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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo indícios de representações sociais acerca do trabalho do 

professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) em Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM) em escolas da Baixada Fluminense. Utilizou como referencial 

teórico-metodológico a Teoria das Representações Sociais em sua abordagem processual 

(MOSCOVICI, 2012; JODELET, 2001), por estar voltada às condições de produção e 

circulação das representações sociais. A pesquisa qualitativa apoiada no paradigma 

construtivista, contou com 19 professores de classe regular e de AEE, sendo utilizadas 

técnicas de investigação variadas como análise documental, observação em Salas de 

Recursos Multifuncionais e nas classes regulares com aluno incluído, aplicação de 

questionário e entrevistas semi-diretivas. O material coletado foi tratado de acordo com 

seu conteúdo (BARDIN, 2011). Constatou-se que a falta de horário para planejamento 

conjunto, as dificuldades para realizar trabalho colaborativo, o atendimento em 

contraturno e as precárias condições de materiais didático-pedagógicos são fatores 

impeditivos para a efetivação da proposta de Educação Inclusiva. De acordo com os 

participantes, para que o professor de AEE nas SRM desenvolva seu trabalho é necessário 

que ele seja capacitado para isso, tenha paciência e respeite o deficiente, cabendo-lhe a 

responsabilidade do sucesso da inclusão. Quanto às representações sociais do trabalho de 

professores do AEE é possível que estas possam ser condensadas pela metáfora “salvador 

da pátria”, identificada na fala dos professores de classe regular, pois diante das inúmeras 

dificuldades enfrentadas para incluir o aluno com deficiência, o professor de AEE é quem 

“salva” a escola, tentando executar seu trabalho da melhor maneira possível. Cabe 

ressaltar que o professor da classe regular percebe o professor de AEE como “herói”, 

aquele que retira forças de onde não tem, que é capaz de realizar “tarefas heroicas” 

(FISCHMAN, 2009), que nada mais são do que “estratégias de sobrevivência” (WOODS, 

1990) para encarar o cotidiano escolar, o que é recorrente em pesquisas sobre o trabalho 

docente. Quanto ao professor de AEE, os mesmos não entendem seu trabalho como 

heroico, pois em suas falas, identificou-se uma nova percepção: as atividades que 

desenvolvem na sala de AEE não são de reforço escolar e a SRM não é espaço para isso. 

 

Palavras-chave: Trabalho Docente. Professor de AEE. Salas de Recursos Multifuncionais 

(SRM). Ensino Fundamental. 
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ABSTRACT 

This study aimed to social representations of evidence about the Educational Support 

teacher's work Specialized (ESA) in Multifunction Resource Rooms (SRM) in Baixada 

Fluminense schools. Used as theoretical framework the theory of social representations 

in its procedural approach (Moscovici, 2012; JODELET, 2001), to be geared to the 

conditions of production and circulation of social representations. Qualitative research 

supported by the constructivist paradigm, included 19 regular classroom teachers and 

ESA, and used various research techniques such as document analysis, observation at 

regular Multifunction Resource Rooms and classes with student included questionnaire 

and semi- policies. The collected material was treated according to their content (Bardin, 

2011). It was found that the lack of time for joint planning, difficulties in carrying out 

collaborative work, care in contraturno and the precarious conditions of teaching-learning 

materials are impediments to the realization of the proposed Inclusive Education. 

According to the participants, so that the teacher AEE in SRM develop its work it needs 

to be able to do so, be patient and respect the poor, and shall the responsibility of the 

success of inclusion. As for the social representations of the AEE in teachers it is possible 

that they can be condensed by the metaphor "savior", identified in the speech of regular 

class teachers, because in the face of many difficulties to include students with 

disabilities, teacher AEE's who "saved" the school, trying to do your job the best way 

possible. It should be noted that the regular class teacher realizes the teacher ESA as 

"hero", who withdraws from where forces have not, which is capable of performing 

"heroic task" (FISCHMAN, 2009), which are nothing more than "strategies survival 

"(Woods, 1990) to face the school routine, which recurs in research on teaching. As the 

teacher of AEE, they do not understand their work as heroic, as in their speech, we 

identified a new perception: the activities that develop in the EEA area are not tutoring 

and SRM is no room for it. 

 

Keywords: Teaching Work. Professor of ESA. Multifunction Resource Rooms (SRM). 

Elementary School. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O tema inclusão me intriga e inquieta desde muito nova, pois quando ainda criança 

percebia que dentro da minha sala de aula tinha um amiguinho que era diferente, não tinha 

outros amiguinhos e também não tinha a atenção da professora. 

Fui crescendo, a vida levando para outros rumos, me formei em Direito pela 

Universidade Gama Filho, trabalhei no Banco do Estado do Rio de Janeiro, mas a 

sensação de vazio ainda estava lá. Casei, tive filha e nossa família foi transferida para 

Roma. Foi a oportunidade que precisava para deixar de lado a advocacia, que em nada 

me realizava e me fazia sentir contribuindo para a exclusão social, afinal quantas causas 

ganhei merecendo perder! 

Depois de Roma, fomos morar no Texas, EUA, e pude continuar meu caminho 

nos estudos. Sempre quis ser pedagoga e trabalhar com Educação Especial, mas a família 

criticava: “Vai ser pobre a vida toda!”, dizia meu pai. “Ana Paula, trabalhar com aqueles 

meninos que babam?”, dizia minha avó. Consegui o TOEFL e quando finalmente tinha 

permissão para o College, mais uma transferência em nossas vidas. 

Em São Paulo pude iniciar meu curso de Pedagogia na Universidade Mackenzie, 
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contudo, quando faltava muito pouco, outra mudança e fomos para Manaus onde me 

graduei pela Universidade Paulista (UNIP). Mas outra transferência nos levou para 

Madrid. Entre o DELE, teste de proficiência em espanhol, a validação do meu diploma 

pelo Ministério de Educação espanhol e ser aprovada para uma pós-graduação, foi um 

ano. Finalmente consegui me especializar em Educação Especial pela Fundación 

Síndrome de Down de Madrid e pela Universidad Camilo José Cela, de Madrid. 

Retornamos ao Brasil, passei em um concurso para Professora de Educação 

Especial na Fundação de Apoio ao Ensino Técnico (Faetec) e me tornei a pedagoga 

responsável pelo Grupo de Habilidades da Sociedade Síndrome de Down.  

Atualmente coordeno o Núcleo de Inclusão Laboral do CAEP Favo de Mel da 

Faetec e sou consultora de Inclusão Laboral da Empresa Oportunidades Especiais. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A inclusão social e escolar da pessoa com deficiência é norteada, atualmente, pela 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, formulada 

inicialmente pela Secretaria de Educação Especial (SEESP) do Ministério da Educação 

(MEC) em 2007. A questão da diversidade e do respeito às diferenças é tão importante 

que a Educação Especial passou a integrar a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) quando a SEESP foi extinta em 2011, 

tendo como perspectiva o desenvolvimento pleno do cidadão brasileiro com respeito às 

diferenças e a promoção da educação inclusiva de qualidade. 

A SECADI em articulação com os sistemas de ensino implementa políticas 

educacionais nas áreas de alfabetização e educação de jovens e adultos; educação 

ambiental; educação em direitos humanos; educação especial; educação do campo; 

educação escolar indígena, quilombola; e educação para as relações étnico-raciais. Seu 

objetivo é contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, voltado à 

valorização das diferenças e da diversidade e à promoção da educação inclusiva, dos 

direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental, visando à efetivação de políticas 

públicas transversais e intersetoriais. 

Para melhor compreender como se configurou o cenário atual da Educação 

Inclusiva no Brasil é preciso lembrar que o ordenamento jurídico brasileiro preconiza a 

inclusão em todas as suas esferas, como veremos a seguir. 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) traz, em seu artigo 3º, inciso IV, um dos 

seus objetivos fundamentais: “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Também define, no 

artigo 205, que “a educação é um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento 

da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho”; no artigo 206, inciso 

I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola” como um dos 

princípios para o ensino; e no artigo 208, garante como “dever do Estado, a oferta do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), preferencialmente na rede regular de 

ensino”. 

Em 1999, a Lei n. 7853 (BRASIL, 1999) dispôs sobre o apoio à pessoa com 

deficiência e sua integração social. Em seu artigo 1°, determinou que seriam 

“considerados os valores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça 
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social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-estar” e no artigo 2º, que 

caberia ao Poder Público e seus órgãos assegurar à pessoa deficiente “o pleno exercício 

de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, 

à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade”. É ainda neste artigo que são 

definidas como medidas na área da Educação: 

 

a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como 

modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as 

de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, 

com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios; b) a 

inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, 

privadas e públicas; c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação 

Especial em estabelecimento público de ensino; d) o oferecimento 

obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-escolar, em 

unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam internados, por 

prazo igual ou superior a 1 (um) ano, educandos portadores de 

deficiência; e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos 

benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, 

merenda escolar e bolsas de estudo; f) a matrícula compulsória em 

cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas 

portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular 

de ensino (BRASIL,1999, Art. 2º, § único). 

 

O Artigo 8º da mesma Lei, que recebeu nova redação por meio da Lei n. 13.145 

(BRASIL, 2015), registra que constituirá crime punível com reclusão de dois a cinco anos 

e multa o estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado que 

se “recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar 

inscrição de aluno” em razão de sua deficiência. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n. 8.069 (BRASIL, 1990), em 

seu artigo 55, determina a obrigatoriedade dos pais ou responsáveis de matricularem seus 

filhos na rede regular de ensino. Este Estatuto traz um conjunto de normas cujo objetivo 

é proteger a integridade da criança e do adolescente garantindo seus direitos e 

estabelecendo seus deveres enquanto cidadãos brasileiros. 

As reformas educacionais ocorridas a partir da década de 90 promoveram 

modificações na legislação educacional nacional e internacional, trazendo implicações 

diretas à Educação Inclusiva. A Declaração Mundial de Educação para Todos 

(JOMTIEN, 1990), a Declaração de Salamanca (SALAMANCA, 1994) e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n. 9.394 (BRASIL, 1996) 

colocam a Educação Especial em foco. A LDBEN, artigo 59, garante que os sistemas de 

ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do 
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desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação1 currículo, métodos, técnicas, 

recursos educativos e organização específica para atender suas necessidades; 

terminalidade específica, professores com especialização adequada, educação especial 

para o trabalho e acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares. 

A Lei n. 10.098 (BRASIL, 2000) foi publicada logo depois da Convenção de 

Guatemala de 19992 e estabeleceu normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a 

supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, 

na construção e reforma de edifícios, nos meios de transporte e de comunicação, definindo 

conceitos fundamentais para o entendimento da questão acerca da acessibilidade. 

O Decreto n. 3.956 (BRASIL, 2001a), também baseado na Convenção de 

Guatemala, tem por objetivo prevenir e eliminar todas as formas de discriminação contra 

as pessoas deficientes, garantindo os direitos humanos e liberdades fundamentais iguais 

ao restante da sociedade. Esse decreto demandou uma nova interpretação de Educação 

Especial ao definir deficiência como “restrição física, mental ou sensorial, de natureza 

permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades 

essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social” (Art. 

1) e propor medidas que visavam à eliminação de barreiras que dificultassem o acesso à 

educação. 

Nesse mesmo ano, o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei n. 10.172 (BRASIL, 

2001b), item 8, relativo ao diagnóstico da Educação Especial, apontava que havia duas 

grandes questões fundamentais envolvendo as pessoas com necessidades especiais: seu 

direito à educação e a recebê-la, sempre que possível, nas escolas regulares. Destacava 

que “o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de 

uma escola inclusiva que garantisse o atendimento à diversidade humana” e propunha 

“uma escola integradora, inclusiva, aberta à diversidade dos alunos” (BRASIL, 2001b, p. 

55). 

Em sequência, na Resolução CNE/CEB n. 2 (BRASIL, 2001c), foram instituídas 

as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica que oficializaram 

os termos “educação inclusiva” e “necessidades educacionais especiais” (NEE). A partir 

dessa Resolução, ficaram assegurados a matrícula e os serviços de educação especial a 

                                                             
1 A Lei n. 12796 (BRASIL, 2013) modificou a redação anterior. 
2 A Convenção da Guatemala previa a eliminação de todas as formas de discriminação para com as pessoas 

com deficiência. 
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todos os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, garantindo as 

condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. 

