro, no sentido de assegurar, a todos, o direito à educação. 

As constituições brasileiras de 1967 e 1969 também levaram em consideração os princípios da 

declaração Universal dos Direitos do Homem e da Declaração dos Direitos da Criança. 

Contudo, somente a partir de 1957, o atendimento educacional às pessoas com NEEs foi 

expresso e assumido nacionalmente, pelo governo federal, com a criação de campanhas 

especificas voltadas para esse fim (MAZZOTTA, 2001). 
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A primeira a ser instituída foi a Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro 

(CESB) pelo Decreto Federal nº 42.728, de 03 de dezembro de 1957. As instruções para sua 

organização e execução foram objeto da Portaria Ministerial nº 114, de 21 de março de 1958, 

publicada no Diário Oficial da União de 23 de março de 1958 (MAZZOTTA, 2001). 

 

Em 1958, por inspiração e idéia de José Espíndola Veiga, pelo Decreto nº 44.236 

de 1º de agosto, foi criada a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes 

da Visão, vinculada à direção do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Sua 

organização e execução foram regulamentadas pela Portaria nº 477 de 17 de setembro de 

1958.  No dia 29 de novembro do mesmo ano, pela Portaria nº566, uma comissão diretora foi 

constituída sob presidência do Ministro de Estado da Educação e Cultura, Clóvis Salgado. 

Depois de um ano e meio de sua criação, a referida campanha sofreu algumas mudanças 

estruturais pelo Decreto nº 48.252, de 31 de maio de 1960. Deixou de ser vinculada ao 

Instituto Benjamin Constant e, com a denominação de Campanha Nacional de Educação de 

Cegos (CNEC), passou a subordinar-se diretamente ao Gabinete do Ministro da Educação e 

Cultura. 

 

Outra campanha foi instituída em 1960, por influência de movimentos liderados 

pela Sociedade Pestalozzi e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), ambas 

no Rio de Janeiro. Com o apoio do então ministro da Educação e Cultura, Pedro Paulo 

Penido, pelo Decreto nº 48.961, de 22 de setembro de 1960, publicado no Diário Oficial da 

União de 23 de setembro de 1960, foi instituída, junto ao Gabinete do Ministro da Educação e 

Cultura, a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais 

(CADEME). Este decreto dispôs que a CADEME seria conduzida por uma comissão de três 

membros sob a presidência do Ministro da Educação e Cultura, que designaria um dos 

membros para as funções de diretor executivo, responsável por sua administração e execução 

(LEITAO, 1997). 

 

Somente em 1961, a Educação Especial foi abordada, pela primeira vez, em nossa 

legislação educacional, através da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), nº 4024/61 

(MAZZOTTA, 2001). A referida lei estabeleceu, em seus artigos 88 e 89, que A educação dos 

excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação a fim de 

integrá-los na comunidade. Vale assinalar que essa lei não dispôs explicitamente sobre a 
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responsabilidade do Estado em relação ao atendimento educacional às pessoas com NEEs, 

que, sem o apoio oficial, passou a ser seriamente comprometida. 

 

A necessidade de uma política de Educação Especial foi se delineando nos anos 

1970, quando da aprovação da Lei nº5.692/71, que, em seu artigo 9º, previa tratamento 

especial aos excepcionais; numerosas ações passaram então a se desenvolver com vistas à 

implantação das novas diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus. No âmbito da 

Educação Especial, uma dessas ações pode ser identificada no Parecer nº 848/72, do Conselho 

Federal de Educação (CFE), que teve como relator o Conselheiro Valnir Chagas. Esse 

parecer, que mais adiante será retomado, registra uma solicitação do Ministro da Educação e 

Cultura ao CFE [...] no sentido de que forneça subsídios para o equacionamento do problema 

relacionado com a educação dos excepcionais (MAZZOTTA, 2001: 53). Essa solicitação 

ministerial, assentada em seis idéias básicas a respeito do assunto, está também acompanhada 

de carta do Presidente da Federação Nacional das APAEs, Dr. Justino Alves Pereira, 

esclarecendo [...] a adoção de medidas urgentes para que também o campo do ensino e 

amparo ao excepcional seja dinamizado numa hora em que todos os outros setores 

educacionais são reformulados e acionados (MAZZOTTA, 2001: 54). 

 

Conforme comenta o próprio relator, “os dois documentos se completam” e esta 

área, que “até há pouco era uma atividade igualmente excepcional”, tem sido objeto de 

atenção do Ministério da Educação (MEC) e do CFE no sentido de cercá-la de garantias que 

respondam por seu êxito. Para ilustrar essa afirmação, destaca a Lei nº 4.024/61, que dedica 

um capítulo à Educação de Excepcionais, e a Lei nº 5.692/71, que aborda a temática como um 

caso do ensino regular. Além disso, cita alguns pareceres do CFE sobre diversos aspectos da 

Educação Especial e salienta a “constituição, pelo Sr. Ministro, de um Grupo de Trabalho que 

deverá reunir esses e outros elementos para delinear a política e as linhas de ação do governo 

na área da Educação de Excepcionais” (MAZZOTTA, 2001: 68). 

 

O Centro Nacional de Educação Especial (CENESP) foi criado pelo Decreto nº 

72.425, do Presidente Emílio Garrastazu Médici, em 3 de julho de 1973, com a “finalidade de 

promover, em todo o território nacional, a expansão e melhoria do atendimento aos 

excepcionais”. Em 1977, o MEC elaborou documento que evidenciava o início de uma 

política de Educação Especial com expressivo aumento de verbas para esse setor. Entretanto, 

a maior parte destinava-se às instituições particulares. Somente nos anos 1980, o CENESP 
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reconheceu a necessidade de redefinir a política de Educação Especial no Brasil, quando, em 

1985, elaborou o Plano de Educação Especial – Nova proposta, colocando a integração e 

normalização como princípios norteadores  (LEITÃO, 1997). 

 

Em 1986, foi criada a Secretaria de Educação Especial (SEESP), em substituição 

ao CENESP, dotada de maior mobilidade institucional junto ao Poder Executivo, capaz de 

articular os órgãos públicos e privados, responsáveis por essa modalidade de ensino no país, 

bem como assessorar o MEC na organização dos programas e currículos da Educação 

Especial. Naquele ano, a expressão “alunos excepcionais” foi substituída por “alunos 

portadores de necessidades especiais” (FONSECA,1995).  

 

Com a sua criação, foram extintas a CENEC e a CADEME. Ao novo órgão, 

Centro Nacional de Educação Especial, foi revertido o acervo financeiro, pessoal e 

patrimonial daquelas campanhas. Também do CENESP passou a fazer parte o acervo 

financeiro e patrimonial dos Institutos Benjamin Constant e Nacional de Educação de Surdos. 

Posteriormente, em 15 de março de 1990 foi reestruturado o Ministério da Educação, ficando 

extinta a SESPE. As atribuições relativas à Educação Especial passaram a ser da Secretaria 

Nacional de Educação Básica (SENEB). 

 

Aprovando a estrutura regimental do Ministério da Educação, o Decreto nº 

99.678, de 8 de novembro de 1990, incluiu, como órgão da SENEB, o Departamento de 

Educação Supletiva e Especial – DESE. O Instituto Benjamin Constant e o Instituto Nacional 

de Educação de Surdos ficaram vinculados à SENEB, para fins de supervisão ministerial, 

mantendo-se como órgãos autônomos. Até o final de 1991, o DESE e a Coordenação de 

Educação Especial - foram desativados.  

  

No final de 1992, após a queda do Presidente Fernando Collor de Mello, houve 

outra reorganização dos Ministérios e, na nova estrutura, reapareceu a Secretaria de 

Educação Especial (SEESP), como órgão específico do Ministério da Educação e do 

Desporto. Atualmente, esta secretaria desenvolve um relevante trabalho, voltado para a 

proposição de políticas e para o fomento técnico e financeiro de ações de responsabilidade das 

Unidades Federadas. Em decorrência, a Educação Especial passou a ser tratada como 

componente relevante, não mais eventual, da rede regular de ensino (LEITÃO, 1997). 
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Quanto à posição do órgão específico de Educação Especial na estrutura 

administrativa do MEC, fica patenteada uma oscilação muito importante, no breve espaço de 

dois anos (1990-1992). Essas alterações refletem, sem dúvida, opções políticas diferentes que, 

por sua vez, criam desdobramentos nos campos financeiro, administrativo e pedagógico. 

 

Conforme Leitão (1997:45),  

 
Em termos constitucionais, o estado assegura os direitos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais visando uma melhoria da sua 
condição social e econômica. É possível afirmar que a garantia destes 
direitos sociais na letra da lei é somente um instância na luta pela 
conquista da cidadania destas pessoas, porquanto o sistema escolar 
abarca um ínfimo percentual da população que teria direito a alguma 
forma de atendimento educacional especializado. 
 

 
Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases Nacional (Lei nº 9.394/96), os 

direitos dessas pessoas ficam evidenciados, uma vez que uma de suas principais 

características, a flexibilidade, apresenta a Educação Especial como uma modalidade de 

ensino permeada de aspectos que vêm favorecer o aluno com NEEs (BRASIL, 2003). Pela 

primeira vez, uma LDB preceitua um capítulo (Capítulo V) destinado à Educação Especial, 

cujos detalhamentos fundamentais indicam: garantia de matrículas para portadores de 

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino (Art. 58); criação de 

serviços de apoio especializado, para atender às peculiaridades da clientela de Educação 

Especial (Art. 58 § 1º); oferta de Educação Especial durante a educação infantil (Art. 58 § 3º); 

especialização de professores (Art. 59 III). Ademais, o compromisso do poder público de 

ampliar o atendimento aos educandos com NEEs na própria rede pública de ensino (Art. 60, 

parágrafo único). 

 

 Esses dispositivos legais e político-filosóficos possibilitam estabelecer o 

horizonte das políticas educacionais de modo a assegurar a igualdade de oportunidades e a 

valorização da diversidade no processo educativo. Nesse sentido, esses dispositivos devem 

converter-se em um compromisso ético-político de todos, nas diferentes esferas do poder, e 

em responsabilidades bem definidas para sua operacionalização na realidade escolar. 

 

Apesar dos avanços legais no que se refere aos direitos das pessoas com NEEs, 

tanto o número de pessoas atendidas quanto a qualidade do atendimento recebido são 
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insuficientes, principalmente no que diz respeito ao trabalho pedagógico em sala de aula. 

Diante dessa realidade é preciso fazer nossa parte na construção do alicerce por uma 

sociedade mais justa e solidária, pois afinal, esse é nosso compromisso e nossa utopia. 

 

Contudo, insta enfocar que com o avanço da ciência e da tecnologia, 

particularmente a informática, importantes instrumentos e aparelhos têm sido desenvolvidos 

para favorecer e facilitar o desenvolvimento, a educação e a vida daqueles que necessitam de 

atendimento especial. Essa nova realidade tem possibilitado a participação ativa de um 

número cada vez maior de pessoas com deficiência nas situações comuns da vida, inclusive na 

educação.  

Nesse contexto, vale reconhecer outrossim a evolução de atitudes dos não-

deficientes e das pessoas com deficiência em busca de conhecimento e aceitação mútua: 

abordagem dinâmica das relações entre as pessoas e das pessoas com o seu ambiente.  

 

É notório registrar a importância da participação dos deficientes no planejamento 

e na execução dos serviços e recursos a eles destinados e, sem dúvida, um imperativo de uma 

sociedade que pretende ser democrática. A capacidade de pressão dos grupos organizados por 

pessoas com deficiência tem sido evidenciada na própria elaboração da legislação sobre os 

vários aspectos da vida social, nos últimos dez anos, no Brasil. Exemplo maior reside nas 

conquistas efetivadas na Constituição Federal de 1988 e nas Constituições Estaduais 

elaboradas com base na carta vigente. Na área de educação não são, entretanto, tão objetivos 

os resultados desses movimentos, todavia, em reabilitação, seguridade social, trabalho e 

transporte, são facilmente identificados (MAZZOTTA, 2001).     

 

Não obstante, diversas situações identificadas como de Educação Especial nada 

têm de especial e, outras vezes, sequer poderiam ser consideradas educacionais. Logo, em 

cada contexto da Educação Especial formal, há que serem definidas as especificidades que se 

pretende garantir e os meios para isso. Deve-se através de estudos científicos, procurar 

conhecer melhor a clientela que está sendo atendida, bem como a que se encontra fora do 

atendimento organizado, a fim de se atuar no sentido da provisão dos recursos necessários 

para o bom desempenho dessa modalidade de ensino, no conjunto das ações voltadas para a 

universalização do Ensino Fundamental. 
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Como demonstrado, até meados de 1990, as políticas de Educação Especial do 

MEC refletiram, explicitamente, o sentido assistencial e terapêutico atribuído à educação de 

pessoas com NEEs. A partir de 1990, surgem indicadores da busca de interpretação da 

Educação Especial como modalidade de ensino. Entretanto, é preciso salientar que as 

principais propostas e planos mantêm-se numa abordagem reducionista, interpretando a 

Educação Especial de forma meramente metodológica ou através de procedimentos didáticos. 

Nesse sentido, cabe lembrar que a Educação Especial não deve ser entendida como simples 

instância preparadora para o ensino comum, embora se deseje que o maior número possível de 

alunos possa dele se beneficiar. 

 

Por sua parte, ações em direção à garantia de uma escola pública, qualificada e 

democrática, tendem a suprimir atitudes que marginalizam e segregam uma grande parcela 

dos educandos das escolas regulares, impedindo que desenvolvam, com sucesso, o percurso 

escolar. Investir na melhoria da educação constitui, também, assegurar a criação e/ou 

manutenção de recursos que possibilitem a integração desse alunado.  

 

Conforme preconiza a política nacional, caberá aos municípios brasileiros a tarefa 

de ampliar a oferta de vagas e de iguais oportunidades educacionais na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental, bem como investir na melhoria de qualidade do ensino, buscando 

alternativas para a integração escolar dos alunos com NEEs (BRASIL,1996). 

 

A propósito, atender populações escolares cada vez mais diversificadas e ajudar 

os professores a tomar consciência dos problemas com os quais se deparam profissionalmente 

contribui para a integração de todos os alunos. De acordo com Baumel (1998), toda escola se 

depara com expectativas e necessidades diversas dos alunos (op.cit.:38). 

 

Visando ao pleno desenvolvimento do educando, a SEESP/MEC apóia-se em 

princípios vigentes e exequíveis: 

• Socialização do indíviduo; 

• Preservação da dignidade humana; 

• Busca da identidade; 

• Exercício da cidadania; 

• Realização máxima do potencial humano; 

• Incentivo à autonomia, cooperação e espírito crítico; 
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• Currículo adaptado de acordo com a realidade, respeitando os estilos e biorritmos de 

cada criança; 

• Envolvimento familiar e da comunidade no processo de desenvolvimento global do 

educando; 

• Desenvolvimento de formas da sociabilidade, compensando as diferentes formas de 

segregação social; 

• Programas e estruturas de ensino para permitir que algumas crianças evoluam 

lentamente e outras rapidamente, sem que recebam estigmas ou rótulos de inferioridade 

ou superioridade; 

• Sistema de ensino em que o deficiente seja considerado ser humano com potencial de 

aprendizagem, um perfil intra-individual e um repertório de comportamentos que têm de 

ser maximizados e otimizados pelo próprio processo educacional (BRASIL, 2004).  

 

As decisões tomadas pela SEESP/MEC vêm revelando um relevante movimento 

em respeito aos direitos dos cidadãos com NEEs dentro do sistema educacional. Dados do 

Censo Escolar de 2005 (MEC/INEP) registram que a participação do atendimento inclusivo 

cresceu, no Brasil, passando dos 24,7% em 2002 para 41% em 2005 (MEC, 2006). 

 

Com os avanços registrados na legislação da educação brasileira, temos hoje a 

garantia da inclusão dos indivíduos com NEEs nas escolas regulares, entretanto, constata-se 

que não basta garantir somente o acesso, deve-se assegurar a permanência desses alunos na 

escola, considerando suas diferenças, direitos e potencialidades.  

 

 

1.2 Retrospectiva da Educação Especial no Ceará 

 

 

A educação pública, no Ceará, reflete a problemática desta modalidade de ensino 

da educação brasileira. Somente em 1942, iniciou o atendimento educacional ao chamado 

“excepcional”, sendo a deficiência visual a primeira área da excepcionalidade a ser 

beneficiada com a criação da Sociedade de Assistência aos Cegos (CEARÁ, 1972). 

 

Em 1956, foi fundada a primeira instituição destinada a prestar atendimento ao 

deficiente mental: o Instituto Pestallozzi do Ceará. Apresentava ações voltadas para o 

assistencialismo e filantropia, buscando, primeiramente, suprir o descaso dos órgãos públicos 

e das autoridades responsáveis pela Educação Especial. 
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Em 1961, foi criado o Instituto Cearense de Educação de Surdos, sendo a 

primeira iniciativa governamental no tocante à Educação Especial. A partir de então, 

iniciativa, o governo estadual passou também a destinar, para o Instituto dos Cegos Dr. Hélio 

Góes Ferreira de Lima, recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento da 

Educação Especial. 

 

Com a criação do serviço de Educação Especial, na Secretaria de Educação, no 

ano de 1992, deu-se início à introdução de classes especiais nas escolas públicas, sendo 

considerada a primeira ação de integração dos deficientes na rede estadual. 

 

Os aspectos legais, referentes à Educação Especial, estão contidos nas Resoluções 

do Conselho Estadual de Educação (CEE), especificadas abaixo (LEITÃO, 1997): 

 

• A Resolução 81/1974 fixa os currículos para habilitação do professor do 

ensino de 1º grau até a 6ª série em Educação Especial; 

• A Resolução 97/1975 fixa normas para a educação do aluno 

“excepcional”; 

• A Resolução 165/1981 determina objetivos, estratégias, organização 

curricular, avaliação, autorização e reconhecimento para Educação 

Especial. 

 

Em 1994, em decorrência do Plano Decenal de Educação do Estado do Ceará 

(CEARÁ, 2003) houve a garantia à educação de qualidade e a oferta preferencial da Educação 

Especial em classes comuns do Ensino Regular. Apenas em casos específicos, e dependendo 

do grau da deficiência, dever-se-ia ser prestar atendimento em classes, escolas ou serviços 

especializados. 

 

O Plano Decenal de Educação para Todos (BRASIL, 1994) a princípio assegura 

que a Educação Especial deverá ser desenvolvida a partir da faixa etária de zero a seis anos, 

durante a Educação Infantil e em todos os níveis de ensino. Evidencia-se dentre os objetivos  

a serem alcançados até o ano de 2003: universalizar gradualmente o Ensino Médio e as 

modalidades de Educação Infantil e Especial, numa ação articulada entre União, Estado, 

Município e Setores organizados da Sociedade Civil, mediante a exposição e a racionalidade 
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da rede física, com garantia de igualdade de condições para o acesso à melhoria da qualidade 

do ensino ministrado. 

Em 1997, foi lançada a política Estadual de Educação Especial pela Secretaria de 

Educação Básica do Estado do Ceará (CEARÁ, 2003), tendo, como princípio norteador, a 

idéia de garantir que as pessoas com deficiência também tenham oportunidades sociais, 

educacionais e profissionais idênticas a das pessoas consideradas normais. 

A Política Educacional no Ceará propõe o redimensionamento da Educação 

Especial com prioridade para a inclusão e integração do aluno com NEEs no Sistema Regular 

de Ensino. Baseada na proposta de expansão, interiorização e inclusão da oferta de Educação 

Especial para os alunos com NEEs no Ensino Regular, a Secretaria da Educação Básica do 

Estado do Ceará (CEARÁ, 2003) implantou, em Fortaleza, sete núcleos para realizar 

diagnóstico, acompanhamento e serviços itinerantes, com salas de recurso distribuídas na 

capital. Esses núcleos têm o objetivo de implementar as metas e as ações contidas na política 

estadual de Educação Especial. Conforme documento da SEDUC-CE (1997), [...] situar a 

Educação Especial no sentido mais amplo, propicia o redimensionamento da sua prática, 

efetuando mudanças significativas no que diz respeito às suas funções (CEARÁ,2003).  

 

A princípio estabelece: 

 

• Atender a todos os alunos com NEEs; 

• Apoiar o aluno integrado no Sistema Regular, bem como oferecer 

subsídios aos docentes que recebem esse aluno; 

• Garantir o atendimento das pessoas com grave comprometimento ou 

deficiências múltiplas, ou ainda dos alunos com NEEs que a rede estadual 

não tiver condições de absorver; 

• Assegurar a terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir 

o nível exigido para a conclusão do Ensino Fundamental, em virtude de 

suas limitações, e acelerar para concluir em menor tempo o programa 

escolar para superdotados. 

 

Fundamentada nos princípios legais relativos à pessoa com NEEs, traz à tona 

novas idéias e transformações que devem ser, em sua maioria, implementadas 

simultaneamente. Para tanto, será necessária uma ampla e contínua campanha de 
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esclarecimento ao público em geral, autoridades educacionais, alunos das escolas comuns e 

especiais e de seus familiares. O compromisso, assumido pelo governo do Ceará, de assegurar 

uma “escola de qualidade para todos” exige um esforço de toda a sociedade: A Educação 

ocupa lugar primordial na estratégia democrática de um país e é o principal meio de 

instrumentalizar o cidadão para o exercício de suas funções na sociedade 

(BRASIL/SEESP/MEC, 1994: 123) 

 

Ademais são abrangentes as prioridades da Secretaria de Educação para a 

construção de uma Educação Especial de qualidade: elaborar propostas curriculares que 

atendam adequadamente ao aluno com NEEs; implantar salas de apoio pedagógico específicas 

para as crianças que não apresentam condições de freqüentar a sala de aula regular; trabalhar 

num processo de sensibilização junto aos municípios e ao Centro Regional de 

Desenvolvimento da Educação (CREDE), secretarias municipais de educação e de saúde para 

o diagnóstico precoce das deficiências e por fim, atender às crianças em situação de risco. 

 

Conforme prerrogativas da Secretaria de Educação do Ceará, a Educação Especial 

tem, como objetivo, desenvolver as potencialidades de pessoas com NEEs nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino. Destina-se aos educandos com deficiência mental, visual, 

auditiva, física, deficiências múltiplas, altas habilidades/superdotação e condutas típicas. Com 

a implementação da Educação Especial, consolidar-se-á uma educação para todos. 

 

A Educação Especial Inclusiva constitui um processo gradual e dinâmico de 

educar/ensinar, no mesmo grupo, o aluno com ou sem NEEs, durante uma parte ou na 

totalidade de permanência desse aluno na escola. Integrar configura o primeiro passo. Com a 

implantação de sete Núcleos de Atendimento Especializado em Fortaleza e dois no interior do 

Estado, teve início a descentralização dessa modalidade de atendimento (CEARÁ, 2003). 

 

De acordo com as diretrizes da SEDUC-CE, os Núcleos de Atendimento 

Especializado, mais do que locais físicos com recursos materiais específicos para as diferentes 

áreas de deficiência, são espaços eminentemente pedagógicos, implantados e organizados no 

âmbito das unidades escolares, com profissionais especializados. Promovem um trabalho 

cooperativo entre as equipes da Educação Especial e do Ensino Regular.  
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Os Núcleos adotam como princípios norteadores (CEARÁ, 2003), o respeito à: i) 

diferença, com atendimento às necessidades individuais do aluno; ii) igualdade, com 

reverência à dignidade da pessoa humana, direito à igualdade de oportunidades e de ser 

diferente sem ser inferior; iii) felicidade, direito a que todos os seres humanos fazem jus. 

 

A diversidade de atendimento em Educação Especial, seguramente, representa 

outra medida que contribui para a sua melhoria. Nessa perspectiva, conforme informações 

repassadas pela célula de Educação Especial através de documento oficial (CEARÁ, 2003), a 

SEDUC-CE ofertou atendimento, no Ensino Regular, para alunos com deficiência leve ou 

moderada, tendo ou não apoio especializado.  

 

No ensino especializado, os atendimentos seguem as seguintes especificações:  

 

• 157 espaços sócio-educativos especializados, atendendo 1.422 alunos com 

deficiência mental leve/moderada, que exijam atendimento individualizado 

especializado;  

• 115 salas de apoio pedagógico específico, atendendo 4.229 crianças 

incluídas/integradas ao Ensino Regular com dificuldades de aprendizagem;  

• 2 escolas especiais - Instituto Cearense de Educação de Surdos (ICES) e 

Instituto dos Cegos - atendendo, respectivamente, pessoas com NEEs na 

área de deficiência auditiva e visual; 

• 28 Instituições conveniadas com a SEDUC-CE, atendendo alunos com 

deficiências severas e profundas, apresentando graves comprometimentos, 

ou com condutas típicas moderadas, mas com comprometimento 

neurológico, psicológico e psiquiátrico que requerem atendimento e 

acompanhamento psicológico e terapias alternativas; 

• 17 laboratórios de informática nos Núcleos de Atendimento Especializado, 

atendendo alunos no espaço sócio-educativo, especializado e 

incluídos/integrados ao Ensino Regular a partir dos 7 anos de idade, para 

ações de informática educativa;  

• 3 oficinas pré-profissionalizantes, atendendo 185 alunos incluídos no 

Ensino Regular ou que estejam em atendimento especializado, dos 16 anos 

em diante, no horário diverso ao da escolarização regular;  
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• 1 Centro de Atendimento Pedagógico (CAP), atendendo 86 alunos cegos 

ou de visão subnormal, favorecendo acesso a recursos específicos com 

livros em Braille, livros falados, textos ampliados, dentre outros, 

adaptados para cegos (CEARÁ, 2003). 

 

O número de matrículas em Educação Especial, no Ceará, no período de 1998 a 

2002, foi registrado (CEARÁ, 2003): 

 

QUADRO 1 - Freqüência de alunos com NEEs matriculados no Ceará no período de 1998 a 2002 

 

ANO ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADO 
1998 1.935 1.065 3.350 
1999 1.900 1.187 3.481 
2000 2.143 1.380 3.677 
2002 2.267 1.577 4.079 

Fonte: SEDUC/CPPE/CENTRAL DE DADOS  (CEARÁ,2003) 

 

Até a finalização deste trabalho, não se obteve, junto a SEDUC-CE, acesso a 

dados numéricos mais recentes. Entretanto, demanda reconhecer que apenas os números não 

satisfzem: faz-se necessário monitorar também os efeitos da restrição financeira que está se 

tornando uma marca de nossos tempos. A inclusão não estabelece uma forma conveniente de 

justificar cortes orçamentários que põem em risco a provisão de serviços essenciais. A 

inclusão genuína significa a inserção de alunos com NEEs em classes do Ensino Regular com 

apoio técnico e/ou pedagógico para professores e alunos: seu principal objetivo é servir 

adequadamente a todos os alunos.  

 

É preciso compreender que os efeitos positivos da inclusão na renovação da 

escola surgem quando as pessoas envolvidas percebem discrepâncias entre o que querem 

fazer e o que permitem os atuais limites, relacionamentos e estruturas e adaptam esses limites, 

relacionamentos e estruturas para possibilitar os próximos passos à inclusão. Por exemplo, a 

maior parte dos professores e diretores que trabalham em prol da educação inclusiva percebe 

que o seu trabalho requer um relacionamento bem mais cooperativo entre os docentes de 

Educação Especial e os de Educação Regular do que as estruturas existentes podem suportar. 

Quando se esforçam para colaborar, podem perceber-se reconsiderando a tradição que os 
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separou, renegociando os limites físicos e temporais da turma, redistribuindo 

responsabilidades e encontrando novas maneiras de compartilhar os benefícios do trabalho 

cooperativo. Essas mudanças, por sua vez, podem levá-los a negociar mudanças nas 

descrições das tarefas, nos dispositivos para a supervisão e nas condições de trabalho. 

 

Tais elementos justificam o empenho de todos, o esforço de educadores e a luta da 

sociedade para que a Educação Especial se insira, efetivamente, na democratização do ensino; 

para que ela se incorpore na luta pela melhoria da qualidade da escola pública e pela 

concretização dos direitos de cidadania.  

 

As conquistas históricas e legais obtidas ao longo da evolução da Educação 

Especial abrem caminhos para a efetivação de uma escola inclusiva, pois, somente 

convivendo com a diversidade, poderemos alcançar uma educação de qualidade para todos e 

com todos. Nessa perspectiva, no próximo capítulo abordaremos aspectos relevantes a 

respeito da inclusão educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 36 

2 INCLUSÃO: DIREITO CONSOLIDADO E IMPERATIVO ÉTICO 
 

 

Atender populações escolares cada vez mais diversificadas e auxiliar os 

professores a tomar consciência dos problemas com os quais se deparam profissionalmente 

contribui para a inclusão de todos os alunos. De acordo com Baumel (1998), Toda escola se 

depara com expectativas e necessidades diversas dos alunos (op.cit.:38). 

 

Nessa perspectiva, o final do século XX, especificamente a década de 1970, marca 

o início de uma nova trajetória para a Educação Especial no Brasil, com o advento do 

movimento balizado na filosofia integracionista, que defende a inserção de pessoas com 

NEEs no sistema regular de ensino, assegurando as condições necessárias para o 

desenvolvimento de suas reais possibilidades. Esse movimento surgiu na Europa, 

principalmente nos países da Escandinávia, e ganhou força nos EUA e Canadá, podendo ser 

considerado como parte das lutas de grupos minoritários na defesa dos direitos humanos. 

 

Glat (1998: 22) esclarece que esse modelo: 

 

...parte da premissa que todas as pessoas portadoras de deficiências têm direito de 
usufruir de condições o mais comuns ou normais possíveis na comunidade onde 
vivem. Ou seja, elas devem participar das mesmas atividades sociais, educacionais, 
recreativas freqüentadas por grupos de sua mesma idade.    
 

De maneira geral, a idéia de inclusão defende que o aluno não deve se amoldar à 

escola, o problema não estaria centrado na pessoa que tem necessidades educacionais 

particulares, mas nas interações que estabelece com as condições de ensino-apredizagem que 

a escola possibilita. Assim, cabe à escola primar por sua re-organização curricular de modo a 

propiciar, a esse aluno, condições adequadas (MAGALHÃES, 2003). 

 

O aluno com deficiência visual, necessita de material de apoio complementar, na 

forma de textos em braille e/ou computadores com sistema operacional DOSVOX, que 

permite o uso de um microcomputador comum pelo cego, promovendo condutas 

independentes de estudo e trabalho; o estudante com deficiência física necessita de adaptações 

arquitetônicas; o aprendiz com deficiência mental, de adaptações curriculares. Convém 

assinalar que as alterações pedagógicas beneficiam não somente os alunos que apresentam 

algum tipo de deficiência, mas também os educandos com dificuldades de aprendizagem. 
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Diante disso, documento do MEC aponta os alunos que necessitam de 

atendimento educacional especial como aqueles que demonstram dificuldades acentuadas de 

aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que prejudiquem o desempenho 

de atividades curriculares (BRASIL, 2001:43). As dificuldades são compreendidas em dois 

grupos: i) não-vinculadas a uma causa orgânica específica e ii) relacionadas a condições, 

disfunções, limitações ou deficiências. Desse modo, a clientela da Educação Especial é 

composta por estudantes com dificuldades de aprendizagem; transtornos de comportamento; 

deficiência física sensorial (cegos, surdos e surdos-cegos); deficiência física não-sensorial 

(paralisia cerebral, por exemplo); deficiência mental; deficiências múltiplas. Soma-se, a esse 

grupo, os alunos com altas habilidades (superdotação), que necessitam de currículos 

diferenciados para a preservação e progresso de suas capacidades. Sem assistência 

educacional apropriada, o potencial desses aprendentes pode ficar estagnado ou ser revertido 

em atos anti-sociais, sendo dirigido para o crime organizado, por exemplo. 

 

A proposta da Educação Inclusiva almeja que todos os alunos com essas 

características possam ser atendidos no âmbito de uma escola regular pautada no ensino de 

qualidade, através de flexibilidade curricular e variabilidade metodológica. Cumpre ressaltar 

que a perspectiva inclusiva solicita, portanto, modificações no projeto pedagógico da escola, 

na prática de ensino em sala de aula e no campo de aprendizagem de cada criança, jovem ou 

adulto com NEEs. De acordo com as afirmações de Gonzalez e Torres (2002), a atenção à 

diversidade implica o alcance de metas: elaboração de modelos didáticos promotores do 

potencial individual, que possibilitem projeto, execução e controle dos processos de ensino-

aprendizagem desenvolvidos e análise da influência do contexto no desenvolvimento dos 

alunos. 

 

Mendes (2000), por sua vez, considera a inclusão como um imperativo ético, que 

não justifica o encerramento das alternativas de atendimento existentes no Brasil, pois 

provocaria a diminuição de espaços para a educação de pessoas com NEEs que, juntamente 

com seus familiares, deveriam ter a oportunidade de escolher o tipo de serviço educacional 

que lhes convém. Por outro lado (Omote 2000, p.20), aponta que um caminho conveniente, 

nas discussões, seria considerar que [...] a inclusão deve ser tratada como atitude, uma 

postura filosófica e não um fim em si mesma. 

 



 

 38 

Considerando os aspectos supracitados, depreende-se que a educação inclusiva 

deve ser compreendida como prática social em construção, que se consubstancia no seio de 

uma dada sociedade, no atual contexto da globalização econômica. No Brasil, deve-se atentar 

para as contradições de um país que ainda lida com graves índices de exclusão social, a 

despeito do que indicam algumas estatísticas. Cabe finalmente apontar que: 

 

[...] lidar com os ‘diferentes’ na sala de aula significa necessariamente romper com 
as concepções estereotipadas sobre grupos marginalizados. Por outro lado, na 
difícil caminhada da ‘diferença’ na escola regular muitas histórias silenciadas 
merecem vir à tona para que não se pense que a aceitação e o respeito à 
diversidade é tarefa que diz respeito apenas à capacitação de professores e à 
existência de condições humanas e materiais na escola, à solidariedade ou à 
tolerância (MAGALHÃES, 2004: 5). 

 

Assim, a escola deve propiciar, às pessoas com NEEs, práticas de vida que lhes 

favoreçam participar ativamente de amplas interações sociais, comunicações, condições 

institucionais e expressões culturais de atividade, incluindo as atividades do cotidiano escolar, 

como experiências de aprendizagem, no sentido de criar novas perspectivas pessoais. Dessa 

forma, é possível ocupar novo espaço nas relações interpessoais e possibilitar o crescimento 

individual, de modo que as ações realizadas pelo sujeito configurem uma mudança em sua 

própria estrutura funcional, mediante a construção de hábitos, esquemas e estruturas do 

conhecimento (ALENCAR, 2003).  

 

De modo geral, as práticas escolares inclusivas exigem a articulação de uma 

perspectiva teórica que pondere a continuidade/descontinuidade entre a deficiência e a 

normalidade para o necessário ajuste curricular, por meio de adaptações individuais. A escola 

inclusiva deverá investir nas potencialidades dos alunos, criando oportunidades educacionais 

adequadas para o desenvolvimento do sujeito com NEEs em sua totalidade. 

   

As discussões sobre os aspectos técnicos referentes à construção de uma postura 

inclusiva, em Educação Especial, não podem suplantar a necessidade de discutir o que torna a 

escola seletiva, favorecendo o aprendizado de uns e o fracasso escolar de outros. Esse debate 

não se circunscreve ao planejamento da ação pedagógica, mas é extensivo às concepções de 

“deficiência” e “normalidade”, bem como às relações de poder que se estabelecem na 

sociedade e na escola. 
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Lamentavelmente, a escola brasileira está alicerçada no formalismo da 

racionalidade, o que culminou na burocracia observada nas modalidades de ensino e tipos de 

serviço ofertados. Urge uma ruptura nessa base, como propõe a inclusão, como saída para que 

a escola possa fluir novamente, propagando sua ação formadora por todos os que dela 

participam (MANTOAN, 2003). 

  

Ademais o encaminhamento de alunos para escolas especiais ou a manutenção de 

classes especiais deveriam constituir exceção a ser recomendada quando a educação na classe 

regular mostrar-se incapaz de responder às necessidades educacionais ou sociais do estudante, 

e desde que essa incapacidade fosse demonstrada de forma inequívoca (UNESCO, 1994). 

Essas práticas quase sempre refletem apelos, expectativas e necessidades dos educadores, não 

correspondendo, de fato, às reais necessidades dos educandos. As razões subjacentes a esses 

procedimentos costumam remeter ao despreparo dos professores, com a falta de qualificação 

profissional necessária para lidar com as NEEs dessa clientela. 

 

A deficiência não deve ser tomada, isoladamente, como obstáculo ou 

impedimento a impossibilitar o desenvolvimento integral do sujeito. O próprio termo 

“deficiente” identifica a pessoa em função do déficit, ao invés de suas potencialidades, 

colaborando para fortalecer preconceitos sobre sua capacidade de realização (ALENCAR, 

2003). As verdadeiras restrições decorrem das estruturas excludentes e das condições 

objetivas dos diversos campos de atuação do contexto social. As escolas especiais, em nosso 

país, têm se tornado um dos mecanismos preferenciais dessa sociedade seletiva. Acolhendo 

um universo restrito de educandos, essas instituições legitimam ambientes segregadores de 

aprendizagem. 

 

O acompanhamento sistemático no interior da escola regular tem sido reafirmado 

como estratégia recomendável no processo de integração escolar de pessoas com NEEs, no 

caso, indivíduos com deficiência, condutas típicas e altas habilidades que apresentam 

especificidades para o domínio das aprendizagens curriculares correspondentes ao seu perfil, 

exigem, portanto o emprego de recursos pedagógicos e metodológicos adequados 

(BRASIL,1994).  

 

A formação para o trabalho com alunos detentores de NEEs deve transcender as 

reflexões teóricas, promovendo a instrumentalização da prática pedagógica por meio de 
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experiências concretas, situações vivenciais e esclarecimento dos diferentes princípios e 

modos de aprendizagem. Contrapondo-se aos cursos emergenciais, devem-se priorizar 

processos coletivos, enfatizando a complexidade dos fenômenos observados em sala de aula e 

no ambiente escolar. Escolas inclusivas requerem novas estruturas e novas competências. A 

formação de educadores - básica ou continuada - precisa romper com a polaridade 

estabelecida entre educação comum e especial, tendo como referência a capacidade de 

aprender em meio à diversidade. 

 

A legislação brasileira, em conformidade co as leis internacionais, tem defendido 

a importância das crianças com NEEs se beneficiarem dos processos comuns de ensino e da 

convivência junto às crianças consideradas normais, como se pode observar na Constituição 

Federal, LDB e demais documentos lançados por setores responsáveis pela Educação Especial 

no MEC, como por exemplo, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica. As denominadas escolas inclusivas teriam, como fundamento básico, a flexibilidade 

curricular e metodológica, com o objetivo de aceitar as diferenças individuais de seus alunos. 

O desafio seria adequar a estrutura escolar às diferenças relacionadas a ritmos de 

aprendizagem, interesse, origem social, dificuldade, habilidade, motivação dos alunos nas 

salas de aula regular em qualquer nível de ensino (BRASIL, 1994, 1998, 2001).  

 

Conforme os preceitos deliberados na Declaração de Salamanca (1994) – 

inspiradora da política educacional inclusiva brasileira - crianças, jovens e adultos com NEEs 

devem ser incluídos em programas educacionais previstos para todos os educandos. A escola 

inclusiva incrementa a acomodação de todos os alunos independentemente de suas condições 

intelectuais, sociais, emocionais e lingüísticas, promovendo uma educação de qualidade, apta 

a modificar atitudes discriminatórias e criar comunidades acolhedoras para desenvolver uma 

sociedade verdadeiramente inclusiva. Faz-se imperioso, contrapor-se, então, a preconceitos e 

barreiras atitudinais que inabilitam e enfatizam os impedimentos, propondo uma pedagogia 

centrada nas potencialidades humanas e adaptada às necessidades dos alunos (UNESCO, 

2006).  

 

Para esse propósito a escola deve promover arranjos organizacionais, com ações 

pedagógicas promotoras da aprendizagem, seja na forma de currículos adaptados, estratégias 

de ensino e avaliação diferenciadas, recursos didáticos variados e parcerias com a 

comunidade. A viabilidade da inclusão requer o provimento de condições básicas, como 
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reformulação de programas educacionais e formação permanente dos educadores, para que 

sejam efetivados os ideais do movimento denominado Filosofia de Integração da Educação 

Especial, desenvolvido a partir da década de 1970, que fomentou a sistematização de políticas 

de inclusão social e educacional (MAGALHÃES, 2003). 

 

Por oportuno, o princípio da integração advoga a igualdade de direitos, 

privilégios e deveres das pessoas com NEEs, com participação ativa e interação social em 

ambientes o menos restritivos possíveis, respeitando-se suas diferenças individuais. Já a 

integração escolar constitui um processo gradual e dinâmico, que pode assumir distintas 

formas, segundo as habilidades e desempenho dos alunos. Refere-se ao processo de 

escolarização no mesmo grupo, de alunos com e sem NEEs, durante um período ou a 

totalidade de sua permanência na escola (BRASIL, 1995). 