A Lei n. 10.436 (BRASIL, 2002a) dispôs sobre a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) que é reconhecida como forma de comunicação e expressão em que o sistema 

linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um 

sistema de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do 

Brasil. Em seu artigo 2º, garante, por parte do poder público em geral e de empresas 

concessionárias de serviços públicos, “formas institucionalizadas de apoiar o uso e 

difusão da Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das 

comunidades surdas do Brasil”. Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto n. 5.626 

(BRASIL, 2005) que incluiu a Libras como disciplina curricular e dispôs sobre a 

formação e a certificação de professor, instrutor e tradutor/intérprete de Libras, o ensino 

da Língua Portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a organização da 

educação bilíngue no ensino regular. 

A Portaria n. 2.678 (BRASIL, 2002b) aprova o projeto da grafia Braille para 

Língua Portuguesa com recomendação para uso em todo território nacional, com normas 

e diretrizes para o uso, ensino, produção e difusão do sistema Braille em todas as 

modalidades de ensino. 

O que se encontra expresso nesses documentos, além da garantia de educabilidade 

para todos, é a necessidade de conhecimentos específicos sobre os alunos com deficiência 

pelos professores do ensino regular. 

Ainda em 2002, são publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena, por meio da Resolução CNE/CP n. 1 (BRASIL, 2002c) estabelecendo 

que cabe às instituições de ensino superior inserir em seus currículos formação docente 

voltada para a atenção à diversidade e conhecimentos sobre especificidades de alunos 

com necessidades educacionais especiais. 

Em 2004, foi publicada a cartilha “O Acesso de Alunos com Deficiência às 

Escolas e Classes Comuns da Rede Regular” (FÁVERO; PANTOJA; MANTOAN, 2004) 

pelo Ministério Público Federal, entendida como um manual de Educação Inclusiva, um 

referencial para a construção dos sistemas educacionais inclusivos, e que contribui para 

disseminar uma cultura antidiscriminatória das pessoas com deficiência. O segundo 

capítulo da cartilha contém orientações pedagógicas distribuídas em oito seções que 

discutem a prática dos educadores que vão desde o desafio da inclusão até a avaliação do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
http://www.prgo.mpf.gov.br/cartilha_acesso_deficientes.pdf
http://www.prgo.mpf.gov.br/cartilha_acesso_deficientes.pdf
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aluno com deficiência. Conforme o documento, a inclusão não deve se preocupar com o 

uso de práticas educativas para cada tipo de deficiência e sim com recursos e ferramentas 

que possam apoiar o processo de ensino e aprendizagem, onde o professor leva em conta 

as possibilidades de desenvolvimento de cada aluno e explora sua capacidade de aprender, 

incentivando o trabalho coletivo e diversificado, dividindo responsabilidades e repartindo 

tarefas. Nessa perspectiva, o docente entende que todas as crianças sempre sabem alguma 

coisa e que por isso podem aprender, mas cada uma em seu ritmo e jeito que lhes são 

próprios. O professor encara os desafios da inclusão sem ocultar as causas do fracasso, 

da exclusão, por isso a importância da avaliação se dar por meio de processo contínuo e 

qualitativo, tendo por objetivo desenvolver o aluno e evitar a evasão. 

Evitar a evasão, é garantir o acesso, a permanência e o atendimento às 

necessidades especiais dos alunos com deficiência no ensino regular, uma das diretrizes 

estabelecidas em 2007 pelo Decreto n. 6.094 (BRASIL, 2007), que dispunha sobre a 

implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação: “garantir o 

acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais nas classes 

comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas” (Art. 

2, IX). 

No ano de 2008, o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo 

n. 186 (BRASIL, 2008a), a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da 

Organização das Nações Unidas. Esse documento estabelece, em seu Art. 1, o propósito 

de “promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o 

respeito pela sua dignidade inerente”. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008b) propõe uma nova concepção de escola, calcada nos princípios da 

inclusão. Tais princípios são a base da educação e têm como objetivo: 

 

assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiências, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

orientando os sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, 

participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do 

ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a 

educação infantil até a educação superior; oferta de AEE; formação de 

professores para o atendimento educacional especializado e demais 

profissionais da educação para a inclusão; participação da família e da 

comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos 

mobiliários, nas comunicações e informações; e articulação 

intersetorial na implementação das políticas públicas. (BRASIL, 2008, 
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p.14) 

 

A Política Educacional está diretamente associada à temática da Educação 

Inclusiva, o que é evidenciado pelo artigo 9º na Resolução CNE/CEB n. 4 (BRASIL, 

2009) que instituiu Diretrizes Operacionais para o AEE, na Educação Básica, modalidade 

Educação Especial. Neste artigo, é definido que 

 

a elaboração do planejamento das atividades do AEE, assim como sua 

execução, são de competência dos professores que atuam na Sala de 

Recursos Multifuncionais (SRM) em articulação com os demais 

professores do ensino regular, com a participação das famílias e em 

interface com os demais serviços setoriais da saúde, da assistência 

social, entre outros necessários ao atendimento. (BRASIL, 2009). 

 

Em novembro de 2011, o Decreto Lei n. 7.611 (BRASIL, 2011a) revogou o 

Decreto Lei n. 6571 (BRASIL, 2008c), que dispunha sobre o AEE. O Decreto publicado 

em 2011 se volta à Educação Especial, definindo oito diretrizes que a efetivarão (Art. 1), 

e ao AEE, entendido como “o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 

pedagógicos organizados institucional e continuamente” (Art.2, § 1º), devendo ser 

prestado de forma complementar ou suplementar à formação e integrar a proposta 

pedagógica da escola. São seus objetivos: 

 

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 

regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as 

necessidades individuais dos estudantes; II - garantir a transversalidade 

das ações da educação especial no ensino regular; III - fomentar o 

desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as 

barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e IV - assegurar 

condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e 

modalidades de ensino. (BRASIL, 2011a, Art. 3) 

 

Esse Decreto corrobora as orientações para a construção de sistemas educacionais 

inclusivos que garantam às pessoas com deficiência o acesso ao sistema regular de ensino. 

Ainda em 2011, o Decreto Lei n. 7.612 (BRASIL, 2011b) instituiu o Plano Nacional da 

Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite, definindo como “pessoas com 

deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial” e garantindo um sistema educacional inclusivo em suas diretrizes 

(Art. 3º, inciso I). 

A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
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Espectro Autista foi instituída através da Lei n. 12.764 (BRASIL, 2012), sendo 

“considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais” (Art. 1, § 2º). “ A partir 

dessa lei, o aprendente autista passou a ter o direito de estudar em escolas regulares, tanto 

na educação básica quanto no ensino profissionalizante e, quando necessário, com apoio 

de um mediador especializado” (CUNHA, 2015, p. 19). 

A Lei n. 13.005 (BRASIL, 2014), que aprovou o PNE 2014-2023, propõe em sua 

meta quatro: 

 

universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a 

garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos 

ou conveniados” (BRASIL, 2014, p. 24). 

 

Prevê, entre outras estratégias para o cumprimento dessa meta: a implantação de 

salas de recursos multifuncionais (SRM) e incentivo à formação continuada de 

professores para o AEE nas escolas - estratégia 4.3 - e promoção da articulação 

pedagógica entre o ensino regular e o AEE - estratégia 4.8. 

Mais recentemente, a Lei n. 13.146 (BRASIL, 2015) instituiu a Lei Brasileira da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), considerando que a pessoa 

com deficiência é “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas” (Art. 2º). Esta legislação prevê atendimento prioritário em órgãos públicos e dá 

ênfase às políticas públicas para essas pessoas. Seu capítulo IV versa sobre o Direito à 

Educação e no artigo 28 são definidas as incumbências do poder público, dentre elas: 

assegurar a “elaboração de plano de atendimento educacional especializado” (inciso VII), 

“garantir a participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas 

instâncias de atuação da comunidade escolar” (inciso VII) e incentivar a “adoção de 

práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de 

professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional 

especializado” (inciso X). 

O que decorre desses marcos legais é que os esforços educacionais se relacionam 

diretamente à valorização das potencialidades e possibilidades das pessoas com 
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deficiência na sociedade em que estão inseridas, perpassando o espaço escolar, onde a 

Educação Inclusiva deve envolver todas as pessoas que participam do processo 

educacional, familiares, professores, alunos, coordenadores pedagógicos, diretores, 

funcionários e comunidade, e à formação e ao trabalho docente. 

Um dos desafios encontrados na inclusão diz respeito a imposição da Lei 

Brasileira da Pessoa com Deficiência para que o AEE aconteça no contraturno escolar, 

pois muitos alunos com NEE precisam de outros atendimentos complementares para que 

possam se desenvolver plenamente. No entanto, diversas pesquisas têm apontado que 

nem todas as escolas possuem professor de AEE nos dois turnos, como mostra Pletsh 

(2014, p. 6) em pesquisa realizada com professores no Rio de Janeiro: 

 

Os entraves presentes na realização do AEE no contraturno são muitos 

e, de acordo com as entrevistadas, vão desde a dificuldade no transporte 

até a limitação dos familiares em ir à escola duas vezes por dia (ou em 

duas escolas diferentes, pois alguns alunos frequentam a classe regular 

em uma instituição e são atendidos pelo AEE em outra). 

 

No Município do Rio de Janeiro, conta-se com o apoio de estagiários e intérpretes 

de Libras para o acompanhamento de alunos com deficiência em sala de aula regular e o 

professor de AEE na SRM no contraturno da escolaridade, visando a garantir o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem. Porém, o que parece acontecer na 

realidade são alunos frequentando salas de recursos no turno da escolaridade e estas sendo 

utilizadas como espaço de reforço escolar ou repetição de conteúdos curriculares da classe 

regular. 

Vieira (2012) constatou em seus estudos que as SRM são utilizadas de “modo 

substitutivo e precário [...] e que favorecem a redução de possibilidades de aprendizagem 

e desenvolvimento desses alunos”. De acordo com ela, as políticas educacionais na 

perspectiva da inclusão são resultados de “programas que não têm contribuído para uma 

educação pública de qualidade na perspectiva inclusiva, quando não há sequer 

disponibilidade de novos recursos financeiros à Educação Especial” (VIEIRA, 2012, p. 

55), indispensáveis para a concretização das ações. 

Lopes (2012) analisou a percepção dos professores sobre a importância da SRM 

no processo de inclusão e identificou que o desafio continua sendo muito grande, pois a 

percepção dos professores sobre a inclusão ainda é vaga. Destacou que “o trabalho 

desenvolvido na sala de recursos não deve e não pode ser confundido com reforço escolar 

ou repetição de conteúdos programáticos da classe regular” (LOPES, 2012, p. XX). 
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Sabe-se que o ordenamento jurídico não garante a inclusão e menos ainda uma 

Educação Inclusiva de qualidade, pois não se trata só de políticas públicas, mas sim de 

reconhecer os direitos à educação por parte de toda a população. 

Apesar de políticas a favor da inclusão de pessoas com deficiência, estudos têm 

apontado o quanto é difícil assegurar sua concretização nas escolas públicas. Crochik et 

al. (2011) analisaram atitudes de professoras do 5º ano do Ensino Fundamental no que se 

refere à Educação Inclusiva e constataram que, de um modo geral, as professoras eram 

favoráveis à inclusão, mas isso não descartava suas atitudes preconceituosas, veladas ou 

explícitas.  

Em sua pesquisa sobre alunos incluídos com baixa visão em escolas públicas da 

rede regular de ensino de Brasília (DF), Mazzaro (2007) registrou que os professores 

manifestaram não ter conhecimentos suficientes para desenvolver com sucesso seu 

trabalho pedagógico. O autor aponta que os professores se sentem desprestigiados com 

problemas básicos do cotidiano tais como violência, baixa remuneração, salas lotadas, 

condições precárias de trabalho. Segundo Mazzaro (2007, p. 103), 

 

os professores de modo geral tentam adequar suas práticas pedagógicas 

às propostas de inclusão, entretanto faltam-lhes as condições básicas 

necessárias para atender à diversidade, que requer estruturas que a 

escola não possui, pois são políticas provenientes de países que já 

superaram há décadas, os problemas básicos que ocorrem em todo o 

país, e, por isso, longe da realidade brasileira. 

 

O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo já apontava, no final dos anos 

noventa, que havia diferentes empecilhos para que o processo de inclusão fosse 

implementado com sucesso, mas que estes se resumiam “basicamente a uma valoração 

negativa da deficiência, à descrença na capacidade intelectual da criança e ao 

desconhecimento de suas potencialidades para o aprendizado” (CRP/SP,1997, p. 71). 