 

A integração escolar se evidencia como estimuladora para todos porque propicia a 

renovação do sistema educacional pela incorporação da diversidade das experiências 

humanas. Para que seja estimulada faz-se necessário fomentar modalidades educacionais 

condizentes com as necessidades e interesses dos educandos. Deve-se considerar além disso, a 

formação dos educadores que deverá abordar o indivíduo em sua totalidade, renunciando 

concepções pedagógicas e psicológicas superficiais e mecânicas, que fundamentam o 

processo de ensino-aprendizagem em procedimentos técnicos e instrumentais dirigidos a um 

aluno passivo. Faz-se necessário, por conseguinte, desmembrar estereótipos, mitos e 

preconceitos, bem como outros construtos erigidos pela segregação e exclusão daqueles 

considerados impedidos ou incapazes de aprender. 

 

A falta de condições e recursos adequados ao atendimento das NEEs, associada a 

uma formação segmentada dos educadores, justifica o despreparo da escola, mobilizando 

mecanismos generalizados de resistência. Alunos, professores, técnicos, especialistas, pais, 

agentes do poder público e membros da comunidade, todos devem assumir o desafio da 

descoberta e superação de limites, construindo novas competências referenciadas no 

paradigma da escola inclusiva. Esse alvo longínquo deverá mover nossas ações e intenções 

como uma utopia a ser conquistada. Assim, a Educação Inclusiva deixará de ser uma área 

restrita a especialistas, passando a ser de interesse comum da sociedade.  
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3 SABER E FAZER EM PERMANENTE (RE)CONSTRUÇÃO: FUNDAMENTOS E 
PERSPECTIVAS DA FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES  

 

 

Na atualidade, o professor é co-responsabilizado, repetidamente, pela má 

qualidade do ensino, no entanto, ao longo da história da Educação, escassas foram as 

oportunidades ofertadas para que se manifestasse a respeito de sua prática pedagógica. 

Diferentes ações institucionais – propostas curriculares, planos educacionais, sistemas de 

avaliação, cursos de capacitação, dentre outros – vêm sendo inseridas no universo escolar sem 

que os docentes possam expressar suas opiniões.  

 

A formação contínua tem como objetivo preencher as lacunas da formação inicial, 

partindo do pressuposto de que foi limitada e que os professores devem atualizar as suas 

competências práticas, como forma de contribuir para tornar o sistema escolar mais eficaz, 

principalmente, no que se refere ao direito que as pessoas com NEEs têm ao ensino de 

qualidade. 

 

Perrenoud et. al. (2001), evidenciam que formar professores vai além do que 

possibilitar a aquisição de informações teóricas, técnicas, truques, gestos estereotipados ou 

reforçar a sua prática no domínio do ensino. Logo a abordagem central dos programas de 

formação continuada deveria ter, por premissa, a meta de formar educadores capazes de 

organizar situações de aprendizagem: tornar-se um profissional. 

 

Com o objetivo de refletir sobre a formação docente para o trabalho com os 

alunos detentores de NEEs, foi organizado um quadro teórico e legal para pensar a temática 

sob a perspectiva de dinâmicas mobilizadoras e redimensionadoras dos professores e de suas 

práticas, articulando, dessa forma, as dimensões pessoal, profissional e sócio-organizacional. 

 

3.1 A formação docente continuada 

 

A partir da década de 1990, tem se observado uma intensa preocupação com a 

formação docente, alvo de discussões e descontentamentos. Pesquisas recentes (CUNHA, 

1992; SADALLA, 1998; FONTANA, 2000; PERRENOUD, 2000) centralizam suas 

investigações na busca de referenciais que sinalizem o desempenho do professor bom, 
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competente e reflexivo: educador que, em sala de aula, apresenta um fazer pedagógico 

coerente a acepções progressistas de Educação. Esses estudos revelam, ainda, que a prática 

pedagógica pode ser ressignificada à luz de novas concepções. 

  

Convém assinalar que o interesse em incentivar a relação entre teoria e prática na 

formação do educador constitui um fenômeno recente. Anteriormente, o docente era 

“reciclado”, submetido a cursos rápidos e descontextualizados, que introduziam o novo 

dissociado do antigo, desprezando o conhecimento advindo da prática. Posteriormente, o 

professor foi “treinado” segundo uma modelagem de comportamentos, desencadeando ações 

com finalidades mecânicas. Ao professor, era atribuída a tarefa de fazer e não de pensar, 

mediante a imposição de modelos, receitas e técnicas do fazer pedagógico (PORTO, 2000). 

 

Buscando superar a dinâmica das formações anteriores, surgem, na década de 

1980, novos conceitos de pensar e fazer através de “aperfeiçoamento” e “capacitação” 

docente. Decisões foram tomadas e ações propostas conforme os pressupostos dessa nova 

visão; para alguns educadores, porém, as estratégias de formar ainda não respondem às 

demandas de uma prática pedagógica transformadora.  

 

Ao se refletir sobre a verdadeira definição da palavra “aperfeiçoar”, constata-se o 

sentido de tornar perfeito, completar o que estava incompleto; de modo análogo, capacitar 

significa tornar capaz, termos que referem, portanto, idéias doutrinárias, verdades absolutas 

que precisam ser simplesmente aceitas, exercendo uma função curativa, remediadora e 

imediatista. Será possível completar alguém? Torná-lo perfeito? Capacitá-lo, como se fosse 

um processo meramente externo? Ou será que, agindo dessa forma, nega-se a condição 

própria do conhecimento como um processo constante, interativo, incompleto, provisório? 

 

Para educar ou formar, nessa perspectiva, torna-se imprescindível considerar os 

professores segundo três eixos estratégicos: i) a pessoa do educador e sua experiência; ii) a 

profissão e seus saberes e iii) a escola e seus projetos (NÓVOA, 1992). Os professores 

precisam ser respeitados, dessa forma, como indivíduos, seres incompletos e eternos 

aprendizes; logo, devem-se buscar transformações e descobertas através de formações 

contextualizadas, entendendo o grupo no qual estão inseridos e redimensionando as suas 

práticas pedagógicas. 
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Com efeito, 

 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimento ou de 
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexão crítica sobre práticas e de 
(re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 
investir na pessoa a dar estatuto ao saber da experiência (NÓVOA, 1992: 38). 

 

Depreende-se que o objetivo central da formação continuada é desenvolver o 

educador-pesquisador. Não um pesquisador obstinado pela academia ou cientificidade, mas 

um profissional que possua uma atitude cotidiana de reflexão sobre a prática, intencionando 

compreender os processos de aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos. Desse modo, 

torna-se apto a construir uma interpretação autônoma da realidade e dos saberes presentes no 

seu fazer pedagógico.   

 

Conforme essa perspectiva, 

 
Não se trata de uma simples aquisição de conhecimentos, mas de uma 
transformação da própria pessoa envolvendo mecanismos psicológicos mais 
amplos, e essa interação sujeito-mundo (local onde habito e no qual dou e recebo 
significações) é que faz aparecerem problemas mais profundos, os quais a simples 
instrução não consegue resolver. É necessária uma prática transformadora 
constituída pela teoria e pela ação, formando uma proposta pedagógica que não 
concebe as pessoas como 'destinatárias' mas como sujeitos da própria atividade 
política (MARIN, 2000: 26). 

 

Busca-se uma nova competência pedagógica a partir da auto-avaliação sobre a 

prática, que, baseada em um movimento de ação-avaliação-ação, caminha para uma menor 

dicotomia entre teoria e prática. Como pressuposto, considera-se que entre uma determinada 

teoria que se quer assumir e a prática que se quer redimensionar, existe a teoria do sujeito, a 

qual se constrói a partir das questões que realiza. É mister que o educador reflita sobre sua 

ação, organize suas próprias teorias, compreenda a origem de suas crenças para que possa se 

tornar investigador de sua prática, profissional reflexivo, aprimorando o seu trabalho em sala 

de aula e recriando constantemente o seu fazer pedagógico. 

 

Na reflexão de Barbieri et al. (1977), o momento histórico atual se caracteriza 

pela necessidade de renovação do saber-fazer educativo, tanto no que se refere à atualização 

dos conhecimentos específicos das disciplinas pelas quais o professor é responsável, como 

também por uma razão premente, quanto [...] à própria natureza do fazer pedagógico, isto é, 

o domínio da práxis, que é histórico e inacabado (BARBIERI et al., 1977 apud BARILLI, 

1998: 44). 
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Na verdade, a formação continuada de professores e suas práticas pedagógicas 

não podem ser dissociadas, pois a formação se dá enquanto acontece a prática (PORTO, 

2000). Numa perspectiva dialética, não há formação prática definitiva, mas um processo de 

criação constante, refletido, reorientado e avaliado, visto ser a dialética essencialmente 

inquiridora. Numa visão reflexiva, a formação prática se configura como uma tendência que 

vem obtendo um grande interesse por parte dos professores e investigadores da Educação. As 

práticas voltadas à formação dos educadores devem permitir a reflexão e produção, tanto dos 

seus saberes, como dos seus valores num processo participativo de reflexão coletiva. 

 

Os ambientes formadores, construídos segundo concepções dialógicas e 

reflexivas, contribuem para o desenvolvimento da autonomia, como também propiciam uma 

maior compreensão da indissolubilidade entre formação continuada e prática pedagógica. Isso 

implica a necessidade de ressignificar, quer a formação continuada, quer o conceito de prática 

pedagógica. 

 

A ação educativa, a propósito, deve adotar novas significações, de modo 

contextualizado, em relação a fatores socioeconômicos e culturais, promovendo rupturas com 

percepções ingênuas da realidade e transcendendo a racionalidade técnica, a eficiência 

condicionada pela rotina, o instituído. A prática docente passa a ser concebida como [...] 

processo interinfluente com o mundo sociopolítico e com o cotidiano da educação e, por isso, 

constantemente confrontada com as condições de mudança e reinvenção da prática do 

professor (PORTO, 2000: 33). 

 

Insta referir que a formação continuada pode ser conduzida por meio da forma 

“escolar” ou “interativo-reflexiva” (SANTOS, 1998). Na escolar, incluem-se os cursos, 

seminários, palestras e encontros, nos quais são desenvolvidas temáticas diversificadas. Já na 

interativo-reflexiva, inserem-se as propostas cujos modelos se organizam em torno da 

resolução de problemas reais, do cotidiano do professor: parte-se de uma situação vivida em 

sala de aula e trazida pelos educadores para análise e discussão com um coordenador, 

profissional experiente no campo da Educação. 
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Nesse processo de reflexão, 

 
O professor torna-se consciente dos problemas de sua prática que podem estar 
relacionados tanto ao domínio do conteúdo e método de ensino, como também a 
problemas ligados à presença de estereótipos e preconceitos em relação aos alunos, 
falta de percepção dos interesses e necessidades do grupo (SANTOS, 1998: 131). 

 
A educação continuada posiciona os professores como sujeitos de sua própria 

formação através do aprimoramento advindo da reflexão da prática, da necessidade 

identificada em todos os níveis da docência, igualmente aplicada aos professores de 

indivíduos com NEEs. 

 

Dessa maneira, diante do atual paradigma de Educação, urge repensar um crucial 

problema: como formar professores para uma escola inclusiva? A inclusão de alunos com 

NEEs no sistema regular constitui uma inovação implementada pelo atual sistema educacional 

brasileiro. No entanto, pode-se constatar que a formação contínua dos educadores dessa 

modalidade de ensino vem sendo implementada no sistema educacional vigente com 

consideráveis lacunas, embora essa inovação - inclusão - o responsabilize pelo desempenho 

de competências específicas para com esse alunado. 

 

A formação contínua, definida como o conjunto de atividades que se realizam 

após a formação inicial, tem como objetivo desenvolver os conhecimentos e as competências 

dos professores com vistas ao seu aperfeiçoamento profissional. Embora vigorem diversas 

concepções sobre esse tipo de formação, verifica-se, na literatura especializada, concordância 

quanto a concebê-la como uma forma de educação permanente, pessoal e profissional 

(LADERRIÈRE apud RODRIGUES & ESTEVES, 1993). 

 

Segundo os autores, observa-se diferenças em relação às finalidades (a formação 

pode se relacionar com a insuficiência da formação inicial, mas também pode visar ao 

aperfeiçoamento ou à preparação para o desempenho de outras funções); ao orçamento 

disponível; à elaboração de planos e programas de formação; à diversidade (nomeadamente 

em relação aos formadores, mais heterogêneos do que os da formação inicial). 

A noção de formação contínua é subjacente à noção de formação, comportando 

várias interpretações, que vão do ato ao efeito ou mesmo ao modo de formar. Conforme o 

pensamento de Goguelin apud FABRE, 1995), podemos distinguir, relativamente a essa 

noção, cinco acepções:  
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• A ação pela qual algo se forma, é formado, produzido; 

• A ação de formar, organizar, instituir; 

• A maneira como algo se forma; 

• O resultado da ação pela qual algo se forma; 

• O resultado da ação de formar.   

 
De acordo com Fabre (1995), a conotação pedagógica da palavra formação 

apareceu relacionada a questões militares, no dicionário Larousse, em 1908. Mais 

recentemente, nos anos 1970, esse significado se estendeu à Educação, podendo expressar: o 

curso (habilitação acadêmica), o sistema (plano de formação dos professores) e o processo (a 

formação como resultado).  

 

O autor assinala ainda que formar difere lexicamente de educar, ensinar e instruir.  

Educar provém de educare, que quer dizer alimentar, criar. Esse termo, influenciado 

provavelmente pela palavra educere, que denota fazer sair, centra-se na idéia de nível: 

elevação de nível, no sentido de desenvolvimento intelectual, moral e físico. Ensinar, do latim 

insignare, implica o método, algo que se faz planejadamente. O ensino é assim uma educação 

intencional, que ocorre numa instituição, com finalidades explícitas. Já instruir deriva de 

instruere que significa inserir, dispor. Instruir corresponde a moldar o espírito das pessoas, 

através da transmissão de informações e conhecimentos. 

 

Por fim, formar, proveniente de formare, equivale a organizar, estabelecer. 

Formar alude, assim, à transmissão de conhecimentos, como instrução; à transferência de 

valores e de saber-ser, como educação; a integração de dados novos que molda a 

personalidade de quem se forma, interferindo nas estruturas cognitivas já existentes. 

 

Durante anos, a Educação se norteou pelo paradigma taylorista baseado na 

racionalidade técnica, que concebe o exercício profissional como uma atividade meramente 

instrumental, voltada para a solução de problemas através da aplicação de teorias, métodos e 

técnicas (CUNHA, 1992). 

 

Esse modelo de formação profissional enfatiza o conhecimento teórico em 

detrimento dos saberes práticos, com decorrências para: i) a divisão do trabalho em diferentes 

níveis, estabelecendo relações de subordinação; ii) o exercício de um trabalho individual 
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gerador de isolamento do profissional; iii) a aceitação de metas e objetivos externos, 

considerados neutros. Transformada numa atividade técnica e instrumental, porque derivada 

da aplicação do conhecimento sistemático e normativo, a prática pedagógica passa a ser 

entendida como neutra e isenta de subjetividade.   

 

Em substituição à perspectiva técnica, a racionalidade prática reconhece a 

existência de um conhecimento espontâneo, intuitivo, experimental e cotidiano. Nessa 

acepção, Goodson (1997) discorre sobre a necessidade de se contemplar o pensamento do 

educador, seus conhecimentos práticos e reflexões, propondo o desenvolvimento de estudos 

“de dentro do professor e para o professor”. Dewey (apud GÓMEZ, 1998), desde 1970, 

denunciava o perigo da racionalidade instrumental e apontava a experiência como sendo a 

primeira fonte de educação. Entende que o professor é sujeito de seu próprio desenvolvimento 

profissional, processo em que a reflexão sobre a experiência prática é fundamental.  

 

Schön (1991), veemente crítico do modelo tecnicista, aponta os limites de uma 

formação voltada para a reprodução, defendendo sua substituição por uma proposta que 

capacite o professor a refletir criticamente sobre suas ações. Considera que a teoria é 

insuficiente para orientar a prática pedagógica, pois o educador não deve ser o especialista 

que aplica conhecimentos, mas um “prático reflexivo”, agindo e tomando decisões a partir da 

avaliação dos problemas que surgem no decorrer de seu trabalho em sala de aula. Refletir 

sobre a prática auxilia a desenvolver uma atitude investigativa, apta a caracterizar o docente 

como produtor de conhecimentos práticos sobre o ensino. 

 

Conforme Schön (1991), o educador abandona a posição de técnico, executor, 

para tornar-se um “investigador na sala de aula” ou um “prático reflexivo”.  Sua concepção é 

concordante à de Gómez (1991), que concebe o professor como um “prático autônomo” ou 

“artista”, capaz de criar suas próprias ações; assim sendo, maneja a complexidade do real e 

resolve situações problemáticas por meio da integração inteligente e artístico-criativa do 

conhecimento e da técnica com os saberes adquiridos na prática docente. 

 

Cumpre mencionar que essa reflexão não deve ser entendida como independente 

de conteúdo e contexto, mas como um processo que acolhe não apenas as experiências 

práticas, bem como valores, afetos, interesses sociais e políticos. Trata-se de uma ponderação 
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crítica, que possibilita ao professor integrar técnica e conhecimentos teórico-práticos, 

superando, assim, uma relação linear e mecânica entre saber e fazer. 

 

Mais recentemente, em meados da década de 1990, a literatura sobre a formação 

do “professor reflexivo” se deslocou de uma perspectiva centrada quase que exclusivamente 

nos aspectos metodológico-curriculares para uma concepção abrangente, que considera o 

contexto escolar em suas relações com a sociedade. Desse modo, entende-se que as 

organizações escolares produzem uma cultura interna que lhes é própria, expressando valores, 

crenças, conhecimentos e atitudes daqueles que nela atuam.  

 

Ao invés de fundamentar-se na sala de aula e em seus aspectos disciplinares, 

metodológicos e curriculares, os estudos sobre formação docente passaram a adquirir uma 

visão mais complexa, com acréscimo das dimensões cultural, social e política do fenômeno 

educativo. Assim, para Nóvoa (1992), a formação do professor crítico-reflexivo implica três 

tipos de desenvolvimento: pessoal, profissional e organizacional. Essa formação abrange, 

além de um processo de crescimento pessoal e profissional, a transformação da cultura 

escolar, incluindo a implementação e consolidação de novas práticas participativas e gestão 

democrática. 

 

Em consonância com os estudos que apontam a pesquisa sobre a prática como 

básica para o desenvolvimento profissional, a formação continuada se apresenta como uma 

forte aliada para o aperfeiçoamento dos docentes. Logo, ultrapassando concepções 

fragmentárias, exclusivas, maniqueístas ou polarizadas de formação, delineia-se outro tipo de 

preparação profissional através da "formação permanente" (FREIRE, 2002) ou "formação 

continuada" (NÓVOA, 1992; PERRENOUD, 1993). Os dois termos podem ser considerados 

equivalentes, pois situam a pesquisa como sustentáculo da Educação; valorizam o 

conhecimento do professor e visam contribuir para uma análise do próprio fazer pedagógico 

em um processo interativo e reflexivo. 

 

Essa formação é coerente com o movimento social de direitos humanos, que 

intenciona educar o povo para além de uma visão fragmentada da realidade (FREIRE, 2002), 

auxiliando a superar o individualismo através de cooperação, soluções coletivas, liberdade de 

pensamento e cidadania. Consequentemente, evolui-se de uma consciência ingênua para uma 
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consciência crítica, com vistas a uma mobilização social questionadora do próprio sistema e 

transformadora da realidade. 

 

Novas exigências estão se impondo em face das transformações observadas nos 

dias atuais, características da sociedade da informação. Dessa forma, a Educação, entendida 

como prática social, deve ser compreendida sobre uma outra base histórica. Nesse contexto, 

portanto, [...] precisa ser pensada a formação de professores, cujo processo está 

indiscutivelmente referenciado à trama das relações sociais e aos arranjos estruturais e 

conjunturais que se efetivam (PORTO, 2000: 12).            

 

A formação contínua consiste em propostas que objetivam a qualificação docente 

para a melhoria de sua prática, mediante o domínio de conhecimentos e métodos do campo de 

trabalho em que atua. Os conteúdos a serem desenvolvidos, através da educação continuada, 

podem ter como objetivos superar problemas ou lacunas na prática profissional ou atualizar o 

educador por meio de conhecimentos decorrentes de novos saberes das diferentes áreas de 

conhecimento. 

 

Santos (1998: 98) apresenta uma concepção abrangente da temática. Considera:  

 

[...] formação continuada ou formação contínua, ou formação em serviço, em 
sentido mais estrito, todas as formas deliberadas e organizadas de aperfeiçoamento 
profissional do docente, seja através de palestras, seminários, cursos, oficinas ou 
outras propostas. 