Parte disso é atribuída ao conceito de educabilidade da pessoa com NEE que até os dias 

de hoje está sedimentado em parâmetros da categoria clínica. Sassaki (2003) e Beyer 

(2006) consideram que o modelo médico é o que ainda norteia a educação de pessoas 

com necessidades especiais3 e é o responsável, em parte, pela resistência que a sociedade 

tem em incluir essas pessoas. 

                                                             
3 Nessa pesquisa será utilizado o termo “pessoa com deficiência” conforme Art. 2º, inciso I, da Portaria n. 

2.344 de 3 de novembro de 2010 da Presidência da República e Secretaria de Direitos Humanos. Contudo, 

em alguns momentos outros termos serão usados conforme disposto na literatura consultada. 
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As pesquisas registradas anteriormente apontam alguns fatores impeditivos para 

a inclusão: grande número de alunos em sala de aula, avaliação inadequada, falta de 

adaptação curricular, precária acessibilidade física, descontinuidade de programas em 

virtude de mudanças de governo e barreiras culturais como o preconceito e a 

estigmatização. 

A estigmatização do aluno deficiente pode decorrer das expectativas e crenças em 

relação à aprendizagem desta criança ou jovem e essa atitude pode acarretar 

consequências no processo de inclusão, agravando a exclusão. A educação inclusiva não 

está dissociada da função social da escola. O papel da escola é ensinar e estar preparada 

para identificar e eliminar as barreiras que impedem o acesso de qualquer aluno ao 

conhecimento. 

No caso da inclusão escolar de alunos com deficiência nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, é possível que encontremos professores que consideram que essas crianças 

precisam concluir seu processo de letramento/alfabetização na classe especial para só 

então serem incluídos na classe comum. Cabe lembrar que até bem pouco tempo os alunos 

com deficiência eram encaminhados diretamente para as Classes Especiais, onde deviam 

ser “preparados” para a integração em turmas comuns. Conforme explica Glat (2005, p. 

37), 

 

foi assim instituída, no âmbito das políticas educacionais, a Integração. 

Este modelo, que até hoje ainda é o mais prevalente em nossos sistemas 

escolares, visa preparar alunos oriundos das classes e escolas especiais 

para serem integrados em classes regulares recebendo, na medida de 

suas necessidades, atendimento paralelo em salas de recursos ou outras 

modalidades especializadas. 

 

Este ainda é o pensamento predominante em algumas escolas nos dias de hoje, 

como mostram os relatos apresentados a seguir e que foram retirados de estudo realizado 

por Pletsch (2009, p. 180): 

 

Uma das professoras de classe especial disse que “o grupo cresceu tanto 

que penso em integrar [lê-se incluir] dois dos seus três alunos”. A 

Diretora Adjunta, que também é professora de classe especial, diz: “em 

minha turma também tem um deficiente limítrofe que tem condições de 

ser integrado [lê-se incluído]” (Registro em diário de campo em 

20.07.06). (Colchetes no original). 

 

Eu gostaria de saber se tem um professor do período inicial para receber 

esse meu aluno [refere-se a um aluno da classe de síndromes diversas] 

em outubro ou novembro para adaptação para ser integrado [lê-se 
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incluído] no ano que vem. Não seria colocar todo dia, seria mesmo uma 

adaptação de ir para uma turma maior, como foi feito com o aluno 

André no ano passado, que primeiro ficava dois dias na classe comum, 

depois três e esse ano foi todos os dias para classe comum, pois colocar 

na classe comum de repente é difícil (Fala da professora de classe 

especial de síndromes diversas registrada em diário de campo em 

05.10.06). 

 

Integração e inclusão são conceitos distintos, que na prática tem um reflexo direto 

no sucesso escolar do aluno com NEE. Na integração, ao invés da escola se adequar ao 

aluno, é o aluno que deve se adequar à escola. Nesse modelo, a diversidade é negada, o 

aluno deficiente é integrado à escola sem preocupação com as possíveis diferenças 

existentes no seu processo de aprendizagem. Por outro lado, a noção de inclusão é 

incompatível com a de integração porque se presume a inserção escolar de forma radical, 

completa e sistemática. Na inclusão, é a escola que deve estar preparada para receber o 

aluno. Conforme aponta Mantoan (2003, p.19), “as escolas inclusivas propõem um modo 

de organização do sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos 

e que é estruturado em função dessas necessidades”. 

Pelosi (2003) defende que, para que o processo de inclusão seja de fato efetivo, o 

professor precisa avaliar sua prática pedagógica constantemente e se atualizar por meio 

de pesquisas e estudos mais recentes. A educação inclusiva traz uma nova concepção de 

educação, onde a pessoa com deficiência deverá estar inserida no contexto social e escolar 

sem distinção de espaço desde a mais tenra idade, onde as adequações pedagógicas e as 

estratégias de ensino favoreçam o aprendizado não só do aluno com deficiência, mas de 

todos os alunos. 

Os sistemas educacionais que tiveram suas bases alicerçadas inicialmente pela 

dicotomia alunos normais x alunos especiais começaram a se sentir abalados, pois a 

situação atual não permite mais uma construção de espaços educacionais diferentes para 

seus alunos, a partir de uma identidade específica nas classes especiais e escolas especiais. 

Atualmente, os “alunos especiais e normais” compartilham o mesmo espaço escolar e os 

professores atuam com essa realidade. 

Por meio das Políticas Públicas, programas e ações em apoio à Educação 

Inclusiva4, a SECADI assumiu como premissa a associação da teoria com a prática e a 

                                                             
4 Dentre eles se destacam: Programa Escola Acessível, Transporte Escolar Acessível, Salas de Recursos 

Multifuncionais, Formação Continuada de Professores na Educação Especial, BPC na Escola, 

Acessibilidade à Educação Superior, Educação Inclusiva: direito à diversidade, Livro Acessível, Prolibras, 

Centro de Formação e Recursos, Centro de Apoio para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual 

(CAP), Centros de Capacitação de Profissionais da Educação (CAS) e de Atendimento às Pessoas com 
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concepção de um processo educativo inclusivo que é constantemente transformado e 

reinventado, a fim de que o caráter normativo da inclusão possa ser “absorvido” pelo 

trabalho docente. 

Tal premissa vai ao encontro da noção de saber profissional, cunhada por Tardif 

(2000): “saber” tem um sentido amplo englobando conhecimentos, competências, 

habilidades, aptidões, atitudes e fazer cotidiano da profissão. Para este autor, os saberes 

profissionais não apenas focalizam o trabalho, mas são também 

 

os saberes trabalhados, saberes elaborados, incorporados no processo 

do trabalho docente, que só têm sentido em relação às situações de 

trabalho e que é nessas situações que os saberes são construídos, 

modelados e utilizados de maneira significativa pelos trabalhadores 

(TARDIF, 2000, p. 11). 

 

Medo, impotência, frustração são alguns dos desafios que o professor enfrenta ao 

receber, em sua sala de aula, alunos com NEE que estão numa escola regular com um 

modelo inclusivo de educação. Não há receita de como agir com essa ou aquela 

deficiência, pois as situações vão aparecendo e determinando modificações no trabalho 

do professor (TAVEIRA, 2008). 

O tema inclusão escolar já foi abordado na literatura de maneira ampla. Um estudo 

de Glat (2005) mostrou a trajetória da Educação Inclusiva no Brasil, considerando os 

paradigmas teóricos vigentes, bem como a política educacional da época. 

Stainback e Stainback (1999) e Redig (2010) focalizaram a inclusão escolar. Os 

primeiros apresentaram aspectos fundamentais da inclusão escolar para familiares e 

educadores e discutiram seu impacto na escola. O segundo analisou as narrativas de 

professoras especialistas que atuavam com alunos com deficiência intelectual em classes 

especiais, salas de recursos e itinerância, concluindo que elas acreditavam que esses 

alunos necessitavam estar “preparados” para serem incluídos, principalmente nos anos 

iniciais devido à alfabetização. As docentes apontaram também a importância da 

formação continuada e/ou serviço para o AEE, assim como a dificuldade de interação 

com os professores do ensino regular e a indispensabilidade de adaptações curriculares 

adequadas. 

Santos (2002) e Menezes (2012) investigaram a formação docente. Dez anos 

antes, Santos (2002) identificou que a Educação Especial deixou de ser definida em 

                                                             
Surdez, Núcleos de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAHS), Prêmio Experiências 

Educacionais Inclusivas e Comissão Brasileira do Braille. 



23 

 

termos de sua “clientela deficiente” para ser ampliada e redefinida em dois sentidos: (1) 

quanto ao seu campo de ação e (2) quanto à sua população-alvo, numa perspectiva de 

educação para todos. Esse pesquisador discutiu, ainda, a prática pedagógica e a 

organização educacional em escolas que devem se adequar aos novos padrões da 

sociedade atual. Menezes (2012), por sua vez, investigou estratégias de formação de 

professores para a inclusão de alunos com autismo e ressaltou a importância da parceria 

entre o professor regente e o professor especialista. Ela entende que a colaboração entre 

esses dois profissionais pode orientar o professor do ensino comum no espaço/tempo 

necessários para a aprendizagem dos alunos, dando ao professor da classe regular não 

apenas a segurança para assumir cada vez mais responsabilidades por seus alunos e sua 

aprendizagem, mas também a confiança para caminhar de forma mais autônoma diante 

de situações que possam ocorrer. 

Pletsch (2009) investigou o processo ensino-aprendizagem de alunos com 

deficiência mental em escolas da rede municipal do Rio de Janeiro e revelou a 

complexidade do processo de inclusão. Mostrou que um dos maiores obstáculos para 

atender adequadamente esses alunos em sala de aula ainda é a falta de conhecimentos dos 

professores. Os dados mostraram que as práticas curriculares estavam pautadas em 

padrões tradicionais de ensino-aprendizagem e sedimentadas em uma visão de 

homogeneidade e normalidade dos alunos. Verificou que, quando aconteciam 

modificações na estrutura curricular, estas eram apenas pequenos ajustes que não 

incentivavam possibilidades de aprendizagem mais complexas. 

Estudos que utilizam a Teoria das Representações Sociais desenvolvida por Serge 

Moscovici têm contribuído para compreender os desafios da inclusão de alunos com 

deficiência. Taveira (2008) e Almeida (2012) pesquisaram as possíveis representações 

sociais de inclusão de professores do Ensino Fundamental. Em seu estudo, Taveira (2008) 

identificou que, no processo de inclusão, existem processos simbólicos que ratificam a 

exclusão, o que parece ser corroborado por Almeida (2012), ao concluir que as 

representações sociais de inclusão de professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental parecem estar ancoradas na exclusão do diferente. Conforme esta 

pesquisadora explica, um dos principais motivos para o insucesso da proposta inclusiva 

é a falta de informação e a atribuição da inclusão aos professores da SRM, identificados 

como os profissionais mais preparados para lidar com o aluno incluído. 

Cunha (2015), ao pesquisar sobre representações sociais de professores da 

Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamenta acerca da Inclusão Escolar, 
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identificou que nesses dois grupos de sujeitos as representações sociais de inclusão 

apresentam algumas semelhanças: ambos enfatizam as dificuldades do trabalho, a 

precarização das condições oferecidas aos docentes, sentindo-se “abandonados pelo 

poder público, que elabora as políticas, mas não fornece as condições elementares para 

que elas se efetivem em sala de aula” (CUNHA, 2015, p.129). A pesquisa revelou também 

que, apesar da inclusão ser constantemente citada nas conversas sobre trabalho, os 

professores não são capazes de transpor os conceitos sobre inclusão para as práticas 

escolares. 

Pelo menos nas últimas três décadas, a temática do “trabalho docente” tem sido 

estudada na área educacional também no Brasil (cf. AZZI, 2000, BORGES, 2001, 

PIMENTA, 2002, LUDKE; BOING, 2004; OLIVEIRA, 2004; SOUZA, 2008; 

MARONEZE, 2011; LIMONTA e SILVA, 2013; JORGE, 2014). Porém, poucas 

pesquisas abordam o trabalho do professor de AEE e é essa lacuna que esse estudo 

pretende preencher. O intento é que se possa melhor compreender o trabalho que esses 

docentes realizam com o aluno com deficiência, pois a inclusão desses em turmas 

regulares é relativamente recente, mas já uma realidade. 

Incluir pressupõe lidar com o diferente, com a deficiência, é estar diariamente 

frente a frente com limitações e frustrações. É um processo repleto de tensões, construção 

e reconstrução da forma de olhar a si mesmo e olhar o outro, os deficientes que “nunca 

são o que deveriam ser, pois sempre estão sendo para o outro aquilo que alguém jamais 

desejaria ser” (FERRE, 2001, p. 12). 

As normas socioculturais associam, aberta ou indiretamente, um status degradante 

ao fato de ser deficiente. Esta degradação pode ser devida ao desvio social e ao estigma 

associado com o fato de ser deficiente, diferente ou estranho. Do mesmo modo, o status 

da pessoa com deficiência se equipara frequentemente ao dos grupos minoritários, éticos, 

raciais ou religiosos, considerando-os com um status marginal e, consequentemente, 

excluídos da sociedade. 

A noção de deficiência, que é produzida histórica e culturalmente, perpassa 

instituições e grupos que constroem e corroboram a visão do ser estigmatizado como não-

eficiente, incompleto, algo fixado na falta e na não-adaptação, o que pode contribuir para 

a exclusão dentro do processo de inclusão. Segundo Goffman (1963), o ser estigmatizado 

é aquele que a identidade social real possui algum atributo que não condiz com as 

expectativas ditas normais. Sassaki (2003) questiona o conceito de normalidade, pois 

quando utilizado de maneira incorreta pode induzir ao erro que a pessoa com deficiência 
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não é normal. O estigma da deficiência traz em si um pré-conceito de incapacidade 

supostamente calcado na falta de conhecimento e informação dos professores e de toda a 

comunidade escolar.  

Aparentemente a inclusão ainda está calcada nos professores que atuam nas SRM, 

como registrou Almeida (2012). A eles parece ser atribuída a responsabilidade de 

“preparar” o aluno para ser incluído, sendo identificada certa dificuldade de interação 

entre os professores das salas de recursos e os professores do ensino regular. 

É nesse sentido que o estudo das representações sociais contribui para análise 

dessa realidade psicossocial, permitindo compreender os processos que intervém na 

adaptação sociocognitiva dos professores à realidade cotidiana do trabalho docente na 

escola inclusiva, considerando as características do meio social e ideológico da educação 

na atualidade. Segundo Campos (2013), a Teoria das Representações Sociais nos fornece 

um instrumental específico que possibilita estudar como os professores integram os 

elementos desse cenário em seus sistemas cognitivos, em suas percepções, em suas visões 

de mundo. 

As representações sociais são um conjunto de conceitos e explicações originados 

da vida diária, do senso comum, no decurso da comunicação e da cooperação entre 

indivíduos ou grupos. Não são apenas produtos mentais, mas sim construções simbólicas 

que se criam e se recriam durante as interações sociais (MOSCOVICI, 2013). As 

representações sociais, portanto, se referem aos sentidos que os sujeitos de um 

determinado grupo atribuem a um dado objeto a partir das diversas informações que 

obtém por meio das relações que estabelecem entre si e de suas práticas (MADEIRA, 

1998). 

Como explica Alves-Mazzotti (2008), o estudo das representações sociais 

investiga como se formam e como funcionam os sistemas de referência utilizados pelos 

indivíduos para caracterizar indivíduos e grupos, assim como para interpretar os 

acontecimentos da realidade cotidiana. A representação social poderia ser qualificada 

como um compromisso psicossocial, sendo vista como o ajustamento prático do sujeito 

ao seu meio. É um saber prático, que se refere à experiência do sujeito, a partir do qual 

ele produz ações sobre o mundo e sobre o outro, ou seja, nós compartilhamos o mundo 

com os outros e necessitamos saber o que temos a ver com o mundo que nos cerca, nos 

ajustar, nos localizarmos física e intelectualmente, identificando e resolvendo problemas 

que ele nos apresenta. 

Portanto, para pensar nas representações sociais de trabalho docente construídas 
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por professores de AEE que atuam com alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

faz-se necessário vincular a cultura que permeia tal grupo, seu contexto, sua dinâmica, a 

totalidade social que os explica e sustenta, garantindo a coerência do conjunto, uma vez 

que a representação social é “uma modalidade de conhecimento socialmente elaborada e 

partilhada, com um objetivo prático, contribuindo para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social” (JODELET, 1989, p. 36). 

Diante do exposto, definimos como objetivo de nosso estudo, investigar as 

representações sociais acerca do trabalho docente de professores de AEE e, para atingi-

lo, foram elaboradas as seguintes questões: 

 

 Que informações, crenças, valores, comportamentos e expectativas têm os 

professores sobre seu trabalho com alunos com deficiência nas salas de recurso?  

 Como se dão as interações entre os professores de AEE e alunos com deficiência 

durante a realização do trabalho docente? 

 Que informações têm os professores de AEE sobre o trabalho docente realizado 

na sala de recursos multifuncionais? 

 Quais tipo de parcerias são estabelecidas entre o professor de turma regular e o 

professor de AEE? 

 

Para responder às questões de estudo, foram elaborados cinco capítulos, além dessa 

Introdução. No primeiro capítulo, intitulado Educação Inclusiva e Trabalho Docente, é 

apresentado um breve histórico da Educação Inclusiva, entrelaçada com discussões 

acerca da perspectiva de inclusão escolar por meio de diferentes pontos de vista. Em 

seguida, são abordados o trabalho docente e os saberes necessários para a docência do 

professor de AEE nas salas de recursos multifuncionais. No segundo capítulo, encontra-

se o referencial teórico adotado para esse estudo, a Teoria das Representações Sociais, na 

perspectiva moscoviciana. No terceiro capítulo, são descritos os procedimentos 

metodológicos: o local aonde a pesquisa foi realizada, os sujeitos participantes, as 

técnicas de coleta e análise de dados. No quarto capítulo, os resultados são apresentados 

e analisados. Por fim, na Conclusão procurou-se responder as questões que motivaram 

esse estudo. 
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2. EDUCAÇÃO INCLUSIVA E TRABALHO DOCENTE 

 

 

A educação está fortemente presente na formação do homem, em uma relação 

dialética, onde a primeira influencia o segundo e vice-versa. É através da educação que o 

homem se forma como um cidadão e é um (mas, não único) dos caminhos para se 

construir meios para uma sociedade mais solidária e humana. Teixeira (2000, p. 94) 

afirma que “não existe sociedade. Existe um processo de sociedade. Não existe educação. 

Existe um processo de educação”. 

O direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade privada, segurança jurídica 

foram os primeiros direitos reconhecidos, proclamados e protegidos. A educação só foi 

incorporada à lista através de um longo processo, ambíguo e contraditório. Na Idade 

Moderna, no século XVIII, o ensino surge como um direito do cidadão e um dever do 

Estado. No século XX, após a segunda guerra mundial há uma grande democratização do 

ensino e aumento da duração da escolaridade escolar obrigatória. Mas é somente com a 

Declaração Universal de Direitos Humanos, proclamada em 1948, que é proclamado o 

direito de todos a educação. Tal direito será reafirmado em 1959 com a Declaração dos 

Direitos da Criança, como explica Horta (1998). 

Cury (2002) afirma que a grande parte dos países do mundo garantem o acesso à 

educação básica a todos os cidadãos em seus textos legais, por ser ela uma dimensão 

fundante da cidadania, e cita a Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no 

Campo do Ensino, de 1960, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, de 1966 como dois documentos de caráter internacional que reconhecem e 

garantem esse acesso a seus cidadãos. 

Esses movimentos internacionais contribuíram para formação de classes especiais 

nas escolas do Brasil, como política educacional, firmada pela Lei n. 4.024 (BRASIL, 

1961), que fixava em seu artigo 88 as Diretrizes e Bases da Educação Nacional pela 

primeira vez no país, com o intuito de incluir no sistema educacional a educação de 

excepcionais, termo usado na época. 

A década de 70 foi marcada, no âmbito internacional, por discussões e 

questionamentos a respeito da integração de pessoas com deficiência na sociedade. No 

Brasil, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP) pelo MEC, que 

gerenciava a Educação Especial em termos de planejamento de políticas públicas 
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“configuradas por campanhas assistenciais e iniciativas isoladas do Estado” (BRASIL, 

2010, p. 12), tendo o conceito de integração e a concepção de “políticas especiais” para 

tratar da educação de alunos com deficiência como norteadores. 

Na década de 80, a educação de crianças com deficiência na escola ganhou força 

com o Movimento Nacional de Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiências, que 

defendia que o ensino de crianças e jovens com deficiência deveria ser feito sempre que 

possível em escolas regulares, surgindo assim a integração e as classes especiais dentro 

das escolas regulares. A integração visava a preparar previamente o aluno com deficiência 

que demonstrasse ter condições de acompanhar a classe no ensino regular. Essa 

preparação era realizada mediante apoio especializado paralelo, dentro das classes 

especiais. Pletsch (2010, p. 72) afirma que a “proposta de integração tinha como base a 

proposta médica que centrava o problema nos alunos e desresponsabilizava a escola”. 

A partir da década de 90 inicia-se um movimento que conclama o exercício da 

cidadania em prol da efetivação dos direitos constitucionais e institucionais buscando a 

inclusão social da pessoa com deficiência. De acordo com Mantoan (2000), esse 

movimento tinha como objetivo uma contraposição das áreas de reabilitação e educação 

que baseava a Educação Especial em atendimentos numa perspectiva de serviços 

segregados de reabilitação e desenvolvimento global, inclusive o escolar, e surgiu 

principalmente da organização de pais, profissionais e pessoas com deficiência que 

iniciaram uma luta em prol da educação para todos, centrada no respeito a diversidade. 

Ainda nos anos 90, foi realizada a Conferência Mundial sobre as Necessidades 

Educativas Especiais, também conhecida como Declaração de Salamanca (1994), que 

contribuiu para impulsionar a Educação Inclusiva no Brasil. Dessa forma, a inclusão 

ganha força inicialmente através dos marcos legais e gradativamente começa a sair do 

papel, avançando para o espaço escolar, para as empresas e sociedade em geral. 

Glat (2007) considera que a Educação Inclusiva é mais do que uma nova proposta 

educacional, devendo ser encarada como uma nova cultura escolar. Incluir não e só 

matricular o aluno com deficiência em uma escola regular para que este possa ‘socializar’ 

sem se preocupar com sua efetiva participação. 

Esta é também a posição de Pletsch (2010) ao ressaltar que a Educação Inclusiva 

é processo amplo onde a escola não pode somente focalizar o acesso e permanência do 

aluno com deficiência, mas também promover o desenvolvimento acadêmico e social, 

considerando a especificidade de cada um. Para a autora: 
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A escola deve ter condições estruturais (físicas, de recursos humanos 

qualificados e financeiros) para acolher e promover condições 

democráticas de participação dos alunos com necessidades 

educacionais especiais no processo ensino-aprendizagem, assim como 

de todos os alunos. (PLETSCH, 2010, p.77) 

 

Santos (2013) também defende que a inclusão é um processo e não um fim em si 

mesmo, que vai sendo construído na prática educativa cotidiana. De acordo com a autora, 

a inclusão não pode estar desvinculada dos saberes teórico-filosóficos, “porque não se 

trata de uma questão puramente técnica, como também política, histórica e complexa, que 

exige um movimento continuo de autoformação e tomadas de decisões” (SANTOS, 2013, 

p .8). 

Incluir não é benefício somente para o aluno com deficiência, mas sim um ganho 

para toda a escola, um olhar (re)construído sobre o ensino visando uma educação de 

qualidade para todo e qualquer aluno. Para, Emílio (2004) se no primeiro momento a 

inclusão de alunos com NEE aparentou favorecer apenas estes alunos, em um segundo 

momento, se o trabalho de inclusão for realizado com seriedade e ética, poderá propiciar 

a todos que participam do cotidiano escolar o convívio com “as diferenças, da prática da 

tolerância, da perseverança e da busca de saídas criativas” (EMÍLIO, 2004, p. 247). 

Costa (2007) afirma que a educação inclusiva e democrática beneficia alunos com 

e sem deficiência, sendo um passo significativo na práxis do docente, principalmente 

quando este se reconhece como sujeito desse e nesse processo. É para o que Carvalho 

(2007) chama a atenção: as escolas inclusivas são escolas para todos, não apenas para os 

alunos com NEE, pois atendem às diferenças individuais e respeitam as necessidades de 

todos. Seu posicionamento se aproxima ao de Glat (2007), que afirma que, para que a 

aprendizagem aconteça, a inclusão deve ocorrer de fato, sem que sejam colocados 

“rótulos” ou que se façam diferenciações entre deficientes e não-deficientes. A autora 

denuncia que muitos professores estão despreparados para atuarem com inclusão, não 

acreditam na aprendizagem do aluno e confundem inclusão com inserção, privilegiando 

na inclusão a socialização. 