 

Há, desse modo, diferentes processos de formação continuada com objetivos, 

formas e conteúdos distintos, de acordo com a origem da iniciativa para empreender a 

formação: é possível identificar iniciativas pessoais e institucionais, ambas podendo assumir 

caráter individual ou coletivo. Nos casos de iniciativa pessoal, de caráter individual, 

figurariam os professores que ingressam em cursos de capacitação, aperfeiçoamento, 

especialização ou similares, por eles próprios selecionados.  

 

Nos casos de iniciativa pessoal, de caráter coletivo, grupos de um número 

determinado de professores [...] buscam um profissional para lhes prestar assessoria técnica, 

geralmente voltada para aspectos psicopedagógicos, com o objetivo de ajudá-los a resolver 

seus problemas de sala de aula (SANTOS, 1998: 127). Importa referir que, nas duas 
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situações, os participantes custeiam as despesas, com a conseqüente responsabilidade por sua 

formação. 

 

A iniciativa institucional, em relação à formação continuada de caráter individual, 

ocorre quando a instituição promove a qualificação de docentes, liberando-os parcial ou 

totalmente do exercício de suas funções e responsabilizando-se pelas despesas. Esse 

aperfeiçoamento pode ser realizado através de estágios técnico-pedagógicos, cursos de 

especialização ou pós-graduação. Nos casos de iniciativa institucional coletiva, são oferecidos 

cursos, seminários, oficinas ou semanas de estudo aos professores, cuja participação pode ser 

voluntária ou compulsória (SANTOS, 1998). Em ambas as situações, a definição de tipos, 

formas ou modalidades de capacitação, bem como o financiamento para os programas de 

formação continuada, são de responsabilidade institucional. 

 

Na formação contínua do tipo institucional, de caráter coletivo, as propostas de 

conteúdo e atividades podem se originar da própria instituição ou dos professores. No 

primeiro caso, [...] a proposta de capacitação pode surgir em decorrência de um diagnóstico 

feito por dirigentes educacionais, tomando como referência o desempenho dos alunos ou em 

virtude da necessidade de introdução de alguma mudança pedagógica (SANTOS, 1998: 

128). Se a demanda vier dos professores, abrangerá a expressão de suas dificuldades, suas 

necessidades e orientará, como no caso anterior, a elaboração do planejamento da formação 

continuada a ser desenvolvida. 

 

Cumpre mencionar que a educação contínua pode ser efetivada na modalidade 

presencial ou a distância. Observa-se inclusive que a formação continuada a distância tem 

sido bastante solicitada, com o emprego usual da rede mundial de computadores (internet). 

Pode-se dizer que diferentes demandas, bem como as diversas formas de conduzir as 

modalidades que comporta, [...] poderão ser usadas com maior ou menor êxito, dependendo 

da situação a que se destinam (SANTOS, 1998: 131). 

 

3.2 Formação para a Educação Especial 

 

No que se refere à formação de professores especificamente para a Educação 

Especial, no Brasil, torna-se necessária uma breve retrospectiva histórica. Os primeiros cursos 

possuíam carga horária variável; intensivos e de nível médio, reuniam professores de vários 
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estados. Eram ministrados nos estabelecimentos federais, como o Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES-RJ) e o Instituto Benjamim Constant (IBC-RJ), como ainda em 

organizações não governamentais (ONGs), como o Instituto Pestalozzi (BH/MG), que 

realizava curso de férias para professores de “excepcionais” desde 1951 (MAZZOTTA, 1992; 

GOTTI, 2001). 

 

Esses cursos formavam professores normalistas “especializados” e, segundo 

Mazzotta (1992), na parte diversificada desses cursos, evidenciava-se a presença de duas 

disposições distintas: educacional e clínica ou médico-pedagógica. A tendência educacional 

consistia nos cursos de especialização para o ensino de deficientes visuais e auditivos, 

enquanto a médico-pedagógica caracterizava os cursos de especialização para deficientes 

físicos e mentais. Somente no final da década de 1970, no estado do Paraná, surgiram os 

Cursos de Estudos Adicionais para formação de professores em Educação Especial, 

expandindo-se, posteriormente, a outros estados. 

 

A formação em nível médio foi elevada ao nível superior no final da década de 

1960 e início da de 1970, conforme o parecer 295/69 do Conselho Federal de Educação 

(CFE), que tinha por princípio a maior especialização exigida para esse tipo de educação 

escolar (GOTTI, 2001). Assim sendo, a formação de professores para a Educação Especial, 

em 2001, apresentava o seguinte quadro:  

 

3.2.1 Formação inicial em nível médio  

 

- Professores normalistas habilitados em Educação Especial para determinadas 

áreas específicas, como Deficiência Auditiva (DA), Deficiência Mental (DM), Deficiência 

Visual (DV) e Deficiência Física (DF) nos cursos de Estudos Adicionais;  

- Professores normalistas habilitados em Educação Especial por meio de cursos de 

capacitação promovidos pelas Secretarias de Estado de Educação e Institutos de Educação.  

 

 

3.2.2 Formação inicial em nível superior 

  

- Professores Habilitados em Educação Especial para áreas específicas (DM, DA, 

DV, DF) nos cursos de Pedagogia;  
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- Professores licenciados somente em Educação Especial;  

- Professores especializados em cursos de pós-graduação lato-sensu, mestrado e 

doutorado (GOTTI, 2001). 

 3.2.3 Formação continuada 

 

A autonomia do termo “formação” em relação a ensino, educação ou mesmo 

instrução se deve, provavelmente, à necessidade que as pessoas sentem de atualizar 

conhecimentos constantemente, em função de exigências sociais, para as quais a escolaridade 

formal, por si só, não consegue oferecer respostas. A necessidade de uma formação ao longo 

da vida, seja intitulada contínua, continuada ou permanente, é assinalada no relatório para a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

elaborado pela Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI (1996). 

 

 

Segundo o documento: 

 
[...] a divisão tradicional da existência em períodos 

distintos – o tempo da infância e da juventude consagrado à educação 
escolar, o tempo da atividade profissional enquanto adulto, o tempo 
da reforma – já não corresponde às realidades da vida 
contemporânea e, ainda menos, às exigências do futuro. Hoje em dia, 
ninguém pode pensar adquirir, na juventude, uma bagagem inicial de 
conhecimentos que lhe baste para toda a vida, porque a evolução 
rápida do mundo exige uma atualização contínua dos saberes, apesar 
da educação inicial dos jovens tender a prolongar-se. (UNESCO, 
1996: 89). 

 
 

Gotti (2001) esclarece a clientela a que a formação continuada para Educação 

Especial se destinava: 

 

- Professores com licenciatura plena, partícipes de cursos de aperfeiçoamento em 

Educação Especial promovidos por Instituições de Ensino Superior (IES) ou Secretarias de 

Educação; 

 

- Professores (geralmente com formação em magistério de nível médio) 

capacitados por meio de cursos de atualização promovidos por IES, Institutos de Educação e 

Secretarias de Educação;  
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- Professores (com formação de nível médio ou superior) atendendo a aprendizes 

com NEEs sem nenhum curso específico na área de Educação Especial.  

 

A publicação de novas leis educacionais e as reformas que vêm sendo 

implementadas nos sistemas educacionais estaduais e municipais, nos últimos anos, 

trouxeram consigo uma nova perspectiva para a abordagem da formação dos professores, com 

possibilidades muito interessantes, tendo em vista que a legislação, como elemento regulador 

da sociedade, tem sua elaboração intimamente relacionada aos anseios coletivos. 

 

No nosso país, a principal legislação que trata do tema, em conformidade com o 

art. 208, III da Constituição Federal, é a Lei que explicitaremos a seguir.  

 

 

3.2.4 Legislação para a formação em Educação Especial  

 

 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 

9.394/96 e a preocupação com a Política de Inclusão Escolar, as questões relativas à formação 

de professores foram alteradas. Conforme o inciso III do Art. 59, há dois tipos de educadores 

para atuação com alunos que apresentam NEEs:  

 

- Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para o 

atendimento individualizado; 

 

- Professores capacitados para favorecer a inclusão desses educandos em classes 

comuns.  

 

No entanto, a LDBEN não esclarece a natureza e conteúdo dessa especialização, 

nem se o curso deve ser específico por área ou generalista (BUENO, 1998; GOTTI, 2001, 

FERREIRA, 2002). No que concerne à formação de professores capacitados, o debate parte 

do princípio que as ações a serem desenvolvidas nas classes ou disciplinas do ensino regular, 

segundo a atual perspectiva da política de inclusão escolar, requerem uma formação geral 

sobre a educação de aprendentes com NEEs (FERREIRA; 2002). 
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O documento “Referenciais para Formação de Professores” (BRASIL, 1999b: 3) 

estabelece que: 

 

O professor precisa ter condições de se desenvolver profissionalmente para assumir 
com autonomia o comando de seu trabalho, pois só assim poderá oferecer as 
condições necessárias para o desenvolvimento de seus alunos, atendendo as suas 
diferenças culturais, sociais e individuais.  
 
 

Com base nessa concepção, o objetivo da formação de professores, conforme 

Freitas (2001),consiste na sua profissionalização mediante o desenvolvimento de 

competências para permitir que, no cumprimento de suas funções, sejam consideradas as 

dimensões técnicas, sociais e políticas, igualmente importantes e imprescindíveis ao 

desenvolvimento educacional brasileiro.  

 

O autor, ao analisar criticamente a situação atual da formação de professores em 

Educação Especial, no Brasil, aponta a necessidade de que o movimento de profissionalização 

esteja fundamentado na noção de competência profissional. Porém, o desenvolvimento de 

competência exige metodologias pautadas na articulação teórico-prática; resolução de 

situações-problema e reflexão sobre a atuação profissional.  

 

A Resolução n° 2 de 11 de setembro de 2001 (BRASIL, 2001) recomenda a 

necessidade de trabalho pedagógico específico para as pessoas com NEEs. Considerando que 

cada curso deve ter o seu Projeto Político Pedagógico (PPP) pautado na Resolução do 

CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2001: 5), as diretrizes determinadas são:  

 

I. A formação deverá garantir a constituição das competências objetivadas na 
educação básica;  
II. O desenvolvimento das competências exige que a formação contemple diferentes 
âmbitos do conhecimento profissional do professor;  
III. A seleção dos conteúdos das áreas de ensino da educação básica deve orientar-
se para ir além do que os professores irão ensinar nas diferentes etapas da 
escolaridade;  
IV. Os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica devem ser tratados de 
modo articulado com suas didáticas específicas;  
V. A avaliação deve ter como finalidade a orientação do trabalho dos formadores, a 
autonomia dos futuros professores em relação ao seu processo de aprendizagem e a 
qualificação dos profissionais com condições de iniciar carreira;  
Parágrafo único: A aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico 
geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de 
situações problema como uma das estratégias privilegiadas. 
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O documento acima trata da seleção de conteúdos e articulação com suas 

didáticas; avaliação com o objetivo norteador do trabalho; ação-reflexão; resolução de 

situações-problema. Entretanto, outras competências são necessárias para um professor que 

atua na área de Educação Especial. Gotti (2001: 4) indica que educadores especializados 

nesse campo devem estar preparados para exercer as seguintes competências: 

  

I. Refletir sobre os determinantes filosóficos, políticos, pedagógicos, históricos e 
legais da Educação Especial;  
II. Desenvolver práticas pedagógicas diversificadas, cooperativas, centradas na 
aprendizagem e nos níveis de desenvolvimento dos alunos;  
III. Avaliar, continuamente, os processos de desenvolvimento e aprendizagem, a fim 
de identificar NEEs dos alunos visando a um atendimento de qualidade; 
IV. Implementar flexibilização/adaptações em qualquer dimensão curricular, 
demandadas pelas NEEs dos alunos;  
V. Realizar trabalho em equipe, atuando com familiares, professores do ensino 
regular, equipes de profissionais da comunidade envolvidos no atendimento ao 
aluno com NEEs; 
VI. Dar respostas educativas que permitam aos alunos desenvolver conceitos, 
habilidades, atitudes e valores nas áreas de Linguagem, Códigos e suas 
Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e em Ciências 
Humanas.  
 

Mais recentemente, Hardman et al. (2005) descrevem os Padrões Curriculares 

para os professores que trabalham com Educação Especial, estabelecidos pelo Conselho da 

Criança Excepcional (CEC) dos Estados Unidos da América (EUA). Em vez das sete 

competências acima estabelecidas para a formação do educador brasileiro, os técnicos do 

CEC estabeleceram uma série de competências para o professor norte-americano, que tem 

servido como parâmetro para a formação docente em várias partes do mundo. De acordo com 

o seu estabelecimento, espera-se que os educadores recém-capacitados possam desenvolver 

um “arquivo”, devendo nele armazenar as principais atividades. 

  

Considerando a legislação vigente, professores que atendem aos alunos com NEEs 

devem perceber o campo da Educação Especial como uma disciplina que evolui e que se 

modifica com base em filosofias, princípios e teorias. Essas alterações também estão apoiadas 

em evidências, leis e políticas relevantes, pontos de vista históricos e diversos, assuntos que 

influenciam constantemente a área da Educação Especial e da Educação Geral, bem como o 

tratamento de indivíduos com NEEs tanto na escola quanto na sociedade (JANNUZZI, 1992). 

 

Esses professores deverão adquirir compreensão sobre a sua prática profissional 

no que se refere à avaliação, planejamento instrucional, implementação e avaliação de 
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programas. Sendo necessário ainda que os docentes conheçam os impactos que o 

conhecimento da diversidade humana pode causar na família, cultura e escola. 

  

É significativo que conheçam a relação entre a Educação Especial, organização e 

funções da escola, como ainda os sistemas escolares e outras agências. Esses conhecimentos 

devem ser utilizados pelos educadores como uma base sobre a qual serão erigidos os 

entendimentos pessoais e filosóficos referentes à Educação Especial.  

 

No que concerne ao desenvolvimento e características desses docentes, precisam 

demonstrar respeito para com seus alunos como seres humanos únicos, compreender 

similaridades e diferenças no desenvolvimento humano e características entre indivíduos com 

e sem NEEs. Além disso, os professores devem interagir com os domínios do 

desenvolvimento humano e usar esse saber para responder a uma variedade de habilidades e 

comportamentos dos sujeitos com NEEs. Os docentes precisam também entender o impacto 

que as experiências desses indivíduos podem causar nos seus familiares em relação a 

habilidades para aprender e interagir socialmente, bem como para viver na condição de 

membros contribuintes da comunidade. 

 

Constitui-se determinante que os educadores proporcionem ambientes de 

aprendizagem para as pessoas com NEEs de modo que favoreçam conhecimento cultural, 

segurança, bem-estar emocional, interações sociais positivas e envolvimento ativo com outros 

indivíduos. Por conseguinte, torna-se indispensável a valorização da diferença e o 

reconhecimento das vantagens de viver harmoniosa e produtivamente num mundo 

culturalmente diversificado. Devem ser agentes para encorajar a independência, auto-

motivação, auto-direção, identidade pessoal, auto-defesa desse alunado e para ajudar seus 

colegas de trabalho a incluir indivíduos com NEEs em ambientes regulares, envolvendo-os 

em atividades reais e interativas.  

 

Vale enfatizar a acepção de Ferreira (2002: 5), ao apontar que: 

 

[...] as atuais propostas, assim como os cursos de formação existentes não estão 
dando conta da criação de espaços ou arenas de produções de sentidos que venham 
a ressignificar a relação com os alunos com competências diferenciadas. Os 
debates, conteúdos e práticas estão acontecendo em disciplinas ou atividades 
curriculares desconexas.  
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Tal fato exprime preocupação e indica os cuidados necessários a fim de se 

contribuir para a formação continuada de professores, visto ser uma tarefa laboriosa, 

principalmente para profissionais responsáveis e comprometidos com a formação docente de 

qualidade.  

 

Mediante um olhar atento a essas competências, observa-se que a totalidade dos 

critérios se mostra adequada para qualquer educador. Portanto, todos os professores devem se 

preocupar com a aprendizagem e diferenças individuais de seus alunos; suas estratégias 

instrucionais e ambientes de aprendizagem; melhor forma de comunicação com o alunado;  

avaliação contínua, que possibilita construir seu planejamento e uma prática profissional 

dentro de princípios éticos e cooperação contínua. Uma formação docente que contemple 

todas essas características favorecerá uma atuação profissional eficiente. É necessário que a 

comunidade educacional se una na busca de soluções que venham, finalmente, resolver o 

problema da formação continuada de professores para a Educação Especial no Brasil. 

 

Essas preocupações são igualmente válidas para as estratégias de ensino e 

avaliação. Na formação docente, o ensino costuma ser privilegiado em detrimento das práticas 

avaliativas. Assim, avaliar as necessidades formativas do professor a partir da sua própria 

óptica nos aponta o início de um novo caminho para o êxito das ações direcionadas ao 

atendimento de alunos especiais matriculados na escola regular. 

 

Para tanto, no próximo capítulo, abordaremos aspectos conceituais acerca da 

avaliação mediante a análise das necessidades de qualificação na formação continuada dos 

professores para o atendimento de alunos com NEEs. 
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4 AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: CONHECER E VALORAR PARA APRIMORAR 
 

 

O tema avaliação vem ganhando, gradativamente, maior relevância no cenário 

político-educacional brasileiro. Discussões e debates tornam-se ainda mais polêmicos à 

medida que o assunto adquire complexidade, uma vez que a falta de consenso quanto à sua 

aplicação é constante. Neste capítulo, será realizada uma breve revisão conceitual 

considerando a origem e evolução do termo avaliação, bem como os principais teóricos que 

abordam a avaliação educacional sob diferentes ângulos. 

 

De acordo com as afirmações de Vianna (2000:18), a avaliação não apresenta fim 

em si mesma e nunca é um todo acabado, auto-suficiente. Constitui, porém, uma das múltiplas 

possibilidades de explicar um fenômeno, analisar suas causas, determinar prováveis 

conseqüências e sugerir elementos para uma discussão posterior, acompanhada de tomada de 

decisões, que considere as causas dos fenômenos analisados criticamente. No que concerne ao 

campo da Avaliação Educacional, o autor afirma inexistir uma teoria geral, mas haver um 

conjunto de abordagens teóricas sistematizadas, que fornece subsídios para julgamentos 

valorativos.  

 

Etimologicamente, o vocábulo avaliação significa “determinar um valor”. De 

modo semelhante, a palavra avaliar, originada no latim, parte da composição “a-valere”, que 

significa “dar valor a” (LIMA, 2005). Com respeito à construção da avaliação em Educação, a 

história revela que seu desenvolvimento ocorre permeado por rupturas históricas, o que 

culminou em novas concepções e técnicas. Vale ressaltar que a avaliação constitui uma 

prática antiga ao ser humano; nessa perspectiva, Lucena (1992: 35) afirma: A prática da 

avaliação, entendida no seu sentido genérico, é tão antiga quanto o próprio homem. 

  

Para Depresbíteris (2000), os textos bíblicos também esclarecem muito sobre a 

prática avaliativa, uma vez que, desde o momento da criação do ser humano, o próprio 

Criador avaliou-se e viu que tudo o quanto havia criado era bom. Assim, avaliando e 

tomando decisões, construiu sua obra-prima. Freqüentes citações bíblicas remetem a uma 

idéia de avaliação, como, por exemplo: examine-se o homem a si mesmo; à medida que 

julgardes, serás julgado, dentre outros. Esse fato justifica e coincide com as afirmações de 

outros estudiosos, que defendem a idéia de ser o homem um contínuo avaliador. Outra 
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afirmação que confere ao homem um “inatismo avaliativo” expressa-se nas palavras de 

Bloom (1956: 157 apud LIMA: 2005),  que afirma: Aparentemente, o homem é formado de tal 

modo que não pode deixar de avaliar, julgar, estimar ou valorar.   

 

Na reflexão de Parente (1991: 20), desde a Antiguidade, a avaliação educacional 

vem obtendo avanços, uma vez que os adolescentes passavam a ser considerados adultos 

quando aprovados em exames que envolviam usos e costumes. Na civilização chinesa, por 

volta de 2.205 a.C., os candidatos ao serviço público eram selecionados através de exames 

escritos, enquanto em Atenas, na Grécia Antiga, Sócrates (469 - 399 a.C.) já submetia os 

alunos aos denominados inquéritos orais, apontando a auto-avaliação - conhece-te a ti mesmo 

- como o pressuposto básico e necessário para o encontro com a verdade. 