Stainback e Stainback (1999) já apontavam que uma escola inclusiva é aquela que 

educa todos os alunos em sala de aula regular, promove oportunidades educacionais 

adequadas e apoia tanto os alunos como os professores. Defendiam que em uma escola 

inclusiva todos são aceitos, todos dão e recebem ajuda, tanto de colegas, quanto de outros 

membros da comunidade escolar, para que suas necessidades educacionais sejam 

satisfeitas e o sucesso alcançado. Wood (1998) e Federico, Herrold e Venn (1999) 
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também defendiam que os modelos de colaboração entre professores, pais e demais 

profissionais das escolas, que são implementados para atender à diversidade, já são 

reconhecidos como estratégias poderosas e bem sucedidas. 

Ainda nos anos noventa, Schloss (1992) afirmava que, na inclusão, os professores 

necessitam desenvolver novas habilidades para trabalhar com alunos acadêmica e 

socialmente deficientes. Stainback e Stainback (1999) também mostravam ter a mesma 

opinião pois, para eles, a Educação Inclusiva era uma oportunidade de os professores 

melhorarem suas habilidades profissionais e chamavam a atenção para a necessidade 

desses professores se aliarem em um esforço unificado e consciente, formando uma rede 

de apoio, onde desenvolveriam uma atmosfera de coleguismo e de colaboração. Esses 

autores apontaram três benefícios que a inclusão trazia para os professores. O primeiro 

estava na oportunidade de planejar e conduzir a educação como parte de uma equipe, 

proporcionando ação cooperativa e apoio psicológico. O segundo era a efetivação da 

melhoria das habilidades profissionais com efeitos visíveis na aprendizagem dos alunos. 

O terceiro benefício para os professores “é que eles tomam conhecimento dos progressos 

na educação, conseguem antecipar as mudanças e participam do planejamento da vida 

escolar diária” (STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 26). 

Santos (2013), ao discutir a inclusão no ponto de vista do professor, afirma que 

uma das alternativas é estudar, estar atualizado quanto aos conhecimentos da área, 

compartilhar dificuldades com outros professores, planejar junto e até mesmo trocar 

lamúrias. Destaca que esta alternativa funciona como ‘válvula de escape’ e dá ao 

professor a sensação de não estar sozinho numa empreitada de tanta complexidade. 

Contudo, o que a autora percebe é que os professores se sentem como únicos “donos” da 

sala de aula: “o que tenho visto no município do Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil 

é uma tendência maior, salvo algumas exceções, de o professor se sentir invadido ao 

trocar informações ou permitir a presença de um colega em sala” (SANTOS, 2013, p. 36). 

A sala de aula inclusiva tem, como ponto de partida, a ideia que todas as pessoas 

podem aprender e fazer parte da vida escolar e comunitária. Neste contexto, a diversidade 

é valorizada e possui status importante, pois acredita-se que a diversidade fortalece a 

turma, propiciando oportunidades de aprendizagem para todos os alunos. Stainback e 

Stainback (1999) defendiam que a diversidade devia ser valorizada e chamavam a atenção 

para estratégicas básicas e práticas utilizadas pelos professores para proporcionarem a 

inclusão, que oportunizassem a autonomia, a comunicação e a colaboração de todos, 

afirmando que a chave para o sucesso era usá-las para melhorar a aprendizagem de todos 
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os estudantes e não apenas de uma parcela de alunos. É o que também Santos (2013) 

destacou em seu estudo: a diversidade ao invés de ser vista como um problema, deve ser 

explorada como um recurso rico que auxilia o trabalho docente na aprendizagem de todos 

os alunos que se encontram em sala de aula. 

Kimura, Silveira e Gonçalves (2015, p.13.588), definiram trabalho docente como 

“um conjunto de ações intencionais, mobilizadas pelos professores durante as atividades 

voltadas ao ensino e a aprendizagem”. Segundo Tardif (2007), o trabalho docente está 

diretamente ligado a interação do professor com o aluno e também com os demais atores 

escolares. O professor é um ser ativo em sua prática e nela estão impressos os traços do 

ser humano, uma vez que tanto o objeto quanto o sujeito do trabalho docente são seres 

humanos. Nesse sentido, Gatti (2003, p. 196) observa que: 

 

É preciso ver os professores não como seres abstratos, ou 

essencialmente intelectuais, mas, como seres essencialmente sociais, 

com suas identidades pessoais e profissionais, imersos em uma vida 

grupal na qual partilham uma cultura, derivando seus conhecimentos, 

valores e atitudes dessas relações com base nas representações 

constituídas nesse processo que é ao mesmo tempo, social e 

intersubjetivo. 

 

O professor frequentemente se depara com situações problemáticas em sua sala 

de aula que demandam mais do que seus conhecimentos oriundos das ciências da 

educação ou de saberes de conteúdo específico. Muito provavelmente nessas situações o 

professor utiliza sua criatividade e a experiência que adquiriu anteriormente. Tardif 

(2007) caracteriza o saber docente como múltiplo e pluriorientado por outros saberes, 

classificando-o em quatro categorias: os saberes da formação profissional (das ciências 

da educação e da ideologia pedagógica); os saberes curriculares; os saberes experienciais; 

e os saberes disciplinares. A diferença entre esses saberes está em como o professor se 

relaciona com eles. Com os saberes curriculares, disciplinares e de formação profissional, 

o professor mantém o que o autor chamou de “relação de exterioridade”, pois já os recebe 

determinados em seu conteúdo e forma, sem poder defini-los ou modifica-los. Contudo, 

com os saberes da experiência, mantém uma “relação de interioridade” e é através desses 

saberes que o professor se apropria do saber disciplinar, curricular e de formação. 

A formação do professor é um processo contínuo, construído desde sua infância, 

passando por sua formação e que continua durante o exercício da sua profissão. Nóvoa 

(2001) entende que o processo de formação de um professor acontece desde seu ingresso 
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na escola, enquanto aluno, passando pela academia e vai até o final de sua trajetória 

profissional. É o que também afirma Tardif (2007), ao revelar que muitos estudos 

mostram que o saber herdado da experiência escolar anterior continua através dos tempos, 

deixando a formação universitária em segundo plano. Segundo esses autores, um dos 

maiores desafios da academia é o de abrir espaço maior no currículo para a prática, 

devendo a formação de professores “assumir uma forte componente práxica, centrada na 

aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos, tendo como referência o 

trabalho escolar” (NÓVOA, 2009. p. 13). 

Ainda na visão de Tardif (2007), os saberes pessoais dos professores têm sua fonte 

de aquisição na família, no ambiente de vida, na educação e se integra ao seu trabalho 

através da história de vida e da socialização primária do professor. Os saberes 

provenientes de sua própria experiência na profissão, na sala de aula e na escola, têm sua 

fonte de aquisição na prática do ofício e na experiência com os pares, se integrando ao 

trabalho docente por meio da prática do trabalho e da socialização profissional. Pimenta 

(2007, p. 20), a partir de sua leitura de Tardif, define os saberes da experiência como 

“aqueles advindos da história de vida, das relações que os docentes, obtiveram ao longo 

de suas vidas no contato com a escola”. 

Também para Gauthier (2006), os saberes experienciais são aqueles construídos 

pelos professores em um processo individual de aprendizagem da profissão, onde a 

experiência prática é importante na constituição dos professores. Entretanto, somente a 

experiência não é suficiente, até porque a experiência com alunos incluídos em turma 

regular ainda é muito recente. 

Rodrigues (2008) considera que, para os professores atuarem em escolas 

inclusivas, sua formação deveria abranger três dimensões: (1) saberes, relativa a um 

conjunto de conhecimentos voltados à especificidade dos alunos com NEE e que se refere 

ao seu desenvolvimento e ao seu processo de aprendizagem, estando aí incluídos aspectos 

pedagógicos; (2) competências, relativa ao saber fazer, tendo por base os conhecimentos 

específicos que o ajudam a trabalhar em contextos diferenciados; (3) atitudes positivas, 

baseadas naquilo que o aluno é capaz de fazer para além de suas dificuldades. Este autor 

pondera que a estrutura e funcionamento das escolas não são apropriadas para atender aos 

alunos conforme suas especificidades e que os professores não se sentem preparados para 

ensinar os alunos com NEE, pois tiveram poucos conteúdos da Educação Especial durante 

a formação inicial. 

É o que Sant‘Ana (2005) identificou em sua pesquisa sobre as concepções de 
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professores e diretores de Educação Inclusiva: as principais dificuldades para a realização 

da inclusão, de acordo com os participantes, estavam relacionadas à falta de formação 

especializada e de apoio técnico no trabalho com alunos inseridos nas classes regulares. 

Mazzaro (2007, p. 103) considera que "os professores tentam adequar suas 

práticas pedagógicas às propostas de inclusão, porém, faltam-lhes as condições básicas 

para atender à diversidade, que requer estrutura que a escola não possui", o que também 

foi apontado por Rodrigues (2008). Glat e colaboradores (1998) já defendiam que o 

professor, no contexto da Educação Inclusiva, deveria estar preparado para lidar com as 

diferenças, com a singularidade e a diversidade de todos os alunos. 

Anos mais tarde, Vasconcelos e Vasconcelos (2015) constataram que os alunos 

de Pedagogia e demais licenciaturas se sentem despreparados para a inclusão de alunos 

com deficiência e que posteriormente, no exercício da docência, esses professores ainda 

continuam sofrendo para lidar com as diferenças e as demandas da inclusão. Para estes 

pesquisadores, pouco se tem avançado na formação continuada dos professores, no 

sentido de prepará-los para a inclusão de alunos com deficiência. Pletsch (2013, p.89) 

afirma que: 

 

A formação docente no contexto das políticas de inclusão escolar deve 

ser fundamentada em conhecimentos que façam a necessária 

articulação entre o “micro” e o “macro” contexto social, político e 

econômico. Mas, sobretudo, em conhecimentos sobre os processos de 

ensino e aprendizagem a serem afetados para garantir aos alunos um 

desenvolvimento mais autônomo e cidadão. Igualmente, entendemos 

ainda, que não basta implementar políticas de inclusão sem oferecer aos 

docentes reais condições para atender seus alunos com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. 

 

Gauthier et al (1998) já chamavam atenção para importância de que os 

conhecimentos produzidos nos cursos de formação estivessem de acordo com as 

condições concretas do magistério, pois, caso contrário, poder-se-ia reforçar no professor 

o sentimento de que o que a prática oferece é mais eficiente do que aquilo que é ensinado 

na academia. Nessa direção, Alves Mazzotti (2008, p. 530) afirma que “o abismo entre o 

que os professores aprenderam na formação e a gravidade dos problemas que encontram 

hoje nas escolas é tão grande que a aplicação daqueles saberes à sua prática se torna 

inviável”.  

Os resultados encontrados por Lacerda (2006) também apontaram a falta de 

formação adequada como um grande problema a ser enfrentado. Em sua pesquisa sobre 

inclusão escolar de alunos surdos, verificaram que as principais dificuldades dos 
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professores estavam assentadas na falta de conhecimento sobre a surdez e suas 

implicações. Os autores identificaram, ainda, a falta de interação entre professor e 

intérprete, a incerteza em relação aos papéis dos diferentes atores nesse cenário, os 

currículos não adaptados e as estratégias não diversificadas como outros fatores que 

contribuem para a morosidade da implementação da inclusão. 

A legislação brasileira indica que a Educação Inclusiva deve se caracterizar por 

uma ampliação do acesso à educação a grupos historicamente excluídos em função de sua 

classe, etnia, sexo, etc. Contudo, na maioria das vezes, o debate em torno da Educação 

Inclusiva incide na área de Educação Especial e no processo de inclusão das pessoas com 

deficiência. De acordo com Pletsch (2010, p. 84), 

 

o grande problema é que a inclusão ainda é vista como uma 

responsabilidade “setorizada” da Educação Especial, e não como um 

conjunto de medidas políticas que o sistema de ensino como um todo, 

de maneira interdisciplinar, deveria adotar para efetivar tal proposta. É 

como se vigorasse no Brasil uma espécie de “Educação Especial 

Inclusiva”. 

 

Glat e Blanco (2007, p. 18) entendem que a Educação Especial “constitui-se como 

um arcabouço consistente de conhecimentos teóricos e práticos, estratégias e 

metodologias e recursos para auxiliar a promoção da aprendizagem de alunos com 

deficiência”. Pletsch (2010, p. 84) parece ter o mesmo entendimento ao afirmar que 

entende a Educação Especial como “uma área de conhecimento que busca desenvolver 

teorias, práticas e políticas direcionadas ao atendimento e à melhoria da educação de 

pessoas com algum tipo de necessidade educacional especial”. 

Para Ropoli (2010), a Educação Especial abrange todos os níveis, etapas e demais 

modalidades de ensino, sem substituí-los, oferecendo aos alunos serviços, recursos e 

estratégias de acessibilidade ao ambiente e aos conhecimentos escolares. Não é um 

sistema paralelo de ensino, com níveis e etapas próprias para sinalizar um novo conceito 

de Educação Especial. É também o que Mantoan (2011) defende: a Educação Especial 

não tem mais a tarefa de ser substitutiva do ensino comum, como se pregava, pois 

atualmente está voltada para o papel de ser complementar à formação dos alunos com 

NEE, interferindo no ensino de conteúdos e na aplicação de recursos que promoverão sua 

possibilidade de ingresso, permanência e efetiva participação nas turmas regulares de 

ensino, com autonomia e qualidade. 

Para alguns estudiosos, a discussão sobre a Educação Inclusiva traz à tona a 
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relevância da Educação Especial. Lieberman (2003) esclarece que há um grupo de 

educadores que preconiza a inclusão total, defendendo o fim dos serviços de Educação 

Especial, principalmente escolas e classes especiais porque as consideram lócus de 

segregação. Mendes (2006) defende que na Educação Inclusiva as diferenças humanas 

são importantes e a escola deve rever seu papel para não provocar ou acentuar 

desigualdades. Para Mittler (2003), a visão de uma “escola das diferenças” aproxima a 

escola comum da realidade, porque, na concepção inclusiva, os alunos estão juntos, em 

uma mesma sala de aula. 

Beyer (2005) considera que a Educação Inclusiva não pode induzir a um 

atendimento educacional indiferenciado, uma vez que este tipo de educação deve sempre 

considerar as necessidades específicas das crianças e garantir a presença docente que 

requer a situação. Para ele, “a Educação Inclusiva não pode significar o esvaziamento da 

atuação pedagógica especializada com os alunos em processo de inclusão” (BEYER, 

2005, p. 38). 

Pletsch (2010, p. 84) entende que o termo Educação Especial “não pode ser 

entendido como antagônico ou dicotômico à proposta inclusiva”. Defende a inclusão 

escolar com o apoio da Educação Especial e afirma que a Educação Inclusiva requer 

práticas educativas diferenciadas que possam garantir a educação de todos, deficientes e 

não deficientes, sendo vista como um trabalho de parceria com o ensino comum e ensino 

especializado. Para isso, propõe um trabalho colaborativo entre o ensino comum e o 

ensino especial. 

Marin e Mareti (2014) apontam o trabalho colaborativo simultâneo, na mesma 

sala de aula, como uma estratégia de ensino para a Inclusão Escolar, quando há a presença 

de um ou mais alunos com deficiência, cujo objetivo é garantir a aprendizagem desses 

alunos a partir dos enfrentamentos do contexto escolar. As autoras esclarecem que o 

trabalho colaborativo é distinto do que atualmente conhecemos como “mediador escolar” 

ou “estimulador escolar”5, pois a este profissional, “não lhe cabe participar dos 

planejamentos, reuniões escolares, não há envolvimento com o que é decidido, pois não 

está lá como um profissional da escola, mas como um auxiliar, que, no melhor dos casos, 

segue orientações do professor de turma” (MARIN; MARETI, 2014, p. 4). 

O propósito do trabalho colaborativo, de acordo com Marin e Braun (2013, p. 53), 

                                                             
5 O “mediador” ou “estimulador” é um prestador de serviços, frequentemente um estagiário ou universitário 

em formação, que permanece em sala de aula para monitorar as ações e acompanhar o aluno com 

necessidade especial.  
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é garantir a articulação de saberes entre ensino especial e comum, 

combinando as habilidades dos dois professores. Assim, o professor 

regente da turma traz os saberes disciplinares, os conteúdos, o que prevê 

o currículo e o planejamento da escola, juntamente com os limites que 

enfrenta para ensinar o aluno com necessidade especial. O professor do 

ensino especial, por sua vez, contribui com propostas de adequação 

curricular, atentando para as possibilidades do estudante, considerando 

as situações de ensino propostas e as opções metodológicas, planejando 

estratégias e elaborando recursos adequados para a promoção de sua 

aprendizagem. 

 

Esta discussão parece ainda engatinhar. Cunha (2015) aponta que nem mesmo os 

especialistas chegam a uma conclusão sobre a melhor forma de inclusão e o que se têm 

como consenso é que “torna-se necessária uma ressignificação do espaço escolar no 

tocante a currículos, métodos e técnicas, bem como o lócus em que esse atendimento 

poderia ocorrer de forma mais efetiva, se na escola especial, regular ou em ambas” 

(CUNHA, 2015, p. 24) 

O Brasil, ao optar pela Educação Inclusiva, reconfigurou o atendimento e os 

serviços aos alunos com deficiência. O Decreto n. 7.611 (BRASIL, 2011) reforça ações 

para uma Educação Inclusiva e dispõe sobre a Educação Especial e o AEE6, como já dito 

anteriormente. No que se refere à oferta deste atendimento, o Decreto institui em seu Art. 

5 que: 

 

A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de 

ensino dos Estados, Municípios e Distrito Federal, e a instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com a 

finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional 

especializado aos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na 

rede pública de ensino regular. 

 

O apoio técnico e financeiro a que se refere o Artigo 5, contempla entre outras 

ações o aprimoramento do AEE já ofertado e a implantação de SRM7, definidas no 

parágrafo 3, como “ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos 

e pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado” (BRASIL, 2011). 

                                                             
6 NOTA TÉCNICA n. 04/2014 ((BRASIL, 2014) reafirma as tendências do AEE no que se refere ao público 

alvo e as atribuições do professor, afirmando que cabe ao docente elaborar o plano de AEE a partir de um 

estudo de caso. A inovação do documento está em salientar o laudo médico como complementar e não 

imprescindível ao atendimento, caracterizando-se, assim, por esfera pedagógica e não clínica. 
7 O termo sala de recursos (SR) ou sala de recursos multifuncional (SRM) será usado conforme consta no 

texto original dos autores. 
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Bertuol (2010), em seu estudo sobre Salas de Recursos e Salas de Recursos 

Multifuncionais, apontou que a diferença entre elas está no que se refere ao alunado, 

estrutura da sala e formação do professor. A SRM atende alunos cegos, surdos, com 

deficiência intelectual, enquanto a Sala de Recursos “comum” não atende alunos cegos e 

surdos, pois estes são atendidos em outros programas específicos para suas necessidades. 

 

Sala de Recursos “comum”, a escola onde ela está implantada é quem 

deve prover os materiais necessários; assim, geralmente, eles se 

resumem em materiais pedagógicos muito simples, sendo que muitos 

deles são confeccionados pelas próprias professoras dessas salas ou 

comprados pela própria escola. Já as Salas de Recursos Multifuncionais 

recebem muitos materiais, inclusive computadores e mobiliário 

adaptado, do governo federal8 (BERTUOL, 2010, p. 28). 

 

Arnal e Mori (2007), ao estudarem a função e a importância da sala de recursos, 

concluíram que ela pode ser considerada um “instrumento de inclusão” desde que atenda 

à diversidade e assegure a inclusão ao aluno em situações de aprendizagem no ensino 

regular. É o que também parecem considerar Moretti e Corrêa (2009), ao atribuírem à 

sala de recursos parte da possibilidade de sucesso do aluno com NEE. Em sua opinião, 

este espaço se tornou muito importante na perspectiva inclusiva por “oferecer o apoio 

educacional complementar necessário para que o aluno se desempenhe e permaneça na 

classe comum, com sucesso escolar" (MORETTI; CORRÊA, 2009, p. 487). 

Carvalho (2007, p. 81) considera que dar importância excessiva à acessibilidade 

pode levar a seu entendimento “como panaceia e solução única para a deficiência e, 

consequentemente, para a inclusão social e escolar”. Pletsch (2010, p. 92) alerta que é 

preciso ficar atento para que as SRM “não sejam reduzidas a espaços de acessibilidade 

temporários, mas que possam funcionar como um conjunto de ferramentas a ser usado 

como apoio para o trabalho realizado em sala de aula comum”. Em estudo realizado em 

2012, Pletsch volta a afirmar que a sala de recurso 

 

não pode ser vista como espaço para reforço escolar, muito menos como 

a solução em si para os problemas enfrentados pela escola para 

fomentar o desenvolvimento e aprendizagem eficaz dos alunos, como 

por vezes os documentos oficiais nos levam a crer, e sim como um 

agrupamento de métodos específicos e alternativos que irão mediar os 

processos de apropriação e construção de saberes competentes aos 

educandos. (PLETSCH, 2012, p. 5) 

                                                             
8 Lembrando que a Sala de Recursos Multifuncional advém de um programa criado pelo governo federal, 

de acordo com documento Orientador de Implantação de Sala de Recursos. 
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Para Ropoli et al. (2010, p. 23), o fato da sala de recurso possuir vários recursos e 

ter possibilidade de trabalhar os conteúdos, não significa que o professor saiba usar essa 

variedade de materiais e lembram que “o AEE não se confunde com reforço escolar”. 

A Nota Técnica n. 09 (BRASIL, 2010) contém Orientações para a Organização 

de Centro de Atendimento Educacional Especializado, indicando diretrizes para a 

Elaboração do Projeto Político Pedagógico do centro de AEE, definindo suas atribuições 

e as do professor do atendimento educacional especializado, sendo estas reproduzidas a 

seguir: 

 

1-Elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE do aluno, contemplando: 

a identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas 

dos alunos; a definição e a organização das estratégias, serviços e 

recursos pedagógicos e de acessibilidade; o tipo de atendimento 

conforme as necessidades educacionais específicas dos alunos; e o 

cronograma do atendimento e a carga horária, individual ou em 

pequenos grupos. 

2-Implementar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a 

aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade no AEE, na 

sala de aula comum e demais ambientes da escola. 

3-Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando 

as necessidades educacionais específicas dos alunos e os desafios que 

este vivencia no ensino comum, a partir dos objetivos e atividades 

propostas no currículo. 

4-Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, 

visando a disponibilização dos serviços e recursos e o desenvolvimento 

de atividades para a participação e aprendizagem dos alunos nas 

atividades escolares. 

5-Orientar os professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e 

de acessibilidade utilizados pelo aluno de forma a ampliar suas 

habilidades, promovendo sua autonomia e participação. 

6-Desenvolver atividades do AEE, de acordo com as necessidades 

educacionais específicas dos alunos, tais como: ensino da Língua 

Brasileira de Sinais –LIBRAS; ensino da Língua Portuguesa como 

segunda língua para alunos com deficiência auditiva ou surdez; ensino 

da Informática acessível; ensino do sistema Braille; ensino do uso do 

soroban; ensino das técnicas para a orientação e mobilidade; ensino da 

Comunicação Aumentativa e Alternativa - CAA; ensino do uso dos 

recursos de Tecnologia Assistiva-TA; atividades de vida autônoma e 

social; atividades de enriquecimento curricular para as altas 

habilidades/superdotação; e atividades para o desenvolvimento das 

funções mentais superiores (BRASIL, 2010a, p. 04 - 05). 

 

No início dos anos 2000, Jesus e Martins (2000) apontaram como essencial a 

articulação entre o professor de sala regular e o professor do AEE. Observaram que o 

professor de sala de recursos não poderia ser um mero auxiliar ou simples executor das 
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tarefas propostas pelo primeiro, pois a sala de recursos não é um espaço de reforço ou 

repetição das tarefas desenvolvidas em sala de aula regular. Esses autores entendiam que 

o papel do professor da sala de recursos deveria ser operacionalizado de diversas formas 

e de acordo com as necessidades. De acordo com eles, 

 

o papel mais importante do professor de apoio educativo na Escola 

Inclusiva é o de consultor ao professor do regular. Este papel poderá 

implicar uma série diversificada de atividades que têm como objetivo 

ajudar o professor a responder com sucesso às necessidades educativas 

dos seus alunos (JESUS; MARTINS, 2000, p. 20). 