 

Na Idade Média, os alunos avaliavam os professores. Segundo Depresbíteris 

(2000), ao saírem da sala de aula, lançavam moedas dentro do barrete do professor: o dinheiro 

era proporcional à satisfação que possuíam em relação ao palestrante. Durkheim mostra a 

avaliação sob o caráter de exame, revelado nas práticas da universidade medieval aplicada 

para o bacharel, o licenciado e o doutor como ritual de passagem; o candidato deveria 

demonstrar determinado grau de maturidade intelectual, adquirido durante a sua escolaridade, 

para poder ter seus títulos reconhecidos. 

 

Por volta da década de 1920, os testes de avaliação eram tão difundidos que foi 

criada uma ciência chamada Docimologia; a expressão se origina de dokimé, que, em grego, 

significa “nota”. Era, dessa forma, a ciência do estudo sistemático dos exames, em particular 

dos sistemas de atribuição de notas e comportamentos dos examinadores e examinandos, 

tendo, no estudioso francês Pierón, seu principal difusor (LIMA, 2005). 

 

Além da França, a Docimologia difundiu-se por países como Portugal e EUA. 

Nesse último, a avaliação vista como sinônimo de exame era tão comum que foram criadas 

associações e comitês para o desenvolvimento de testes padronizados. Assim, nas primeiras 

décadas do século XX, a maior parte da atividade que era caracterizada como avaliação 

educacional formal estava associada à aplicação de testes, o que imprimia um caráter 

exclusivamente instrumental ao processo de avaliação. 
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Com o avanço dos estudos sobre a temática, um dos teóricos a contrariar essa 

idéia de avaliação por meio de testes foi Tyler, por volta de 1950. Provocou um grande 

impacto na literatura, quando propôs formas alternativas de avaliar, como escalas de atitude, 

inventários, questionários, fichas de registro de observação e outras formas de coletar 

evidências sobre o desempenho dos sujeitos em relação a objetivos específicos. Defendia a 

idéia de haver outras maneiras de avaliar os objetivos, principalmente quando envolvessem 

atitudes práticas e interações sociais (VIANNA, 2000; LIMA, 2005). 

 

Na década de 1970, a avaliação começou a ser vista mais amplamente. Surgiram 

autores que defendiam modelos de avaliação de programas e currículos como Stake, 

Stufflebeam e Scriven. No modelo de Stake, a avaliação constitui um processo para descrever 

programas educacionais por meio de pesquisa e investigação formais. Formal porque esse tipo 

de avaliação pressupõe bases científicas, objetivas e precisas, possibilitando informações 

imediatas para a tomada de decisão. Contrapõe-se, desse modo, à investigação informal,  

baseada em observação casual, que implica metas implícitas, normas intuitivas e julgamentos 

subjetivos (VIANNA,2000). 

 

Scriven defende prioritariamente uma avaliação de caráter diagnóstico, formativo 

e somativo. Para o autor, a função diagnóstica permite detectar a presença ou ausência de 

condições para a construção de um programa ou curso. No que se refere à aprendizagem, a 

função diagnóstica indica a presença ou não de pré-requisitos dos alunos. Já a função 

formativa consiste na oferta de informações a serem utilizadas na melhoria de um programa 

educacional em suas partes ou no todo. Por exemplo, quando se detecta que um curso de 

capacitação de docentes não foi satisfatório para gerar uma mudança de atitude em face de 

uma nova abordagem de ensino e entendimento devido à falta de vivências práticas. A 

melhoria - implementação de práticas nesses cursos, além de reflexões teóricas - advém da 

informação fornecida pela avaliação do professor. 

 

Por sua vez, a função somativa consiste no fornecimento de informações sobre o 

valor final de um programa educacional para uma posterior tomada de decisão, por exemplo, 

divulgar o curso para outras instâncias em virtude dos excelentes resultados obtidos na fase 

inicial ou aprovar um aluno após um período letivo. Inicialmente, esse autor, que defendia a 

idéia de que a avaliação deveria estar fortemente atrelada a objetivos predefinidos, apresentou 

uma outra possibilidade: a de julgar sem referência a objetivos. Scriven (1967) teve essa idéia 
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quando, ao avaliar um projeto, sentiu dificuldades em separar os fins dos efeitos secundários. 

Concluiu então que a avaliação dos fins esperados é importante, mas que não abrange tudo. 

Assim, a principal ênfase na avaliação sem referência a objetivos era a preocupação com a 

qualidade do programa. 

 

Stufflebeam (1978), outro estudioso importante para a história da avaliação, 

define-a como um processo que serve para delinear, obter e fornecer informações úteis para o 

julgamento das alternativas de decisão. Seu modelo de avaliação pode ser melhor 

compreendido se considerarmos, como etapas, as avaliações de: contexto, insumo, processo e 

de produto, mais conhecida por modelo CIPP. 

 

A avaliação de contexto configura o tipo básico de avaliação, cujo propósito é 

delinear, obter e fornecer informações úteis para a determinação dos objetivos de um 

programa educacional. Através dela, são detectadas as necessidades do programa e avaliados 

o ambiente e as condições desejadas, bem como as existentes para desenvolvê-lo. Esse 

diagnóstico propicia decisões de planejamento. A avaliação de insumo deve prover 

informações úteis para determinar como alcançar os objetivos pretendidos para o programa. O 

produto dessa avaliação representa uma análise de planos e procedimentos em termos de 

estratégias e custos. Essas decisões permitem o planejamento mais realista das ações. A 

avaliação de processo tem como propósito fornecer informações periódicas sobre os 

procedimentos em ação. Nesse nível, a avaliação evita o acúmulo dos problemas, pois permite 

melhorias durante o processo. A avaliação de produto mede o alcance dos objetivos 

estabelecidos pelo programa para a tomada de decisões: continuidade, modificação ou 

término das atividades do programa (LIMA, 2005). 

 

Posteriormente, surgem críticos que defendem uma avaliação de caráter mais 

qualitativo. Com Parlett e Hamilton, surge a idéia de defender uma avaliação que deveria se 

prender à descrição e interpretação dos fenômenos, em vez da mensuração e predição. Para 

eles, a avaliação tradicional, desejosa de medir a eficiência de um programa educacional - o 

alcance dos objetivos - testava os alunos, submetendo-os a experiências diferentes e, após um 

certo período, mensurava o seu rendimento para constatar a relativa eficiência dos métodos 

utilizados. Estudos desse tipo são planejados para fornecer dados numéricos e/ou objetivos, 

precisos, obtidos através de análises estatísticas; em contraposição a esse tipo de avaliação, 

Hamilton e Parlett criaram a avaliação denominada iluminativa A avaliação iluminativa 
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estuda o programa educacional sob vários ângulos: como é influenciado pelas diversas 

situações escolares nas quais é aplicado; quais são suas vantagens e desvantagens na opinião 

dos principais interessados; quais as condições que mais afetam as tarefas intelectuais e as 

experiências acadêmicas dos alunos, dentre outros (PARLETT E HAMILTON, 1977). . 

 

Em Educação, a avaliação qualitativa também é chamada de naturalista ou 

etnográfica. Naturalista, porque o avaliador freqüenta os locais com a finalidade de observar 

os dados; etnográfica, porque assume um papel de antropólogo, procurando estudar e 

descrever pessoas em seus contextos de vida. Variadas são as formas de avaliação qualitativa: 

pesquisa-ação, avaliação participativa, estudo de caso e observação participante (DEMO, 

2004; BARBIER, 2002; ANDRÉ, 2005). 

 

A pesquisa-ação foi implementada, de modo prático, no início da década de 1980. 

Era vista como um processo em que investigadores-consultores interagiam com professores 

nos seus ambientes, encorajando a reflexão cooperativa de situações com o objetivo de 

melhorar as ações educativas. A avaliação torna-se participativa quando considerada como 

possibilidade de envolver os participantes numa discussão conjunta e crítica dos resultados, 

como também na elaboração e recomendação de alternativas de solução (BARBIER, 2002). 

 

Quanto ao estudo de caso, Depresbíteris (2000) cita a contribuição de duas 

estudiosas brasileiras, Lüdke e André - que o definem como o estudo de um caso simples e 

específico, como na avaliação de classes de aceleração de aprendizagem. O caso é sempre 

delimitado, devendo ter seus contornos definidos no desenrolar do estudo. Embora possa ser 

similar a outros, é, ao mesmo tempo, distinto, pois apresenta um interesse próprio, singular 

(ANDRÉ, 2005). 

   

Já a observação participante consiste em partilhar a vida cotidiana do grupo 

estudado durante um período suficientemente longo para que se percebam, progressivamente, 

elementos, estruturações e significados. O princípio norteador da observação participante é o 

de que os ambientes exercem grande influência sobre as pessoas e, conseqüentemente, a 

pesquisa deve ser feita em contextos reais e não arranjados de maneira artificial (DEMO, 

2004). 
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Demo (2001), por sua vez, assinala que a abordagem quantitativa também ocupa 

lugar de importância: a aparente cisão quantitativo/qualitativo significaria, de fato, uma 

complementaridade. Dessa maneira, quantidade e qualidade são faces de um mesmo 

fenômeno embora uma ou outra possa ser priorizada, conforme as necessidades da pesquisa, 

nenhuma, todavia, pode ser negligenciada em ciência. 

 

Em sua reflexão, nenhuma avaliação é completamente precisa no sentido de 

abranger todas as variáveis envolvidas no objeto avaliado. Portanto, é marcada por um 

paradoxo:  

 

Toda avaliação, ao mesmo tempo que pode revelar alguma coisa, também esconde, 
pois representa recorte selecionado e parcial. Segue igualmente que toda avaliação 
acaba cometendo alguma injustiça, porque qualquer escalonamento é também 
reducionista (DEMO, 2001). 

  

De acordo com as afirmações de Saul (1999: 42-45), algumas das características 

básicas da abordagem quantitativa podem ser sintetizadas da seguinte maneira: A defesa do 

princípio de objetividade decorre da crença da objetividade da ciência sendo associada à 

fidedignidade e validade dos instrumentos de coleta e análise de dados. 

 

Partindo desse princípio, o avaliador privilegia a dimensão instrumental do ato 

avaliativo, assumindo o papel de elaborador e/ou aplicador dos instrumentos como provas e 

testes. Baseado nesse modelo, o ato de avaliar apresenta uma função classificatória, 

favorecendo uma estratificação dos alunos a partir dos resultados, sob a forma de notas ou 

conceitos para determinar a aprovação ou reprovação. Nessa perspectiva, a avaliação perde 

seu caráter processual e contínuo, permeado por valoração, e assume uma função cumulativa 

e somativa, que verifica apenas os produtos do processo de ensino e aprendizagem.    

 

De acordo com Ciasca (2003), a ação de avaliar realiza um julgamento através da 

utilização do instrumento de medição e da definição antecipada de critérios. Pode ser 

considerada como avaliação da aprendizagem, dos processos, das políticas, das instituições ou 

de qualquer outro objeto que reúna condições para ser avaliado. 

 

Perrenoud (1999: 18-19) defende a avaliação como componente de um sistema de 

ação, passando por agentes individuais ou institucionais, raramente desprovido de razão e de 

razões, cujas racionalidades são diversas e, algumas vezes, contraditórias. Dessa forma, 



 

 65 

mesmo quando a avaliação busca se sustentar numa razão científica ou numa metodologia 

rigorosa, essa divergência pode acontecer. O autor idealiza uma mudança na avaliação 

escolar, propondo a articulação entre a avaliação formativa e a diferenciação no ensino. Situa-

as numa abordagem sistêmica, na qual a avaliação fica no centro de um octógono e as 

dimensões são inter-relacionadas, pois considera os funcionamentos didáticos e as 

organizações escolares demasiadamente complexos. 

 

Essas dimensões seriam: 

 

a) Relações entre família e escola; 
b) Organização das turmas e possibilidade de individualização; 
c) Didática e métodos de ensino; 
d) Contrato didático, relação pedagógica e ofício de aluno; 
e) Acordo, controle, política institucional; 
f) Planos de estudos, objetivos e exigências; 
g) Sistema de seleção e orientação; 
h) Satisfação pessoal e profissional (PERRENOUD, 1999:146). 

 

Percebe-se que o autor mencionado defende a idéia de que a mudança, na 

avaliação, não pode existir simplesmente no seu instrumento ou na sua tabela. É necessário 

que seja na escola como um todo. Naturalmente desencadeará reações algumas vezes 

contrárias, mas fundamentais para um resultado legítimo. 

  

Para Demo, 2001, a tendência da avaliação para o século XXI é a da negociação, 

visto que a história revela aspectos importantes como os elencados a seguir:  

 

i) a avaliação, que era inicialmente usada como sinônimo de prova ou teste, foi 

evoluindo até chegar a uma visão bem ampla, na qual se questiona a qualidade da 

proposta pedagógica contida nos currículos e programas, bem como a própria 

educação; 

ii) existem diferentes abordagens e modelos de avaliação, cada qual cumpre 

diferentes objetivos e finalidades e não devem ser considerados antagônicos e, sim, 

complementares; 

iii) é falsa a dicotomia entre qualidade e quantidade, ambas são importantes para que 

se possa avaliar os resultados de um programa educacional; 

iv) a avaliação deve ter um caráter de orientação e melhoria educacional e não de 

punição dos elementos diretamente relacionados ao ensino; 
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v) a avaliação pode ser feita a partir de objetivos já definidos, o que facilita  a análise 

do alcance de resultados, mas também pode partir dos próprios resultados, 

recompondo-se o que se desejava alcançar e obtendo-se efeitos secundários 

produzidos. 

   

Para Vianna (2000), a avaliação não se limita apenas à verificação do rendimento 

escolar, atividade rotineira e burocrática no âmbito institucional da escola. A avaliação atual 

concentra-se em um nível mais elevado, segundo uma perspectiva integrada a programas de 

qualidade. 

 

Vale mencionar que a avaliação pode apresentar-se associada à idéia ou ao 

conceito de medida, em que o conhecimento é compreendido como algo que passa a ser 

acumulado, como um tipo de material que poderá preencher um reservatório. Assim, para 

conhecer o grau ou medida desse conhecimento, basta avaliar a quantidade obtida no 

reservatório, o que reduz a função da avaliação a uma simples tarefa de mensuração de 

quantidades, cujo objetivo é medir o desenvolvimento das aprendizagens tendo, como 

diretrizes, as metas pedagógicas previamente definidas. Consoante essa idéia, afirma 

Machado (1995: 265), A avaliação educacional refere-se a alguma forma de verificação do 

conhecimento, em algum nível. 

 

A despeito das controvérsias entre avaliação e medida, Vianna (2000: 25) assinala 

que: A avaliação é associada à mensuração do rendimento escolar, confusão que ainda 

persiste nos dias fluentes, em que medir, quantificação de um atributo, segundo determinadas 

regras, é visto como avaliar. Considerando as idéias conflituosas entre os termos avaliação e 

medida, Hadji (2001: 29) afirma enfaticamente que: A avaliação não é uma medida pelo 

simples fato de que o avaliador não é um instrumento, e porque o que é avaliado não é um 

objeto no sentido imediato do termo.  

 

De acordo com as afirmações de Luckesi (2001), existe distinção também entre os 

termos verificação e avaliação. Para o autor: [...] o termo verificar provém etimologicamente 

do latim – verum facere – e significa ‘fazer verdadeiro’. Contudo, o conceito verificação 

emerge das determinações da conduta de, intencionalmente, buscar ‘ver se algo é isso 

mesmo’ (2001: 92). 
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O autor ainda enfoca que a verificação configura-se pela observação, análise e 

síntese de observações que delimitam o objeto trabalhado e finaliza na coleta de dados ou 

evidências do rendimento do aluno. Enquanto a avaliação supera essa perspectiva, exigindo 

uma tomada de decisão, impõe uma ação, um fazer, um pensar planejado a partir das 

informações obtidas sobre a aprendizagem do educando.   

 

A avaliação é importante, porém, não se esgota em si mesma. O papel 

desempenhado pelo avaliador se afigura indispensável, pois, como cientista e pesquisador, 

segundo conceitos de Stake e Kerr (VIANNA, 2000), o avaliador representa um “provedor de 

imagens”, proporcionando elementos essenciais para aqueles que devem confrontar diferentes 

imagens resultantes da experiência, que vão despertar a atenção para novas expectativas e 

suposições de possíveis novas verdades. São essas imagens que muitas vezes incomodam, 

pois retiram-nos de uma “zona de conforto” e possibilitam mudanças. Além de cientista e 

pesquisador, o avaliador, como o artista, deve produzir uma obra que nos leve à construção de 

novas realidades. 

 

Para Vianna (2005), o problema da avaliação deve ser urgentemente repensado no 

contexto brasileiro, pois, avaliar no campo educacional é extremamente difícil e muitos não 

consideram suas implicações pedagógicas, com amplos impactos tanto no âmbito social, 

quanto no econômico. O autor também afirma que os diversos problemas da avaliação 

precisam ser pesquisados para que o ato avaliativo realizado na escola desempenhe um papel 

importante no processo ensino-aprendizagem, ao qual está integrado. Somente a pesquisa 

sobre avaliação e a prática constante da ação de avaliar são capazes de criar uma cultura da 

avaliação, conferindo credibilidade à avaliação no contexto das atividades educacionais, 

sujeitas a constantes desafios.  

 

A partir dessa reflexão sobre os pressupostos básicos da avaliação, é possível 

adquirir uma visão mais objetiva da pesquisa realizada no sentido de que a avaliação das 

necessidades formativas do professor que atende alunos com NEEs perpassa por uma análise 

dos programas de formação inicial e/ou continuada. A metodologia selecionada para avaliar 

essas necessidades será apresentada no próximo capítulo.   



 

 68 

5 METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 
 

 

A revisão de literatura apresentada nos capítulos anteriores, com referência à 

história da Educação Especial, à importância da Educação Inclusiva, da formação continuada 

de professores e da avaliação de programas de formação conduziu a uma reflexão mais 

aprofundada quanto ao atendimento de pessoas com NEEs em sala de aula regular. Diante 

desse contexto, pode-se questionar quais as reais necessidades formativas dos educadores das 

escolas da rede pública estadual da cidade de Fortaleza; se estão satisfeitos com a formação 

que possuem ou com a formação que obtiveram em serviço e, conseqüentemente, se são aptos 

para o atendimento educativo de alunos com NEEs.  

 

Visto que o conhecimento científico surge a partir de pesquisas, essa investigação 

busca encontrar respostas para os questionamentos suscitados anteriormente. Para tanto, 

utilizar-se-á abordagens, técnicas e processos que visam distanciar impressões subjetivas, 

procurando evidências que justifiquem nossas conclusões. Vale ressaltar que houve um 

planejamento para esta pesquisa, embora seja reconhecida a pluralidade das concepções em 

ciência, que institui métodos diferenciados para a investigação (GONÇALVES, 2004; 

ISKANDAR, 2006). 

 

Conforme afirma Gatti (2002:10), o pesquisador procura descrever, compreender 

ou explicar alguma coisa objetivando sempre a solução de problemas. Para esse propósito, 

busca responder a algumas incógnitas, segundo critérios preestabelecidos. Assim, o 

conhecimento obtido pela pesquisa é vinculado a critérios de escolha e interpretações de 

dados, qualquer que seja a sua natureza. 

 

5.1 A pesquisa quali-quantitativa 

 

Nesse trabalho, foi adotada a perspectiva de investigação quali-quantitativa. De 

acordo com as afirmações de Minayo (1995: 22), tanto a abordagem quantitativa quanto a 

qualitativa precisam se adequar ao tipo de pesquisa a ser desenvolvido; contudo, é a natureza 

do problema e seu aprofundamento que determinarão o tipo de estudo que será executado. O 

conjunto de dados quantitativos e qualitativos, porém, não se opõem. Ao contrário, se 
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complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo 

qualquer dicotomia.  

 

Conforme os escritos de Gonçalves (2005), na pesquisa quantitativa, coletam-se e 

quantificam-se dados e opiniões mediante o emprego de recursos e técnicas estatísticas, 

partindo das mais simples como porcentagem, média e desvio-padrão até as mais complexas, 

como coeficiente de correlação, análise de regressão, dentre outras.  

 

Essa forma de abordagem é empregada em vários tipos de pesquisas, inclusive nas 

descritivas, principalmente quando se busca a relação de causa-efeito entre os fenômenos e 

também pela: 

 
[...] facilidade de poder descrever a complexibilidade de uma 
determinada hipótese ou problema, analisar a interação de certas 
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos 
experimentados por grupos sociais, apresentar contribuições no 
processo de mudança, criação ou formação de opiniões de 
determinado grupo e permitir, em maior grau de profundidade, a 
interpretação das particularidades dos comportamentos ou atitudes 
dos indivíduos (OLIVEIRA, 1998: 117).  

 

A autora ainda afirma que a diferença entre a pesquisa quantitativa e qualitativa 

ocorre em função dessa segunda modalidade não fazer uso de dados estatísticos na análise do 

problema, que implica a [...] não pretensão de numerar ou medir unidades ou categorias 

homogêneas (Op. Cit.: 116). Vale ressaltar que muitos autores não diferenciam as duas 

abordagens de pesquisa, visto considerarem que a pesquisa quantitativa também é qualitativa. 

Entretanto, Goode e Hatt (apud Oliveira 1998) afirmam que a maneira pela qual se pretende 

analisar o problema ou fenômeno e o enfoque adotado são os fatores que determinam uma 

metodologia quantitativa ou qualitativa.  

 

Com efeito:  

 
[...] [uma] das maneiras que os pesquisadores utilizam para 
transformar dados qualitativos em quantitativos consiste em 
empregar como parâmetro o uso de critérios, categorias, escalas de 
atitudes ou, ainda, identificar com que intensidade, ou grau, um 
determinado conceito, uma opinião, um comportamento se manifesta 
(Op. Cit.: 116).  
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Para Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa apresenta cinco 

características essenciais: i) a fonte direta dos dados é o ambiente natural, constituindo o 

investigador o instrumento principal; ii) é descritiva; iii) interessa-se mais pelo processo do 

que pelos resultados dos produtos; iv) tende a analisar os dados de forma indutiva; v) o 

significado é de importância vital. 

 

Assim, de acordo com os pressupostos da pesquisa qualitativa, esta investigação 

aborda as experiências cotidianas dos professores que atendem alunos com NEEs em sala de 

aula regular, relatadas por meio de questionário semi-aberto aplicado na escola, com a 

exposição de opiniões pessoais sobre a própria formação continuada para o atendimento a 

essa clientela. Os dados coletados enfatizam expressões dos profissionais, revelando uma 

preocupação com o atendimento aos educandos com NEEs. As vertentes são reunidas em uma 

pesquisa de natureza exploratória (BOGDAN & BIKLEN, 1994).  

 

Portanto, percebe-se que a pesquisa quali-quantitativa admite uma aproximação 

mais abrangente do objeto em estudo, favorecendo tanto a interpretação de fenômenos como o 

estabelecimento de relações entre variáveis. A pesquisa exploratória, por sua vez, se inicia 

com um plano muito incipiente que vai se delineando mais claramente à medida que o estudo 

se desenvolve. André e Lüdke (1986) salientam que inicialmente podem existir algumas 

questões ou pontos críticos que vão sendo explicitados, reformulados ou abandonados na 

medida em que se mostrem mais ou menos relevantes à situação estudada.  

 

Em consonância com as idéias de Oliveira (1998: 117), apresentam-se critérios 

que distinguem as pesquisas qualitativas das quantitativas: 

 

a) situações em que se evidencia a necessidade de substituir uma simples 
informação estatística por dados qualitativos. Isso se aplica, principalmente, 
quando se trata de investigação sobre fatos do passado ou estudos referentes a 
grupos sobre os quais se dispõe de pouca informação; 
 
b) situações em que observações qualitativas são usadas como indicadores do 
funcionamento de estruturas sociais; 
 
c) situações em que se manifesta a importância de uma abordagem qualitativa para 
efeito de compreender aspectos psicológicos, cujos dados não podem ser coletados 
de modo completo por outros métodos devido à complexidade que envolve a 
pesquisa. Neste caso, [...] [têm-se] estudos dirigidos à análise de atitudes, 
motivações, expectativas, valores, opinião [...]. 
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Assim, o tipo de abordagem utilizado na pesquisa dependerá dos interesses do 

pesquisador e do estudo que pretende desenvolver. Vale ressaltar que essas duas abordagens 

se apresentam interligadas e se complementam. Conclui-se, portanto, que a associação desses 

métodos possibilita, igualmente, a obtenção de maior confiança nos dados coletados, 

mediante o cruzamento das informações (BOGDAN & BIKLEN, 1994). 

 

 5.2 Universo 

 

O universo da pesquisa foi constituído por sessenta e quatro professores das 

escolas públicas da rede estadual de ensino de Fortaleza-Ceará que funcionam numa 

perspectiva inclusiva e possuem arrolados, em seu quadro de alunos, pessoas com NEEs, 

estando as instituições de ensino subdivididas em cinco regiões.  

 

 5.3 Amostra  

 

A amostra selecionada foi intencional, em conformidade com a natureza do 

estudo, e composta por professores que atendem diariamente a alunos com NEEs. Esse tipo de 

amostra (BARROS & LEHFELD, 2000: 42) constitui a forma mais simples de uma amostra 

não-probabilística, visto que [...] o pesquisador se dirige intencionalmente a grupos de 

elementos dos quais deseja saber a opinião. Assim, depreende-se que os resultados têm 

validade para aquele grupo específico, em um contexto determinado. Para compor a amostra, 

ingressaram os docentes que estavam disponíveis em seus respectivos locais de trabalho e que 

se prontificaram a responder os questionários.   

 

5.3.1 Caracterização da amostra 

 

A população objeto do estudo é finita e constituída pelos professores de Ensino 

Fundamental de escolas da rede pública estadual de Fortaleza, constantes em listagem 

fornecida pela Secretaria de Educação Básica do Estado do Ceará (SEDUC-CE). Perfazem 

um total de 64 educadores, lotados nas 34 instituições apresentadas no quadro 2. 

 

Inicialmente, efetuou-se contato com  representantes de todas as escolas públicas 

que, de acordo com as informações da SEDUC-CE, mantinham incluídas, em seu quadro de 

alunos, pessoas com NEEs. A seleção final, porém, foi estabelecida pela real situação de 
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matrículas dos estudantes que se encontravam de fato incluídos em salas de aula de Ensino 

Regular.  

 

QUADRO 2 - Escolas participantes divididas por região 

 NOME DA ESCOLA REGIÃO 
1. EEFM Cristo Redentor 1ª 
2. EEF José Sérgio Reis Júnior 1ª 
3. EEFM Eduardo Campos 1ª 
4. EEFM Matias Beck 2ª 
5. EEFM Juvenal Galeno 2ª 
6. EEFM Padre Rocha 2ª 
7. CAIC Maria Felício Lopes 2ª 
8. EEFM Johnson 2ª 
9. EEFM Renato Braga 2ª 
10. EEFM Santa Luzia 2ª 
11. EEFM José Bonifácio 3ª 
12. EEFM José Bezerra de Menezes 3ª 
13. EEFM CAIC Raimundo Gomes de Carvalho 3ª 
14. EEFM Monsenhor Dourado 3ª 
15. CERE Maria José Santos Ferreira Gomes 3ª 
16. EEFM Prof. José Aurélio Câmara 4ª 
17. EEFM Juarez Távora 4ª 
18. EEFM Estado do Amazonas 4ª 
19. EEFM Senador Fernandes Távora 4ª 
20. EEFM Anísio Teixeira 4ª 
21. EEFM Estado do Paraná 4ª 
22. EEFM Diva Cabral 5ª 
23. CAIC Maria Alves Carioca 5ª 
24. EEF São Francisco de Assis 5ª 
25. EEFM Edílson Brasil Soares 5ª 
26. EEFM Paulo Elpídio 5ª 
27. EEFM Jociê Caminha de Menezes 5ª 
28. EEFM Santo Amaro 5ª 
29. EEFM Michelson Nobre da Silva 5ª 
30. EEFM Prof. Ademar Nunes Batista 5ª 
31. EEFM José de Alencar 6ª 
32. EEFM Integrada 2 de Maio 6ª 
33. EEFM Yolanda Queiroz 6ª 
34. EEFM Aloísio Barros Leal 6ª 

 

Em relação ao gênero, a distribuição dos professores foi desigual, prevalecendo 

sujeitos do gênero feminino. Com respeito à idade, houve uma variação considerável, entre 24 

e 60 anos, com idade média de 44 anos e desvio padrão igual a 8,798 (APÊNDICE B). O 

quadro 3 informa a distribuição percentual da idade dos educadores em anos. 
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QUADRO 3 - Distribuição percentual da idade dos docentes em anos 

 

PORCENTAGEM DE 
PROFESSORES 

IDADE EM ANOS 

14% Menor que 36 
16% Entre 36 e 40 
32% Entre 41 e 48 
38% Maior que 48 

 

Depreende-se, a partir dos resultados obtidos, que os sujeitos da amostra possuem 

em média 44 anos de idade. Referem, ainda, que exercem o magistério, em média, há 17 anos 

(ANEXO I). O quadro 4 apresenta a distribuição percentual do tempo de magistério dos 

profissionais em anos. 

 

QUADRO 4 - Distribuição percentual do tempo de magistério em anos 

 

PORCENTAGEM 
DE PROFESSORES 

IDADE EM ANOS 

26% Menor que 11 
20% Entre 11 e 17 
15% Entre 18 e 22 
39% Maior que 22 

 

 

5.4 Coleta de dados 

 

O questionário foi aplicado individualmente nas escolas onde os professores 

estavam lotados, no período de janeiro a setembro de 2006, nos horários de intervalo. A 

participação dos docentes foi mediada pela direção da escola, viabilizando o encontro do 

pesquisador com os educadores. No contato inicial com os sujeitos, foram apresentados o 

propósito e a pertinência da investigação, bem como a garantia de sigilo e anonimato dos 

dados obtidos. 

 

5.5 Procedimentos 

 

Os procedimentos adotados foram sistemáticos, partiram do contato telefônico e 

agendamento de horário com o núcleo gestor para apresentação da pesquisa; realizaram-se, 

seguidamente, visitas às escolas, prioritariamente nos horários de intervalo, quando houve a 
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explicação dos objetivos e relevância da pesquisa para os professores e solicitação para a sua 

participação. No que concerne à aplicação do instrumento, os professores demonstraram 

calorosa a receptividade, principalmente após ouvirem os propósitos da investigação. 

Receberam da pesquisadora instruções básicas quanto à apresentação das questões e informes 

quanto ao tempo de que dispunham para responder as questões, cerca de 30 a 40 minutos, 

tempo médio permitido pela direção das escolas pesquisadas.   

 

5.6 Instrumento 

5.6.1 Instrumento inicial 

 

Elaborou-se inicialmente um questionário semi-aberto com o objetivo de pré-

testagem. O instrumento possuía oito questões, das quais 50% eram subjetivas e as demais, 

fechadas e/ou de múltipla escolha. Aplicou-se como pré-teste, em uma turma de 

Especialização em Educação Especial, com 15 professores que trabalhavam com alunos 

detentores de NEEs em sala de aula regular. 

 

A aplicação inicial do instrumento considerou a opinião desses sujeitos no que se 

refere: i) ao tempo de execução do questionário e ii) à clareza de redação das questões. Assim, 

as quatro questões subjetivas da primeira versão foram transformadas em: sete fechadas e/ou 

de múltipla escolha e uma semi-aberta; duas abertas foram acrescidas para que os docentes 

pudessem expressar suas opiniões. O instrumento foi então modificado no sentido de ser mais 

claro e conciso, solicitando, portanto, um tempo de resposta menor. 

  

5.6.2 Instrumento final 

 

A versão definitiva do instrumento passou a contar com dez itens, organizados 

com vistas a coletar dados de maneira mais eficaz e eficiente. As perguntas formuladas 

consideraram aspectos que vão desde informações pessoais e profissionais até os que tratam 

diretamente sobre a problemática da pesquisa, no que se refere à formação de professores para 

o trabalho com alunos detentores de NEEs. 

 

Conforme a literatura, o emprego de questionários em pesquisas científicas 

objetivam, de modo geral, obter informações [...] que permitam medir o rendimento, a 

competência, a capacidade ou a conduta de indivíduos, em forma quantitativa (MARCONI & 
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LAKATOS, 1999: 27). Podem ser: i) projetivos - quando o indivíduo reage diante de 

determinada situação; ii) psicológicos - quando servem para medir e descrever certos aspectos 

ou condutas ou iii) de aptidão - quando fazem a previsão da capacidade ou do grau do 

rendimento que um indivíduo apresenta ao executar determinada tarefa. 

 

Para esta pesquisa, utilizou-se questionários com o objetivo de que estes 

servissem como base para a medição de atitudes e opiniões que possam transformar dados 

quantitativos em qualitativos após submetidos à análise estatística (LAKATOS, 1999). De 

acordo com Gonçalves (2005), o uso desse tipo de instrumento assegura e garante a 

equivalência, as atitudes de indivíduos, os objetos e as distâncias entre eles, preservando suas 

características e preferências, bem como aspectos de operacionalidade, fidedignidade e 

validade. 

 

 5.7 Tratamento dos dados 

 

 A análise métrica dos resultados obtidos através da aplicação dos questionários 

implicou a construção de uma matriz das respostas dadas aos itens pelos sujeitos testados, 

utilizando o software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 11.0 para 

Windows. Comandos pertencentes ao software favoreceram a obtenção dos indicadores 

métricos, calculados a partir da análise de variância da matriz de respostas.  

 

Para as questões subjetivas, foi efetivada uma análise de conteúdo, que dividiu o 

texto das respostas em categorias de sentido, conforme critérios de homogeneidade, exclusão 

mútua, pertinência, objetividade e exaustão (BOGDAN & BIKLEN, 1994). 

 

O próximo capítulo discute os resultados obtidos através da aplicação do 

questionário realizado com os docentes; promove ainda correlações entre os depoimentos com 

vistas à identificação de suas necessidades formativas para o atendimento de qualidade das 

crianças com NEEs incluídas em sala de aula regular. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS 
 
 
 
 

Os dados obtidos por meio da aplicação do questionário foram analisados neste 

capítulo e tratados estatisticamente. Sua análise envolveu a descrição do instrumento a partir 

de indicadores importantes que possibilitaram uma visão ampliada quanto ao cerne desta 

pesquisa. Conseqüentemente, possibilitou a criação de categorias de sentido para o conteúdo 

dos depoimentos. 

 

6.1 Análise estatística 

 

Para compor a amostra de escolas, buscou-se junto à Secretaria de Educação do 

Estado – SEDUC uma lista que contivesse todas as escolas que atendessem a discentes com 

NEEs incluídos em sala de aula regular. Representante da Célula de Desenvolvimento 

Curricular (Núcleo de Educação Especial) apresentou uma lista com 43 instituições de ensino, 

referente ao ano de 2005.  De posse da lista, contactou-se com os dirigentes de cada escola e 

identificou-se que nove destas instituições já não atendiam a crianças com NEEs, pelos 

seguintes motivos: 

 

a) Em seis escolas, os alunos incluídos não tiveram suas matrículas renovadas 

para o ano letivo de 2006; 

b) Uma escola encerrou definitivamente suas atividades escolares; 

c) Duas escolas declararam que os alunos especiais outrora incluídos no Ensino 

Fundamental foram promovidos para o Ensino Médio. 

  

Diante dessa realidade, percebe-se um índice considerável quanto à evasão e 

fracasso escolar, provavelmente em função da falta de condições para que essas crianças 

permaneçam na escola. Contraditório ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que 

afirma no seu Art.53, inciso I, a garantia à igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola, sem fazer diferença entre o alunado que deverá ingressar no espaço 

escolar, beneficiando, assim os alunos com necessidades educacionais especiais. Por sua vez, 

o Art. 54 vem assegurar o atendimento educacional especializado aos portadores de 



 

 77 

deficiência, e se utiliza da expressão preferencialmente  para dizer implicitamente que a 

educação ofertada a essas pessoas deve ocorrer de preferência no espaço público de ensino.   

Segue texto legal, fidedigno ao original: 

 
 
 

Art. 53 – A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparando para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando: I. II – Igualdade de Condições para o 
acesso e permanência na escola; II.I – Direito de ser respeitado por seus 
educadores; III- Acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência. 
 
Art.54 – É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: I. II-Ensino 
Fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso 
na idade própria; II. I Atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; III. Atendimento pré-
escolar às crianças de 0 a 6 anos de idade; IV. Atendimento no ensino fundamental, 
através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. 
 

 

Considerando as peculiaridades da realidade ora apresentada, iniciaram-se a visita 

de campo e a coleta de dados. Assim, compuseram a amostra e foram visitadas 34 escolas. 

Dessas, um total de 64 professores concordaram em responder ao questionário desta pesquisa. 

Inicialmente, as informações coletadas com os 64 professores participantes da 

pesquisa foram analisadas quantitativamente. O primeiro item do questionário, referente aos 

dados de identificação, indica: idade, tempo de magistério e grau de instrução.  

Apenas 57 docentes informaram a idade. A média de idade está em 44 anos 

variando entre 24 e 60 anos e enquanto o tempo de magistério varia entre 2 e 39 anos, 

resultando numa média de 17,23 anos, considerando que todos os docentes responderam a 

esta questão. 

Quanto ao grau de instrução dos professores, a Tabela 1 indica as informações 

obtidas: pode-se perceber que 98,3% dos professores da amostra cursaram nível superior, 40 

com graduação e 10 cursando pós-graduação. Os outros 23 estão assim distribuídos: 21 

docentes com curso completo de pós-graduação lato sensu (especialização) e 2 com pós-

graduação em nível de stricto sensu (mestrado), o que corresponde a um total de 63 docentes 

com nível superior. Apenas um professor não possui formação superior. Os resultados obtidos 

pela aplicação do questionário permitem observar, inicialmente, a preocupação, por parte dos 

professores, quanto a sua formação acadêmica.  
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TABELA 1 – Distribuição de freqüência dos professores da amostra segundo a área de formação 
 

Área de Formação 
Nº de 

professores 
 

% 
Nível Médio 01 1,7 
Nível Superior em outras áreas: 
2 letras; 2 história, 3 matemática, 
1 teologia, 1 geografia, 1 biologia 

10 15,7 

Nível Superior em Pedagogia 30 46,5 
Pós-Graduação (Especialização) 21 32,9 
Pós-Graduação (Mestrado) 02 3,2 

Total 64 100 

 

 

O segundo item do instrumento busca identificar qual a formação específica a que 

o professor teve acesso no campo da Educação Especial. Referente a essa questão, percebe-se 

a ausência dessa formação para o atendimento de pessoas com NEEs, muito embora seja uma 

necessidade premente para viabilizar o atendimento de qualidade na área em questão e uma 

prerrogativa legal amparada pelo documento que estabelece as diretrizes para a Educação 

Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001, OMOTE, 1994).  

 

A Tabela 2 revela o tipo de formação específica recebida pelos professores para o 

trabalho na Educação Especial levando em consideração disciplinas na graduação ou em pós- 

graduação, cursos de capacitação oferecidos pela SEDUC ou outros meios de formação 

específica para a Educação Especial. 

 

TABELA 2 – Distribuição dos cursos de formação para a Educação Especial 

Formação específica para Educação 
Especial 

Nº de 
professores 

% 

Durante a Graduação 06 9,3 
Pós-Graduação em áreas afins que 
contaram com alguma disciplina sobre as 
NEEs 

14 21,9 

Pós-Graduação em Educação Especial 0 0 
Capacitação 05 7,8 
Não cursou 34 53,3 
Outros 01 1,5 
Não responderam 04 6,2 

Total 64 100 
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Observa-se que, do total de professores, apenas seis declararam ter recebido 

formação durante seus cursos de Graduação. 14 docentes cursaram disciplinas afins em cursos 

de Pós-Graduação e apenas 5 afirmam ter participado de cursos específicos de capacitação 

para a Educação Especial (ver quadro 1). Os referidos cursos enquadram-se em carga-horária 

variável entre 40 e 360h/a. Dentre os docentes participantes da pesquisa, 34 declararam não 

terem cursado nenhuma formação específica na área. Apenas um professor disse ter recebido 

a formação necessária no ensino médio específico (Estudos adicionais para educação de 

pessoas com NEEs) e  4 professores não responderam. 

 

Convém ressaltar que, mesmo tendo concluído diferentes cursos de formação para 

a Educação Especial, as expectativas geradas pelos docentes, no que se refere ao seu nível de 

satisfação individual, são diversas. A Tabela 3 revela os dados adquiridos, a partir da terceira 

questão do instrumento, e informa o nível de satisfação dos docentes em relação à formação 

específica recebida. 

 

A este item apenas 35 professores responderam, dentre os quais, 3 enquadram-se 

na categoria atendeu totalmente ou superou as expectativas, os demais encontram-se entre não 

atendeu e atendeu parcialmente.  