 

O que parece acontecer na prática é a dificuldade de concretização da parceria 

entre professores de sala de aula regular e o professor de AEE, ou como defendem Pletsch 

(2010), Marin e Braun (2013), Marin e Mareti (2014), de um trabalho colaborativo entre 

esses profissionais. Pletsh (2012) considera que falta clareza sobre como realizar um 

trabalho articulado e a dificuldade de firmar parceria, pois na maioria dos casos não existe 

carga horaria disponível para que esses professores tenham reuniões de planejamento 

comuns, inviabilizam a proposta. O processo de inclusão, portanto, se caminha, caminha 

lentamente trazendo graves consequências para o desenvolvimento do aluno com 

deficiência, pois a falta de recursos, apoio técnico, adequações pedagógicas, plano de 

ensino individualizado afetam diretamente sua aprendizagem. 

Percebe-se que a dificuldade que os profissionais de AEE apresentam de utilizar 

os recursos da SRM, quando eles têm tais recursos, muitas vezes decorre do 

desconhecimento de como usá-los. Dessa forma, fica explícita a importância da formação 

especializada e dos saberes relativos às especificidades dos alunos com deficiência que 

necessitam do AEE. 

O professor de AEE é elemento essencial na efetivação da Educação Inclusiva, 

pois é um agente condutor que assegura e assessora a inclusão dentro da escola, por isso 

a importância de estar ciente de suas atribuições para efetivar seu trabalho. Mas não é 

unicamente dele a responsabilidade de incluir o aluno com deficiência, o que parece 

ocorrer a miúde, uma vez que o próprio texto legal legitima esse pensamento, definindo 

a SRM como o local por excelência de atuação do professor de AEE. Esse docente, torna-

se o “super professor” como conceituado por Triches (2010), aquele que deve ser capaz 

de realizar a inclusão, mesmo diante das inúmeras dificuldades com que se defronta. O 

professor de AEE, além de enfrentar péssimas de condições de trabalho tal qual o 

professor de classe regular, também acaba assumindo a responsabilidade pela 
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implementação da Educação Inclusiva. 

Diante do exposto, recorremos à Teoria das Representações Sociais para analisar 

essa realidade psicossocial, uma vez que nos permite compreender os processos que 

intervém na adaptação sociocognitiva dos professores de AEE que trabalham nas SRM, 

considerando as características do meio social e ideológico da educação na atualidade. 

Conforme explica Campos (2013), a Teoria das Representações Sociais nos fornece um 

instrumental específico que possibilita estudar como os professores integram os 

elementos desse cenário em seus sistemas cognitivos, em suas percepções, em suas visões 

de mundo. 
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3. A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

Para compreender melhor o trabalho do professor de AEE e o processo social em 

que está envolvida a inclusão, adotou-se a Teoria das Representações Sociais como 

referencial teórico-metodológico. A escolha se justifica pelo fato desta teoria oferecer 

oportunidade de lidar com a diversidade e a complexidade da educação no atual contexto 

da sociedade, articulando os sujeitos envolvidos e as condições culturais, econômicas e 

sociais envolvidas no processo. 

A inclusão está vinculada à deficiência, que é um fenômeno complexo, 

socialmente construído e compartilhado. Condições sociais geram as relações que se 

estabelecem entre o deficiente e o grupo que o incluirá (ou não) nas escolas. A deficiência 

“não é simplesmente uma qualidade presente no organismo ou no comportamento da 

pessoa considerada deficiente, mas se define pela natureza da relação entre quem está e 

quem a considera deficiente” (OMOTE, 1990, p. 12). 

Ao citar Serge Moscovici, o idealizador da teoria, Alves-Mazzotti (2008, p. 20), 

aponta que o estudo das representações sociais parece bastante promissor para que a 

pesquisa educacional tenha maior impacto na prática educativa “na medida em que 

investiga justamente como se formam e como funcionam os sistemas de referência que 

utilizamos para classificar pessoas e grupos e para interpretar os acontecimentos da 

realidade humana”. 

Segundo Gilly (2001), a Teoria da Representações Sociais oportuniza acessar os 

mecanismos pelos quais os fatores sociais agem e influenciam o processo educativo, 

abarcando o social, cognitivo, afetivo, subjetivo e objetivo. Para este autor, “o sistema de 

representações articula, num todo coerente, as contradições entre ideologia e realidade 

assegurando sempre sua função de legitimação do sistema e justificação das práticas” 

(GILLY, 2001, p. 325). 

Com relação à exclusão, Campos (2003, p. 109) considera que 

 

a teoria das representações sociais é um importante instrumento de 

estudo das situações de exclusão social à medida em que ela abre uma 

possibilidade de identificar e analisar os fatores simbólicos que nela se 

encontram imbrincados.  
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Ao introduzir a Teoria das Representações Sociais no ano de 1961, Serge 

Moscovici resgatou o conceito de representações coletivas proposto por Durkheim, que 

se referia à maneira como a sociedade pensava as coisas de acordo com sua própria 

existência. Sua função era preservar o vínculo entre os membros de um mesmo grupo, 

para que pudessem pensar e agir de uma forma uniforme. As representações desenhadas 

por Durkheim eram produzidas e reproduzidas na coletividade, sendo entendidas como 

homogêneas e compartilhadas, perdurando por gerações. 

Diferentemente do conceito proposto por Durkheim, as representações sociais 

cunhadas por Moscovici (2001) procuram dialetizar as relações entre indivíduo e 

sociedade pois, de acordo com ele, as representações sociais só ganham forma na ação, 

nas trocas, na comunicação, na interação, nas negociações entre os sujeitos e entre os 

grupos. Por isso a importância de compreender como o meio social interfere na 

elaboração das representações sociais dos indivíduos e do grupo a que pertencem e como 

as representações sociais, por sua vez, interferem no meio social. 

Guaresch (1996) mostra como Moscovici não tinha interesse em criar uma teoria 

“forte e fechada” e que sua intenção era poder “ler” diferentes tipos de fenômenos e 

objetos do mundo social. Reis e Belini (2011, p. 150) explicam que Moscovici “organiza 

os pressupostos básicos de sua teoria ao redor da complexidade do mundo social, e 

propositadamente abandona o microscópio, pois não lhe interessa as células e os genes, 

mas os seres humanos no contexto mais amplo das relações sociais”. 

As representações sociais têm como mola propulsora a diversidade, atitudes e 

fenômenos do indivíduo, por mais estranho ou imprevisível que possa parecer. “Seu 

objetivo é descobrir como os indivíduos e grupos podem construir um mundo estável a 

partir de tal diversidade” (MOSCOVICI, 2013, p. 79). 

A Teoria das Representações Sociais parte do pressuposto que existem formas 

móveis de conhecer e de se comunicar guiadas por objetivos diferentes, conforme estes 

estejam no universo consensual - “aquele que se constitui principalmente na conversação 

informal, na vida cotidiana” - ou no universo reificado ou científico, “aquele que se 

cristaliza no espaço científico, com seus cânones de linguagem e sua hierarquia interna”, 

universos que não são totalmente estanques. Arruda (2002, p. 130) registra, ainda, que 

“as representações sociais são construídas com maior frequência na esfera consensual, 

pois a representação social é o senso comum, acessível a todos”. 

Em sua obra seminal, Moscovici (1978) propôs que as representações sociais eram 

elaboradas para transformar algo não familiar, estranho, e por isso ameaçador, em um 
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objeto familiar e simbolicamente pertinente à rede de significados que indivíduos e 

grupos sociais já possuíam. Portanto, indivíduos e grupos desejam permanecer no 

universo consensual, pois é um universo familiar onde não há conflito, onde tudo que é 

dito ou feito, confirma as crenças e interpretações já existentes.  

A representação social é uma modalidade particular de conhecimento cuja função 

é a compreensão de comportamentos e a comunicação entre os indivíduos. Como definiu 

Moscovici (1978), uma representação tem duas faces indissociáveis como se fosse os dois 

lados de uma folha de papel: a face figurativa e a face simbólica. Isso significa que cada 

figura corresponde a um sentido e cada sentido a uma figura. O caráter figurativo e 

simbólico das representações sociais são elementos que não podem ser analisados de 

maneira separada ou distinta. Em seu artigo sobre a teoria moscoviciana, Alves-Mazzotti 

(2008, p. 23) explica que: 

 

os processos envolvidos na atividade representativa destacam uma 

figura e ao mesmo tempo atribui um significado, integrando-o a um 

universo. Mas têm ao mesmo tempo a função de duplicar um sentido 

por uma figura e uma figura por um sentido, consolidando os materiais 

que entram na composição de determinada representação. 

 

Moscovici (1978) postulou que uma representação possui três dimensões 

distintas: informação, atitude e campo de representação ou imagem. A primeira se refere 

à organização dos conhecimentos que o grupo tem sobre o objeto; a segunda dimensão, 

ocorre quando o sujeito representa algo após ter tomado uma posição diante ao objeto e 

a terceira remete à ideia de imagem ou de um modelo figurativo do objeto representado. 

Na gênese das representações sociais, estão presentes dois processos sócio 

cognitivos: ancoragem e objetivação, ambos são formas de lidar com a memória e têm 

por função destacar uma figura e, ao mesmo tempo, atribuir-lhe um sentido, integrando-

o ao nosso universo. “Na ancoragem, a memória está dirigida para dentro, excluindo e 

armazenando objetos, pessoas e acontecimentos. Já a objetivação é mais ou menos 

direcionada para fora e elabora conceitos e imagens para reproduzi-los no mundo 

exterior” (MOSCOVICI, 2010, p. 78). 

A ancoragem é o “processo pelo qual procuramos classificar, encontrar um lugar 

e dar nome a uma coisa para encaixar o não-familiar. Pela nossa dificuldade em aceitar o 

estranho e o diferente, este é, portanto, ameaçador” (REIS; BELINI, 2011, p. 152). Pelo 

simples fato de classificar e nomear o que antes não tinha forma já somos capazes de 

imaginar, representar e superar o conflito gerado pelo não-familiar. 
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A ancoragem é sempre provida de juízo de valor, uma vez que as classificações 

não são isentas de subjetividade, assumindo caráter eminentemente social. Cada grupo 

social poderá interagir de maneiras diferentes em relação a um mesmo elemento, 

dependendo da forma como cada elemento é percebido através do “filtro” do indivíduo 

ou grupo. 

Quando não se é capaz de avaliar algo, de descrevê-lo, de classificá-lo, gera-se 

certa resistência. O primeiro passo para superar essa resistência, em direção a conciliação 

de um objeto ou pessoa, ocorre quando se é capaz de rotulá-lo, de colocá-lo em uma 

determinada categoria. Rotular alguém como deficiente que irá ser incluído é categorizar, 

é escolher um dos paradigmas que estão estocados em nossas memórias e estabelecer uma 

relação positiva (inclusão) ou negativa (exclusão) com ele. Nesse ato de avaliar e rotular, 

revemos nossa “teoria” da sociedade e da natureza humana. 

Três condições estruturam a ancoragem: atribuição de sentido, inscreve-se o 

objeto representado em uma rede de significações, vinculando-o aos valores de um grupo 

ou sociedade dando-lhes coerência; instrumentalização do saber, que atribui um valor ao 

núcleo figurativo da representação social; e enraizamento no sistema de pensamento, que 

incorpora o novo ao sistema de pensamento pré-existente, modificando-o (JODELET, 

2001). “Através da ancoragem o conhecimento se enraíza no social e volta a ele, ao 

converter-se em categoria e integrar-se a grade de leitura do mundo do sujeito, 

instrumentalizando o novo objeto” (ARRUDA, 2002, p. 132). 

Pela ancoragem, o objeto não familiar se acomoda a algo já existente, sendo 

reajustado para encaixar em determinada categoria. Esse trabalho de ancoragem que 

transforma uma informação desconhecida e a integra no universo de um pensamento que 

já existia, corresponde a uma função cognitiva essencial da representação, podendo 

incluir todo elemento diferente ou estranho ao ambiente social e ideacional. 

Alves-Mazzotti (2008), ao se debruçar sobre o estudo de Denise Jodelet sobre os 

processos formadores de uma representação social, ressalta que a ancoragem, quando é 

dialeticamente articulada à objetivação, garante as três funções essenciais da 

representação: incorporação do estranho ou do novo, a interpretação da realidade e a 

orientação das condutas e das relações sociais. Tais funções permitem entender como a 

significação é conferida ao objeto representado; como a representação é utilizada como 

um sistema de interpretação do mundo social e instrumentaliza a conduta; e como se dá 

sua integração em um sistema de recepção e como influencia e é influenciada pelos 

elementos que aí se encontram. 
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Já a objetivação significa resolver o excesso de significações pela materialização 

(e assim guardar distância em relação a elas). Também significa “transplantar no plano 

da observação, o que era só inferência ou símbolo” (MOSCOVICI, 2012, p. 101). 