 

TABELA 3 – Nível de satisfação dos professores com relação à formação recebida 
 

Atendimento das expectativas quanto à 
formação recebida 

Nº de 
professores 

 
% 

Não atendeu 10 15,6 
Atendeu Parcialmente 22 34,4 
Atendeu totalmente 02 3,1 
Superou as expectativas 01 1,6 
Não responderam / Não cursaram 29 45,3 

Total 64 100 

 

 

O quarto item do instrumento buscou identificar as três principais dificuldades 

encontradas na prática educativa para os alunos com NEEs. Nessa ocasião, os docentes 

puderam expressar suas opiniões, categorizadas e expostas na segunda parte deste capítulo: 

dados analisados qualitativamente. 
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A quinta questão do instrumento buscou identificar o tipo de atividade que mais 

contribuiria para a formação continuada dos professores que atuam no atendimento a alunos 

com NEEs em sala de aula regular. Os respondentes podiam marcar mais de uma opção. A 

partir dos dados coletados, o tipo de atividade que mais contribui são os cursos com mais de 

40h/a de duração, conforme Quadro 5. Entretanto, para Denari (apud Omote 1994), mais 

importante que o tipo de formação é garantir que esta seja alicerçada sobre uma base comum 

assegurando que, antes de tudo, o futuro profissional seja um professor competente. 

 

QUADRO 5 - Atividades que mais contribuiriam para a formação continuada de professores 
 

Atividades que mais contribuiriam 
para formação continuada 

Freqüência das respostas 
dos docentes 

% 

Palestras 17 26,6 
Cursos 50 78,1 
CH menor que 40 3 4,7 
Igual a 40 9 14,1 
Maior que 40 25 39,1 
Aperfeiçoamento 18 28,1 
Especialização 33 51,6 

 

 

De acordo com o quadro apresentado, numa escala de importância, após os Cursos 

de 40h/a, os itens que apresentaram maior incidência foram os Cursos de Especialização 

seguidos pelos de Aperfeiçoamento. Atividades consideradas válidas e significativas para a 

formação ofertada aos docentes a fim de qualificá-los para o melhor atendimento aos 

educandos com NEEs. Através de relatos orais, os professores informam que cursos com 

carga-horária inferior a 40h/a não tinham valor para seus currículos e que, apenas, cursos de 

especialização produziam resultado financeiro para seus parcos salários, depoimentos que 

denotam, a nosso ver, uma preocupação meramente financeira.  

Outros aspectos significativos para a melhoria do atendimento dos educandos com 

NEEs incluídos em sala regular são identificados pelo próximo item do questionário e fazem 

alusão ao acompanhamento pedagógico especializado somado às oficinas que viabilizam a 

prática pedagógica dos docentes através de material concreto, brinquedos educativos e 

momentos sistematizados na escola com a participação de toda a comunidade escolar. 

(VITALIANO apud MARQUEZINE et. al.,2003). 
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Buscando informações sobre a realidade em sala de aula, como o grau de 

incidência e os conseqüentes obstáculos que o docente encontra para seu atendimento, os 

dados conforme a Tabela 4, apontam seguintes índices: 

 

TABELA 4 -Necessidades Especiais freqüentemente encontradas em sala de aula 
 

Tipos de NEEs com maior incidência 
em sala de aula 

Nº de 
professores 

 
% 

Deficiência Mental 22 34,4 
Deficiência Visual 04 6,3 
Deficiência Auditiva 11 17,2 
Deficiência Motora / de Locomoção 03 4,7 
Altas Habilidades / Superdotação 05 7,8 
Não informaram 19 29,6 

Total 64 100 

 
 

Os professores indicam como NEEs de maior incidência em sala de aula a 

Deficiência Mental (34,4%), seguida pela Deficiência Auditiva (17,2%) e Altas 

Habilidades/Superdotação (7,8%). As demais deficiências, de menor freqüência, somam um 

total de 11%. Considerando o número de 19 professores que não responderam à questão seis 

do instrumento, apresenta-se um percentual de 29,6% de professores que não informaram este 

dado.  

Causou-nos estranheza o percentual elevado quanto a identificação de crianças 

com Altas Habilidades exige cuidados e sobretudo, informação (7,8%). Diante disso 

chegamos à conclusão de que o professor não identifica objetivamente altas habilidades ou as 

confunde com outras NEEs. Por conseguinte, as concepções quanto às necessidades 

educacionais especiais precisam ser ampliadas visto que estas não se restringem a limitações 

ou deficiências, mas circunscrevem-se, também, ao campo da superdotação. 

Quanto ao item 7 relativo às maiores dificuldades na prática pedagógica com 

alunos detentores de NEEs integrados à classe regular no que concerne a: i) organização do 

trabalho; ii) relacionamento interpessoal e iii) espaço e equipamento. Este item também 

apresentou múltiplas escolhas para os professores. 

Com respeito à organização do trabalho, o quadro 6 abaixo identifica os itens que 

os professores apontam como responsáveis por maiores dificuldades:  
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QUADRO 6 – Maiores dificuldades na prática pedagógica com relação à Organização do Trabalho 
 

a) Organização do Trabalho 
Freqüência de 
respostas dos 
Professores 

 
% 

Incidência conforme 
grau de dificuldades 

Tempo disponível 29 45,3 3º 
Planejamento para incluir atividades 
diversificadas para alunos com NEE e 
alunos regulares 

47 73,4 1º 

Avaliação do desempenho escolar do 
aluno especial e regular 

32 50 2º 

Elaboração de atividades de recuperação 
para alunos especiais e regulares 

28 43,8 4º 

Desenvolvimento de atividades de 
recuperação para alunos especiais e 
regulares 

20 31,3 5º 

Outros 03 4,7 6º 
 

Os dados demonstram que a maior dificuldade encontrada pelos professores na 

organização do seu trabalho diz respeito ao planejamento das atividades diversificadas para 

alunos com NEEs e alunos regulares, seguido da avaliação do desempenho escolar. Isso se 

deve ao fato de haver uma necessidade de criação de um duplo currículo, onde tanto as 

atividades quanto a avaliação devam respeitar as diferenças de ritmo de aprendizagem, as 

limitações existentes sem prejuízo dos conteúdos para ambos os grupos, regulares e  NEEs.  

(MARTINS, 2006; SOUSA, 2004; CARVALHO, 2005) 

 

QUADRO 7 – Maiores dificuldades com relação ao Relacionamento Interpessoal 

b) Relacionamento Interpessoal 
Freqüência de 
respostas dos 
Professores 

 

% 

Incidência conforme 
grau de dificuldades 

Com o aluno especial 23 35,9 2º 

Com outros profissionais docentes da 
escola 

11 17,2 5º 

Com os alunos regulares 28 43,8 1º 

Com os pais dos alunos regulares 02 3,1 6º 

Com os pais do aluno especial 12 18,8 4º 

Com os funcionários da escola 19 29,7 3º 

Outros 01 1,6 7º 

 

Em se tratando da interação entre professor-aluno, os dados demonstram que a 

maior dificuldade do professor está na atividade com os alunos regulares, o que constituiu 
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uma surpresa. Pudemos fazer, a partir daí, alguns questionamentos em torno disso: Essa 

dificuldade está vinculada à falta de aceitação dos regulares em relação aos especiais? Ou 

ainda, fazendo uma relação com o item anterior, o professor tem dificuldade de fazer 

atividades diversificadas para os dois grupos? Assim, considerando a dimensão dos 

relacionamentos, para Strully e Strully (apud STAINBACK, 1999) as respostas variam de 

acordo com a maneira como escolhemos emitir nossos olhares e opiniões. 

O segundo item de maior freqüência é a dificuldade de interagir com o aluno 

especial. Esta exige não só formação, mas também habilidades pessoais e disponibilidade para 

iniciar esse processo. Porém, precisa-se reconhecer que a falta de uma formação adequada 

para o professor pode trazer conseqüências também negativas sobre esse aspecto. Infere-se 

ainda, que, se o professor não consegue identificar a deficiência ou necessidade educacional 

especial do aluno, conseqüentemente, a interação entre estes pode ficar prejudicada. (PIRES 

apud MARTINS, et. al.2006). 

No que concerne às maiores dificuldades da prática pedagógica quanto ao Espaço 

e Equipamento, o quadro 8 a seguir traz dados relevantes.         

 

QUADRO 8 – Maiores dificuldades na prática pedagógica com relação ao Espaço e Equipamento 

c) Espaço e Equipamento 
Freqüência de 
respostas dos 
Professores 

% 
Incidência conforme 
grau de dificuldades 

Sala de aula (tamanho, mobiliário, etc.) 26 40,6 2º 
Falta de equipamento adequado 46 71,9 1º 
Refeitório (mobiliário, refeições) 10 15,6 5º 
Acesso ao prédio (aspectos gerais) 15 23,4 4º 
Banheiros (acesso, equipamento sanitário, 
etc.) 

18 28,1 3º 

Outros 03 4,7 6º 
 

Com relação a esse item há um número significativo de professores que apontam 

para a falta de equipamentos adequados, nas escolas, o que para o processo de ensino-

aprendizagem com os alunos regulares já se traduziria em prejuízos, e com os alunos especiais 

seria inominável a defasagem decorrente dessa carência. Para os deficientes visuais ou de 

visão subnormal, a ausência de textos em braile ou com letras em tamanho ampliado tornaria 

ineficiente este processo, o que é atestado pelos professores com a reclamação pela falta de 

material didático conforme dados expostos no QUADRO 8. No caso dos “cadeirantes”, as 

barreiras arquitetônicas e falta de cadeiras e espaços adaptados na sala de aula também 
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comprometem o êxito do processo ensino-aprendizagem. No caso dos deficientes mentais a 

ausência de materiais de estimulação sensorial, dentre outros.  

    

A oitava questão solicita dos docentes que enumerem, de acordo com o grau de 

importância, os itens que mais identificam as suas necessidades de Formação Continuada 

como professores de escola inclusiva. Como alguns respondentes não atenderam ao enunciado 

que solicitava que eles enumerassem, por ordem de prioridade, fazendo-o apenas marcando 

com (x), no momento da inclusão dos dados no SPSS, esses questionários foram 

desconsiderados somente em relação a esse item. Diante dessa situação, o Quadro 9 abaixo foi 

elaborado com o objetivo de possibilitar uma visualização mais clara quanto à freqüência com 

que um item aparecia como primeira opção. E a terceira coluna do quadro exibe em que 

posição o item apareceu com maior freqüência.  

 

QUADRO 9 – Identificação das necessidades da Formação Continuada para Professores 

Itens mais freqüentes 
Freqüência em que 

aparecem como 
primeiro item 

Posição em que o 
item aparece com 
mais freqüência 

1º Ajudar na identificação de NEEs 19 1º 
2º Apontar metodologias que considerem os 
alunos especiais 

9 2º 

3º Oferecer métodos e técnicas especiais sobre 
leitura e escrita para os especiais 

3 4º 

4º Aprimorar conhecimentos sobre avaliação e 
planejamento 

4 3º 

5º Aprimorar conhecimentos sobre a relação 
família-escola 

3 3º 

6º Conhecer melhor a formação social e 
profissional dos professores 

3 4º 

7º Aprimorar conhecimentos sobre o trabalho de 
grupo com alunos com NEE e alunos regulares 

4 3º 

8º Ampliar conhecimentos sobre a relação da 
escola com a comunidade 

1 5º 

9º Outros - - 
 

Percebe-se que a necessidade mais freqüente apontada pelos professores, no que 

diz respeito à sua formação, é a que decorre da insuficiência de elementos que possibilitem a 

identificação das especificidades das NEEs dessa clientela: 19 respondentes apontam como 

primeiro lugar o item ajudar na identificação de NEE.  
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Em segundo lugar apareceu a necessidade de apontar metodologias levando em 

consideração os alunos especiais. Este item aparece 9 vezes em primeiro lugar e 11 vezes em 

segunda posição, um dado significativo que confirma o ilustrado no Quadro 3  com relação às 

dificuldades na organização do trabalho, com vistas a um planejamento que inclua atividades 

diversificadas para alunos com NEEs e regulares. 

 

As duas últimas questões são predominantemente qualitativas, por isso são 

analisadas separadamente, a seguir, juntamente ao item 4 do instrumento, por tratar-se de uma 

questão semi-aberta, necessitando também de uma análise de conteúdo. 

 

6.2 Análise de conteúdo 

Demo (1999) sintetiza com propriedade a análise de conteúdo quando enfoca 

que esta não se refere ao conteúdo de um discurso e, sim, a conteúdos de prática, deixando em 

segundo plano a roupagem formal da elaboração discursiva. O autor defende ser esta, 

componente importante da avaliação qualitativa, embora cercada por mitos correntes.  

Para o referido autor, 

 

 

A análise de conteúdo [...] deve alcançar o desvendamento do processo 
participativo sob a avaliação. Não há fórmula, por maior que seja a tentação 
formalizante de prender tudo a formas estáticas e repetitivas [...]. Nesse sentido, é 
fundamental a disciplina de campo, no sentido da coleta ordenada, minuciosa, 
limpa, para não se confundir infantilmente bagunça com criatividade (Demo,1999: 
67). 

  

As questões foram subjetivas e, portanto, necessitaram de uma análise qualitativa. 

Assim, a fim de viabilizá-la, o discurso dos docentes foi organizado em categoria de sentidos, 

que constituem um meio de classificar os dados descritivos recolhidos. 

 

Por exemplo, na quarta questão do instrumento foi solicitado aos respondentes 

que identificassem as três principais dificuldades encontradas na prática educativa para alunos 

com NEEs. As categorias foram selecionadas a partir da freqüência com que eram citadas 

pelos professores. Dessa forma, podemos observar, no Quadro 10, o que era comum aos 

professores quanto às dificuldades. Em algumas vezes a forma de escrita apresentava-se 

diferente, porém com a mesma essência. 
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QUADRO 10 –  Dificuldades encontradas na prática educativa para os alunos com NEEs 

Categorias 
Freqüência das citações 

das dificuldades 
Falta de formação de professores 28 
Metodologia para trabalhar com NEEs 21 
Material didático necessário 14 
Dificuldades de Aprendizagem dos alunos 11 
Avaliação e Planejamento 11 
Acompanhamento de outros profissionais 10 
Comunicação professor-aluno 09 
Apoio da Família 08 

 

  

A categoria referente à falta de formação do professor aparece 28 vezes e revela a 

preocupação dos docentes por não terem os conhecimentos necessários que possibilitem a 

identificação e caracterização de NEEs em seus alunos incluídos. Esta afirmação é confirmada 

a partir das frases, em destaque, proferidas por determinados docentes: 

 

- Falta de formação para exercer prática educativa (P.11) 
- Falta de conhecimento dos professores na área (P7) 
- Falta de conhecimento sobre a inclusão (P39) 
- Falta de habilidade do educador (P22) 
- Não ter capacitação adequada (P7) 
- Falta oportunidade para estudos mais específicos (P2) 
- Não ter uma formação específica direcionada ao atendimento de alunos com  
Necessidades educacionais especiais (P18) 
- Não estou apta a trabalhar com inclusão (P50) 
 

A segunda categoria mais citada como uma das principais dificuldades 

encontradas na prática com educandos especiais refere-se à metodologia para o trabalho com  

alunos com NEEs. Aqui, incluem-se a organização e planejamento de atividades específicas 

para a clientela, bem como o trabalho direcionado que favoreça atividades de leitura e escrita 

tanto para os alunos regulares, quanto para os especiais. A carência metodológica demonstra 

uma busca de algo prático e mais direcionado para o fazer pedagógico, retratando uma 

realidade observada nas escolas na qual os professores sentem-se perdidos diante de turmas 

com crianças incluídas, apresentando, assim, atividades repetitivas e sem eficácia. Nesses 

casos, nem as crianças do ensino regular, tampouco as especiais, apresentam rendimento 

satisfatório. Respostas que motivaram essa categoria: 
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- Como trabalhar a dificuldade específica (P23) 
- Como trabalhar a metodologia adequada (P7) 
- Atividades que ajudam com cada deficiência (P8) 
- Metodologias especiais sobre leitura e escrita (P34) 
 

A terceira categoria complementa a anterior, pois codifica os Materiais Didáticos 

como itens que podem comprometer a prática pedagógica. Alguns professores reclamam da 

carência desses materiais, incluindo livros e equipamentos de apoio adequados ao 

atendimento dos NEEs. Esse item é citado 14 vezes e confirmados por frases como: 

 

- Falta de recursos materiais e físicos da escola(P42) 
- Suporte de material didático(P53) 
- Falta de material de apoio específico para alunos com NEE(P4) 
- Material didático para trabalhar os conteúdos mais complexos(P28) 
 
A quarta categoria refere-se às Dificuldades de Aprendizagens dos alunos. Nesse 

item os respondentes demonstram certo desconhecimento sobre as NEEs, pois referem-se a 

essas dificuldades como atípicas, quando, na verdade, elas são características peculiares de 

crianças com NEEs:  

 

- Raciocínio lento (P18) 
- Dificuldade de assimilar conteúdos (P1) 
- Ritmo lento na aprendizagem (P3) 
- O aluno fica alheio às explicações(P62)   
 

A quinta categoria, que busca identificar as principais dificuldades encontradas no 

atendimento pedagógico aos especiais, aborda a questão da Avaliação da Aprendizagem. Esse 

item revela a dificuldade específica em avaliar, pois para cada tipo de deficiência seria 

necessário que a avaliação fosse adequada, levando em consideração o ritmo de 

aprendizagem, a especificidade da sua deficiência e a metodologia. Para tal, seria 

imprescindível que o professor tivesse uma formação que abrangesse a identificação e o 

conhecimento das NEEs, as metodologias, o domínio de recursos didáticos para, assim, 

chegar ao melhor meio de avaliação das aprendizagens em cada situação. Falas dos 

respondentes: 

 

- Como avaliar adequadamente o aluno (P14) 

- Não sei como avaliar(P9) 
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- É difícil avaliar considerando os diferentes ritmos de aprendizagem(P24) 

- O processo avaliativo é complicado(P36) 

 

Dez dos professores apontam para a próxima categoria, que aborda a questão da 

falta de acompanhamento de outros profissionais. Esse assunto nos reporta à necessidade de 

participação de profissionais como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, 

fisioterapeutas, psicopedagogos, dentre outras especialidades, no atendimento aos NEEs. No 

entanto, nas escolas públicas isso não acontece. O professor se vê desamparado, sem 

formação adequada que compreenda todas as necessidades dessa clientela. Depoimentos que 

evidenciam este aspecto: 

 

-Falta de acompanhamento por profissionais especializados 

-O não acompanhamento por especialistas 
-Acompanhamento pedagógico especializado 
-Acompanhamento psicológico especializado 
-Acompanhamento por pessoas habilitadas 
-Necessito de apoio de psicólogos e fonoaudiólogos 
 

A penúltima categoria aborda as questões referentes à comunicação. As 

dificuldades de interagir com o aluno no aspecto comunicativo vão desde a falta de domínio 

das Libras até as dificuldades de relacionamento agravadas pelas incompreensões e 

intolerâncias, ilustradas nas frases a seguir: 

 

-Tenho dificuldade de relacionamento por não entender a linguagem 
-Acho difícil a comunicação professor-aluno especial 
-Não consigo interagir muito com os surdos 
 

 Na última categoria, referente ao Apoio da Família, os professores queixam-se da 

falta de comprometimento e apoio dos familiares dos alunos incluídos. Sabe-se que a 

integração da família é fundamental para o desenvolvimento desses alunos. A não 

participação dos pais impede o conhecimento de um histórico dos alunos, e a superproteção 

familiar pode dificultar o trabalho. 

 

-Preconceito por parte dos pais dos alunos regulares 
-Ajuda da família 
-A falta de apoio da família 
-A super-proteção dos pais 
 



 

 89 

A nona questão do instrumento solicita que os docentes expressem como 

procuram superar o desafio da inclusão. Os depoimentos são distintos, por isso foram 

estabelecidas 7 categorias de sentido, como estão descritas no Quadro 11 abaixo: 

 
 

QUADRO 11 – Como procuram superar as dificuldades da inclusão 

Categorias sobre a forma de como superar as 
dificuldades na inclusão de alunos especiais 

Freqüência das citações das 
dificuldades 

Capacitação 23 
Tratá-los igualmente 12 
Experiência do dia-a-dia 09 
Estreitar relacionamentos com a família 06 
Desenvolvimento Intelectual 06 
Relacionamento professor-aluno 04 
Encaminhamento 03 
 

A primeira categoria eleita pelos docentes como a maior arma para superar o 

desafio da inclusão é a capacitação que, aqui, se caracteriza por envolver palestras, cursos, 

filmes, seminários, minicursos, leitura de textos informativos, diálogos e momentos para troca 

de experiências profissionais. Seguem-se os depoimentos que expressam com maior 

propriedade essa aspiração: 

 

- Aprimoramento adequado para o trabalho em grupo misto, aspectos  
metodológicos que culminam no planejamento e avaliação 
- Através de outros cursos paralelos, palestras, filmes sobre o assunto 
- Buscando cursos de aperfeiçoamento e capacitação, lendo textos informativos  
sobre o assunto, trocando idéias com outros colegas 
- De início, preciso de formação continuada 
- Fazendo cursos preparatórios em área especial 
- Procurando melhorar meus conhecimentos teóricos através de cursos 
 

A segunda categoria, ainda considerada de excelente freqüência, diz respeito ao 

tratamento dispensado aos alunos especiais incluídos. Nessa categoria, os docentes declaram 

que buscam superar os desafios especiais e regulares da mesma forma. Entenda-se “tratá-los 

igualmente” como o ato de não fazer acepção de pessoas, mas procurar desenvolver a 

solidariedade, cooperação e o respeito mútuo entre os alunos, garantindo-lhes um direito que 

lhes assiste. Isso é identificado nas seguintes expressões: 

 

- Procurando tratá-los de forma igual 
- Trato-os da mesma maneira 
- Trato-os com compreensão, mas sem protecionismo 



 

 90 

- Não devemos tratá-los como diferentes 
- Tento tornar o aluno incluído em regular para que o mesmo se sinta à vontade 
 

A próxima categoria explicitada diz respeito às experiências do dia-a-dia, 

identificadas como as formas de buscar superação a partir da prática pedagógica diária. Nesse 

sentido, 9 professores salientam suas experiências cotidianas: 

 

- Acredito que só a partir da prática diária conseguiremos enfrentar esse desafio; 
- Através do incentivo para trabalhos em grupo. Exposição de artes, teatro e 

outros; 
- Elaboro atividades de acordo com o nível de aprendizagem; 
- Uso a minha criatividade. Busco a ajuda de colegas mais experiente;s 
- Apenas com experiência profissional, experiência de vida, boa vontade e 

paciência. 
 
Dentre as categorias menos indicadas, mas que merecem crédito, aparecem: 

Estreitar relacionamentos com a família e Desenvolvimento Intelectual. A primeira reflete o 
anseio dos professores em estar mais próximos da família das crianças com NEEs, fato que 
indica a crença dos docentes na importância da presença da família a fim de viabilizar a 
qualidade do atendimento dispensado aos educandos: 

 

- Estreitar a relação com os pais dos alunos com NEEs para efetivar, em âmbito 
familiar o aprendizado que se inicia na escola 

- Busco interação e informação com a família 
- Conhecendo melhor o aluno especial e família para que possa acompanhar seu 

desenvolvimento 
- Contato mais aproximado com a família 
 

 

A categoria Desenvolvimento Intelectual, indicada como de média freqüência, 

denota a preocupação dos docentes com a aprendizagem e com o progresso intelectual dos 

alunos com NEEs. Por outro lado, revela também ser o despreparo desses docentes o fator 

responsável pela geração de expectativas inatingíveis.  

 

 

- Um ser humano normal, capaz de ter aprendizagem; 
- Mostrando que a escola é a ponte para levá-lo ao sucesso, encaminhando o 

aluno, mostrando seu potencial e suas habilidades; 
- Acompanhar atenciosamente seu desempenho intelectual 
- Desenvolver a leitura e escrita 
- Incentivo-o a desenvolverem suas habilidades na área de melhor desempenho e 

na medida do possível 
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- Oferecendo ao aluno condições e métodos que o levem a fixar o conteúdo 
apresentado em sala de aula 

 

No que concerne à categoria Relacionamento professor-aluno, 4 docentes 

assinalaram-na como o item primordial para a superação dos desafios referentes à inclusão. 

Assim, depreende-se que o item relacionamentos também é importante na busca de efetivação 

do processo de educação inclusiva. A esse respeito, os professores expressam: 

 

- Aproximando-me ao máximo do aluno 
- Amizade e dedicação vencem fronteiras 
- É preciso dedicar mais atenção e atendimento individualizado 
- Dando o melhor de mim. Procurando dar amor e compreensão a esses alunos e 

ter muita paciência 
- Incentivando sua participação, estimulando suas habilidades 
 
A última categoria, identificada como encaminhamento, diz respeito à condução 

do aluno para um atendimento especializado que possa vir a suprir-lhe as dificuldades de 

aprendizagem, face às suas deficiências, abrindo-lhe espaço que o leve a alcançar bons níveis 

de desenvolvimento.   

 
- Encaminhando ao acompanhamento pelo centro de educação especial da  

escola 
- Encaminhando os alunos para os núcleos de apoio 
- Encaminhando o aluno ao mundo real, tentando desenvolver suas 

potencialidades 
  

A última questão do instrumento solicitou aos docentes sugestões quanto aos 

aspectos que, em suas respectivas opiniões, pudessem favorecer uma Formação Continuada 

de qualidade para os professores que atuam no atendimento a crianças com NEEs. Como na 

questão anterior, as sugestões foram diversas, e alguns docentes indicam mais de uma 

sugestão, por isso optou-se por categorizar os dados para melhor viabilização dessa análise. 

Foram estabelecidas 9 categorias, identificadas conforme suas freqüências (Quadro 12):  
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QUADRO 12 – Sugestões dos professores quanto aos conteúdos que deveriam compor os cursos de 

Formação Continuada. 

Categorias Freqüência 

Identificação de alunos com NEE 16 
Metodologias para trabalhar com os esp. e 
reg. 

31 

Avaliação e Planejamento 13 
Oficinas pedagógicas (aspectos práticos) 05 
Inclusão 07 
Aprender Libras e Braile  03 
Adaptação Curricular 03 
Relacionamentos 11 
Citaram itens da questão 08 03 

 

 A categoria de maior freqüência se refere às metodologias a serem 

desenvolvidas para o trabalho com alunos especiais. Para os respondentes este é o aspecto 

mais importante a ser abordado em cursos de capacitação que porventura vierem a existir:  

- Necessitamos de cursos que mostrem metodologias para trabalhar com NEE  

- Elaboração de atividades envolvendo jogos, desenhos, dinâmicas construtivas e 

diretivas 

- Adaptação das metodologias às possibilidades do aluno 

 

Em seguida, a categoria mais apontada como item essencial aos cursos de 

formação corresponde à Identificação de alunos com NEE: os docentes expressam como 

indispensável a habilidade de identificar os alunos, a fim de garantir-lhes um atendimento 

mais eficaz. Assim, destacam-se os seguintes depoimentos: 

 

- Abordaria a identificação de NEEs 
- Conhecimento teórico para como identificar os tipos de deficiência 
- Detectar o tipo de necessidades de cada um 
- Dar condições aos professores e aquisição de conhecimento sobre as 

deficiências 
- Maior conhecimento das necessidades individuais com aplicação para o grupo 
- Visaria antes o conhecimento sobre as diferentes deficiências 
 
 

A terceira categoria de maior freqüência é a referente à Avaliação e ao 

Planejamento. Nesse caso, os docentes consideram que, conforme o item citado 

anteriormente, é fundamental para cursos de formação que sejam eficientes: 
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 - Sobre a forma adequada de avaliação 
 - Conhecimento sobre avaliação e planejamento 
 - Como deveria ser aplicada a avaliação 
 - Avaliação e planejamento para a educação inclusiva 
 - Técnicas para avaliação e planejamento 
 

 A quarta categoria, caracterizada de média intensidade, foi apontada por 11 

professores e se refere aos Relacionamentos. Para uma parte dos respondentes esse aspecto é 

fundamental. Isso é visto nas frases abaixo: 

 

 - Aprimorar conhecimentos sobre a relação família-escola 
 - Técnicas para o trabalho em grupo 
 - Relacionamentos entre família, escola, comunidade, sociedade 
 - Relacionamento professor-aluno 
 - Relacionamento com esses alunos 
 

 A quinta categoria é referente propriamente à inclusão. Os professores 

expressam desejos de conhecer mais sobre os aspectos que se referem à inclusão. Esse desejo 

é expresso em suas próprias palavras: 

 

 - Conhecimentos necessários para lidar com a inclusão 
 - Entender sobre a integração social 
 - Especificar sobre o processo de inclusão de forma clara e objetiva 
 -  O que é a inclusão? Como trabalhar com a inclusão? 
 - Diferenças entre inclusão e integração. Proposta inclusiva 
 

 Outra categoria de média freqüência se refere às Oficinas Pedagógicas, 

entendidas como momentos voltados para prática pedagógica do professor. Nesta categoria, 5 

professores apontam como indispensáveis as oficinas. Assim, os professores sugerem: 

 

 - Incluir oficinas pedagógicas 
 - Curso com  aula ou oficina prática 
 - Aulas teóricas imediatamente associadas à prática 
 - Oficinas com jogos educativos 
 

 As duas últimas categorias igualam-se na opinião dos respondentes, o que é 

atestado pelo número de indicações que é exatamente igual. Nesse sentido os professores 

crêem que é indispensável na composição de cursos de formação a aprendizagem de 

instrumentos de comunicação como a Língua Brasileira de Sinais, para a comunicação com os 
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surdos, e o Braile, para comunicação com os cegos. Os depoimentos que se seguem defendem 

à idéia dos professores com respeito à importâncias desses dois aspectos: 

 

 - Aprendendo libras e aprendendo braile 
 - Curso de libras, proficiência com a libras, teoria e prática 
 -  Curso para aprender a se comunicar com surdos e cegos, noções básicas, pelo  

menos  
 

Por conseguinte, partir da análise dos dados coletados, percebe-se que os 

professores declaram-se sem preparo para atender aos alunos especiais incluídos em sala de 

aula de ensino regular e sem o devido treinamento/capacitação. O docente julga-se inapto e 

sem favorecimento ao seu ofício para essa atividade. Visto que nem todos tiveram acesso à 

formação específica, seja na modalidade de formação inicial ou continuada, observa-se em 

conformidade com a literatura especializada que, a capacitação é reconhecidamente 

indispensável. No entanto, percebe-se, a partir da fala dos respondentes, que a 

capacitação/formação continuada de natureza teórica modifica, de fato, algumas concepções, 

mas se mostra inapta a redimensionar práticas pedagógicas e diminuir preconceitos, uma vez 

que se apresenta muito distante da prática pedagógica voltada para o dia-a-dia. Assim, sugere-

se que em outras oportunidades a elaboração dos programas de cursos de formação 

continuada priorizem os aspectos práticos para viabilização do atendimento às pessoas com 

NEE’s, efetivando o contato dos educadores com crianças especiais, oferecendo atividades 

práticas diretamente associadas às teorias apresentadas, a fim de que sejam trabalhados dados 

reais em relação à diversidade das necessidades  e que seja realizado ajustamento no 

atendimento ora oferecido. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 
 
                     Em meados da década de 1990, o Brasil optou pela implementação de um 

sistema educacional inclusivo. Contudo, a Escola Inclusiva ainda encontra-se em fase inicial 

no país e se reconhece que um dos principais obstáculos para sua disseminação reside na falta 

de preparos dos professores e da própria escola. 

 

 

                     Diante desse contexto, esta pesquisa objetivou investigar as expectativas dos 

docentes, no que diz respeito à sua formação para o atendimento a alunos com necessidades 

especiais e a identificação de indicadores relevantes para uma proposta formativa para os 

professores, buscando contribuir para a redução abismal existente entre as necessidades 

educacionais especiais e o seu atendimento às mesmas por parte do sistema brasileiro de 

ensino. 

 

 

                     Os objetivos específicos visaram identificar as necessidades constatadas pelo 

professor na sua prática educativa, não contempladas na formação básica inicial, e investigar 

o tipo de formação obtida pelos professores que atuam em salas de ensino inclusivo. Em 

virtude da natureza do problema, foi adotada a pesquisa quali-quantitativa, de natureza 

avaliativa, considerada uma forma de pesquisa social, aplicada, sistemática, planejada e 

dirigida. Buscou-se identificar, obter e proporcionar, de maneira válida e confiável, dados e 

informações suficientes e relevantes para apoiar um juízo sobre o mérito e valor de diferentes 

componentes de um programa. 

 

 

                    Realizou-se revisão bibliográfica visando a identificação dos fundamentos 

teóricos e legais da Educação Especial e Escola Inclusiva, a importância da Formação de 

Professores para o atendimento na escola inclusiva e a Avaliação como instrumento 

indispensável para a tomada de decisões e como subsídio à construção dos instrumentos de 

pesquisa. 
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                     O instrumento utilizado foi um questionário estruturado, construído objetivando 

a obtenção de dados quantitativos e qualitativos, com vistas à identificação de implicações 

que pudessem contribuir para o êxito da escola inclusiva e, roteiro para análise documental de 

cursos de preparação para professores de alunos com necessidades educativas especiais. No 

entanto, este último não foi utilizado, pois, a SEDUC não dispunha de informações sobre os 

cursos oferecidos, apenas o título e a carga horária, tornando impossível a análise do conteúdo 

ou metodologia das capacitações. 

 

 

                   Os procedimentos consistem na aplicação de questionário aos professores 

individualmente em suas respectivas escolas. No contato inicial com os sujeitos, foram 

informados os objetivos e a importância da pesquisa, sendo assegurado o sigilo dos dados 

obtidos. O período da pesquisa compreendeu de janeiro a dezembro de 2006.           A análise  

dos  dados envolveu um estudo  estatístico descritivo dos sujeitos, bem como  

 

 

análise de conteúdo dos questionários, que permitiu a organização das informações colhidas 

em categorias de sentido. Entretanto, quando se visualiza a dimensão formativa como um 

componente integrante do processo ensino-aprendizagem, a avaliação e a necessidade de 

formação continuada adquirem relevo, principalmente quando se trata de uma clientela 

especial como é o caso dos indivíduos com necessidades educativas especiais. 

 

 

             A amostra envolveu professores em atuação no Ensino Fundamental da rede pública 

estadual e que atendem em suas salas de aula regulares alunos incluídos. 

 

 

             A partir da análise dos dados coletados, percebe-se que os professores declaram-se 

despreparados para atender aos alunos especiais incluídos em sala de aula de ensino regular e 

sem o devido treinamento/capacitação, inapto e sem favorecimento ao seu oficio para essa 

atividade. Visto que nem todos tiveram acesso a formação especifica, na modalidade de 

formação inicial ou continuada, observa-se em conformidade com a literatura especializada 

que, a capacitação é reconhecidamente indispensável. No entanto, percebe-se a partir da fala 

dos respondentes que a capacitação/formação continuada de natureza teórica, modifica, de 
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fato, algumas concepções, mas se mostra inapta a redimensionar práticas pedagógicas e 

diminuir preconceitos, uma vez que apresenta-se muito distante da prática pedagógica voltada 

para o dia-a-dia. Assim, sugere-se que em outras oportunidades a elaboração dos programas 

de cursos de formação continuada, priorizem os aspectos práticos para viabilização do 

atendimento as pessoas com NEE’s, efetivando o contato dos educadores com crianças 

especiais, oferecendo atividades práticas diretamente associadas às teorias apresentadas, a fim 

de que sejam trabalhados dados reais em relação à necessidades e que seja realizado 

ajustamento no atendimento ora oferecido.           
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APÊNDICE A: 
 
 
 

ROTEIRO INICIAL PARA ANÁLISE DOCUMENTAL 
 
 

1. TIPO DE CURSO 

2. DATA DO CURSO 

3. NÚMERO DE PARTICIPANTES 

4. DURAÇAO DE REALIZAÇÃO  

5. OBJETIVO 

6. PÚBLICO-ALVO 

7. METODOLOGIA 

8. FORMAÇÃO DO MINISTRANTE 

9. MATERIAL DIDÁTICO 

10.RECURSOS DIDÁTICOS 
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APÊNDICE B: 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FACED 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
 

 
Esta pesquisa objetiva fazer um levantamento sobre as necessidades formativas do professor 
observando o que propõem as políticas de Formação Continuada para professores do Estado 
do Ceará, com vistas ao êxito da escola inclusiva proposta pela Lei 9394/96 – LDB. Os 
resultados servirão de base para elencar sugestões a serem consideradas nos cursos de 
formação continuada, ou ainda, para propor um programa específico a partir do resultado. Sua 
participação será de grande valia, por isso, antecipadamente agradecemos a sua disposição 
em responder este instrumento. 
Obs: A identidade dos respondentes será preservada. 
 

 
QUESTIONÁRIO 

 
1.Dados de Identificação 
Idade:___________Escola:_____________________________________________________ 
Grau de Instrução:____________________________________________________________ 
Tempo de Magistério:_________________________________________________________ 
2. Formação específica para a Educação Especial 
2.1 (  ) Durante a Graduação cursou disciplina de Educação Especial 
2.2 (  )Pós-Graduação 
2.3 (  )Capacitação 2.3.1 (carga-horária:______________) 
2.4 (  )Não cursou 
2.5 ( )Outro: Especifique:___________________________________________________ 
3. A formação específica recebida correspondeu às suas expectativas? 
3.1 (  ) Não atendeu 
3.2 (  ) Atendeu parcialmente 
3.3 (  ) Atendeu totalmente 
3.4 (  ) Superou as expectativas 
 
4. Cite as 3 principais dificuldades encontradas na prática educativa com os alunos que 
possuem Necessidades Educacionais Especiais – NEE. 

� _____________________________________________________________________ 
� _____________________________________________________________________ 
� _____________________________________________________________________ 

 
5. Marque as 3 opções consideradas mais significativas. Na sua opinião, que tipo de 
atividade contribuiria para a sua formação continuada no atendimento àqueles com 
Necessidades Educacionais Especiais. 
5.1 (  )Palestras 
5.2 (  ) Cursos 
 5.2.1 (  ) curta duração carga horária menor que 40h/a 
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 5.2.2 (  ) carga horária de 40h/a 
 5.2.3 (  ) carga horária maior que 40h/a 
5.3 (  )Aperfeiçoamento (180h/a) 
5.4 (  ) Especialização em Educação Especial (360h/a) 
5.5 (  ) Acompanhamento pedagógico especializado 
5.6 (  ) Oficinas 
5.7 (  ) Outro:______________________________________________________________ 
6. Enumere por ordem crescente, conforme o grau de incidência. Quais as necessidades 
especiais frequentemente encontradas em sua sala de aula? 
6.1 (  ) Deficiência Mental 
6.2 (  ) Deficiência Visual 
6.3 (  ) Deficiência Auditiva 
6.4 (  ) Deficiência Motora/ de locomoção 
6.5 (  ) Altas Habilidades/Superdotação 
6.6 (  ) Outras Especifique:____________________________________________________ 
 
7. Quais as maiores dificuldades na sua prática pedagógica com alunos que possuem 
necessidades educacionais especiais integrados às classes regulares de ensino em relação 
à: 
 
a) Organização do Trabalho 
7.1 (  )Tempo disponível 
7.2 (  ) Planejamento para incluir atividades diversificadas para alunos  com NEE e alunos 
regulares 
7.3 (  ) Avaliação do desempenho escolar do aluno especial e regular 
7.4 (  ) Elaboração de atividades de recuperação para alunos especiais e regulares 
7.5 (  ) Desenvolvimento de atividades de recuperação para alunos especiais e regulares 
Outros:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
b) Relacionamento Interpessoal 
7.6 (  ) com o aluno especial 
7.7 (  ) com outros profissionais docentes da escola 
7.8 (  ) com alunos regulares 
7.9 (  ) com a direção 
7.10 (  ) com os pais dos alunos regulares 
7.11 (  ) com os pais do aluno especial 
7.12 (  ) com os funcionários da escola 
Outros:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
c) Espaço e equipamento 
7.13 (  ) Sala de aula (tamanho, mobiliário, etc.) 
7.14 (  ) Falta de equipamento adequado 
7.15 (  )Refeitório (mobiliário, refeições, etc) 
7.16 (  ) Acesso ao prédio (aspectos gerais) 
7.17 (  ) Banheiros (acesso, equipqmento sanitário, etc) 
 
7.18 (  ) Outros Especifique: _________________________________________________ 
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8. Enumere de acordo com o grau de importância. Na sua opinião, que necessidades a 
Formação Continuada para professores da Escola Inclusiva deve suprir? 
8.1 (  ) Ajudar na identificação de NEE; 
8.2 (  ) Apontar metodologias que considerem alunos especiais; 
8.3 (  ) Aprimorar conhecimentos sobre a relação família-escola; 
8.4 (  ) Aprimorar conhecimentos sobre avaliação e planejamento; 
8.5 (  ) Conhecer melhor a formação social e profissional dos professores; 
8.6 (  )Oferecer técnicas e métodos especiais sobre leitura e escrita; 
8.7 (  )Ampliar o conhecimento sobre a relação da escola com a comunidade; 
8.8 (  ) Aprimorar conhecimentos sobre o trabalho de grupo com alunos que possuem de NEE 
e alunos regulares; 
8.9 (  ) Outros: 
Especifique:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
9. Se a inclusão de alunos especiais é um desafio, de que forma você procura superá-lo? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
10. Se você fosse responsável pela elaboração de um Curso de Formação Continuada 
para professores da Escola Inclusiva, que aspectos abordaria visando a melhoria do 
atendimento dessa clientela? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
            Muito obrigada! 
 
 

 