Naturalizar e classificar são operações essenciais da objetivação. A primeira torna o 

símbolo real e a segunda dá à realidade um ar simbólico. Naturalizar enriquece a gama 

de seres atribuídos à pessoa e classificar destaca desses seres, certos atributos, olhando-

os segundo o sistema de referências que a sociedade institui. 

Alves-Mazzotti (2008, p. 28) explica assim o processo de objetivação: 

 

A objetivação é definida como transformação de um conceito ou de uma 

ideia em algo concreto. O resultado dessa organização é o chamado 

núcleo ou esquema figurativo, uma construção estilizada e 

descontextualizada do objeto que, absorvendo o excesso de 

significações, esquematiza, concretiza e coordena os elementos da 

representação, proporcionando uma imagem facilmente exprimível do 

objeto e passando a constituir o próprio real para aqueles que o 

constroem. 

 

Ampliando o conceito de objetivação, Jodelet (2001), entende, que neste processo, 

são produzidos três tipos de efeito nos conteúdos representados: as distorções, as 

suplementações e as subtrações. Nas distorções, todos os atributos dos objetos estão 

presentes, porém, acentuados ou minimizados; nas suplementações, ocorre um acréscimo 

ao objeto, ou seja, são atribuídos ao objeto qualidades que não lhe pertencem, devido a 

bloqueios do sujeito e ao seu imaginário; nas subtrações são suprimidos atributos 

pertencentes ao objeto representado. 

A ‘grande teoria’ de Serge Moscovici se desdobrou em três correntes teóricas 

complementares: abordagem processual, abordagem estrutural e a abordagem societal. 

A abordagem processual, liderada por Denise Jodelet, é a mais fiel à teoria original 

e será a utilizada na presente pesquisa. Nessa abordagem, o enfoque principal é a forma 

pela qual as representações sociais são construídas levando em consideração a maneira 

como ocorre sua elaboração, sua gênese, por meio do estudo dos processos objetivação e 

ancoragem. Segundo Sá (1998, p. 73), a abordagem processual coloca em evidência os 

“suportes pelos quais as representações são veiculadas na vida cotidiana. Esses suportes 

são basicamente os discursos das pessoas e grupos que mantém tais representações, mas 

também os seus comportamentos e as práticas sociais nas quais se manifestam”. 

A segunda é a abordagem estrutural, proposta por Jean Claude Abric na Escola do 

Midi, na Université de Provence, a única que chegou a se formalizar como uma teoria, a 
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chamada teoria do núcleo central, que se ocupa mais especificamente do conteúdo 

cognitivo das representações, concebendo-o como um “conjunto organizado e 

estruturado, não como uma simples coleção de valores e ideias” (SÁ, 1998, p. 76). 

Abric (1998) postula que a representação se organiza em torno de um núcleo 

central e um sistema periférico. Nessa perspectiva, o núcleo central é o elemento mais 

estável e resistente às mudanças da representação, sendo “determinado de um lado, pela 

natureza do objeto, representado, de outro, pelo tipo de relação que o grupo mantém com 

esse objeto” (ABRIC, 1998, p. 31). Já o sistema periférico, também conhecido como 

elementos periféricos, protege o núcleo central, permitindo a heterogeneidade de 

comportamentos e conteúdo. Constitui o essencial do conteúdo da representação e sua 

determinação é individualizada e associada ao contexto imediato, permitindo uma 

adaptação da representação, conforme as experiências do cotidiano. É um indicador das 

modificações ou evoluções das representações. 

A terceira corrente é a abordagem societal, também identificada nos meios 

acadêmicos como Escola de Genebra, que procura articulá-la a uma perspectiva mais 

sociológica, sendo liderada por Willem Doise, que segue uma linha de abordagem que se 

ocupa mais precisamente com as condições de produção e circulação das representações 

sociais (ALVES-MAZZOTTI, 2008). Essa abordagem enfatiza a inserção social dos 

indivíduos como fonte de variação dessas representações. Como Almeida (2009, p. 732) 

enfatiza: 

 

O objetivo dessa abordagem é conectar o individual ao coletivo, de 

buscar a articulação de explicações de ordem individual com 

explicações de ordem societal, evidenciando que os processos de que 

os indivíduos dispõem para funcionar em sociedade são orientados por 

dinâmicas sociais (interacionais, posicionais ou de valores e de crenças 

gerais). 

 

O que nos interessa na pesquisa em tela é, conforme anunciado anteriormente, a 

abordagem processual. Denise Jodelet foi uma das principais colaboradoras de Moscovici 

e contribuiu para o aprofundamento dos conceitos e dos processos formadores das 

representações sociais. Segundo Alves-Mazzotti (2008, p. 65), 

 

Jodelet analisa a evolução dos conceitos de representações sociais até 

os nossos dias destacando sua complexidade, vitalidade e 

transversalidade no campo das ciências humanas e mostrando que já se 

pode falar de uma teoria das representações sociais, uma vez que este é 

hoje um domínio de pesquisa dotado de instrumentos conceituais e 



47 

 

metodologias próprias. 

 

Nas palavras de Jodelet (2001, p. 27), a representação é uma “forma de 

conhecimento prático, que liga um sujeito a um objeto” e, continua ela dizendo, 

“quantificar esse conhecimento como prático, refere-se à experiência a partir da qual ele 

é produzido, aos referenciais e condições em que ele é produzido e, sobretudo, ao fato de 

que a representação é empregada para agir no mundo e nos outros”. Ela ainda distingue 

que as representações são sempre de alguém sobre algo. E, como construções simbólicas, 

carregam sempre características de quem as faz. 

Conforme Alves-Mazzotti (2000), as representações sociais se apresentam sob 

formas variadas, onde o estudo pode incluir desde experimentos em laboratório até 

análises de contextos sociais e históricos, procurando investigar questões referentes a 

maneiras de interpretar a realidade cotidiana. Sendo assim, o social revela-se pelo 

contexto concreto onde se situam pessoas, grupos, e pela comunicação que se estabelece 

entre eles; revela-se pelos códigos, valores e ideologias ligados a posições ou 

pertencimentos sociais específicos, como é o caso das discussões sobre inclusão de 

pessoas com deficiência nas escolas regulares. 

Os fenômenos de representações sociais são “construídos no que Serge Moscovici 

chamou de universos consensuais de pensamento” (SÁ, 1998, p. 22). Desses fenômenos 

deriva o objeto de pesquisa. A construção do objeto, a partir do fenômeno, é o que vai 

tornar a pesquisa viável e relevante. A representação social não é uma reprodução de um 

objeto socialmente valorizado, vai além dessa visão: ela é, sim, uma reconstrução deste 

objeto. Contudo, conforme explica Sá (1998), nem tudo se constitui em objeto de estudo 

de representação social, devendo a escolha do objeto primeiramente atender a algumas 

suposições, idas e vindas na literatura, pois devemos começar pela definição do fenômeno 

a ser observado. Aqui o fenômeno é o trabalho docente, e o objeto de estudo, o trabalho 

do professor de AEE, tendo sido definido em razão do interesse que desperta e a 

importância que possui para a implantação Educação Inclusiva, considerando as 

dificuldades existentes para a efetivação de uma educação para todos. 

Incluir implica lidar com o diferente, com o deficiente, com o não familiar. Tudo 

que é novo causa angústia e desafio, que são sentimentos complexos, cujo primeiro 

instinto é excluir. Não se pode ignorar a dimensão afetivo-emocional que permeia a 

inclusão escolar, na qual é criada uma ‘teoria do senso comum’ originada da vida 

cotidiana, no curso das comunicações, compartilhada por um grupo e que orienta a prática 
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dos sujeitos que constituem os grupos. 

A tensão entre exclusão e inclusão tem sido frequente na sociedade e na educação. 

Nas escolas, o tema inclusão é recorrente, assim como os desafios enfrentados pelos 

professores na sala de aula. Daí a necessidade de se buscar indícios das representações 

sociais de trabalho do professor de AEE, uma vez que seu papel ao longo do processo 

educacional do aluno deficiente é fundamental. No entanto, cabe ressaltar que a inclusão 

não é tarefa exclusiva deste profissional. Envolve a família e toda comunidade escolar, 

sendo necessárias adequações pedagógicas e de acessibilidade para que o aluno deficiente 

possa participar da vida na escola e na sociedade. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A pesquisa realizada é qualitativa, apoiada no paradigma construtivista, o qual 

supõe que existam realidades múltiplas, onde o sujeito e objeto trabalham juntos na 

elaboração da compreensão do fenômeno estudado. Segundo Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (2000, p. 131), a pesquisa qualitativa parte do pressuposto de que “as 

pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu 

comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo 

imediato, precisando ser desvelado”. Este tipo de pesquisa possibilita identificar as 

possíveis representações sociais de trabalho docente de professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental que atuam em turmas Inclusivas. Para descrevê-la, esse capítulo 

apresenta quatro seções: (1) Local aonde foi realizada a pesquisa; (2) Sujeitos 

participantes; (3) Técnicas de coleta de dados; e (4) Técnica de análise de dados. 

Cabe ressaltar que essa pesquisa integra um projeto mais amplo, denominado 

“Gestão escolar para a escola inclusiva: metodologias de ensino e objetos pedagógicos 

como facilitadores do processo ensino-aprendizagem da pessoa com deficiência” 

elaborado para responder ao edital de “Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa no Estado 

do Rio de Janeiro”, divulgado em 2013. Tendo sido aprovado, conta com financiamento 

da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), a atuação de 

pesquisadores-doutores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), 

Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Estácio de Sá (UNESA) e 

Instituto Nacional de Tecnologia (INT), além de parcerias com instituições como 

Autismo BH, Movimento Uniforme e as Secretarias de Educação dos municípios 

fluminenses de Belford Roxo, Itaguaí, Maricá, Niterói e São João de Meriti. 

O projeto da pesquisa aqui apresentada foi submetido à Plataforma Brasil para 

apreciação do Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá. Após ter recebido o parecer 

de aprovação (Anexo 1), foi feito contato com as Secretarias Municipais de Educação 

daqueles municípios para que fossem indicadas escolas aonde o estudo poderia ser 

conduzido. As secretarias que responderam à solicitação em prazo viável para execução 

do estudo foram aquelas localizadas nos municípios de Belford Roxo e São João de 

Meriti, sendo que a primeira indicou três escolas e a segunda uma. Em seguida foram 

agendados encontros com os diretores das quatro escolas para que lhes fosse apresentado 

o projeto, tomassem conhecimento da pesquisa e seus objetivos e concordassem com a 
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realização da mesma. Isto feito, demos início ao trabalho. 

 

4.1 - Local onde foi realizada a pesquisa 

Foram indicadas três escolas de Belford Roxo, porém uma delas foi descartada 

por ser de difícil acesso e estar situada numa área considerada violenta. Em São João de 

Meriti só foi possível pesquisar uma escola, pois enquanto a coleta de dados estava em 

andamento, a Secretaria Municipal de Educação foi reorganizada devido a substituição 

de funcionários, não sendo mais concedida a autorização para dar continuidade à 

pesquisa. 

Assim, duas das escolas estão situadas em Belford Roxo. Este município está 

localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, às margens da rodovia BR-116 

(Rio-São Paulo). É caracterizado por forte contingente populacional e ocupação 

desordenada, sendo considerada cidade-dormitório devido ao número expressivo de 

pessoas que trabalham no Rio de Janeiro. Belford Roxo possui grandes carências, tanto 

no que se refere à infraestrutura urbana, com problemas de enchente e transporte precário 

quanto na área social e educacional, com índice elevado de violência. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município tem uma população estimada 

de 481.127 habitantes (IBGE, 2015), tendo na indústria química e na metalurgia sua 

principal base econômica. 

Quanto ao ensino, são 35.757 alunos matriculados nos anos iniciais do ensino 

fundamental e, desse total, 895 estão matriculados na Educação Especial: alunos de 

escolas especiais, classes especiais e incluídos (INEP/MEC, 2014). O município conta 

com Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-20259, onde constam estratégias 

para cumprir a meta 4 do PNE, tais como: implementar turmas regulares, reorganização 

curricular por ciclos, onde o tempo de escolarização favorecerá o aprendizado do aluno 

público-alvo da Educação Especial; criar Fórum de Educação Inclusiva; garantir que 

todos os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação sejam contabilizados em turmas regulares e no cadastro 

único e sala de recurso multifuncional; promover a articulação pedagógica entre o ensino 

regular e o AEE, definindo horários mensais e/ou semanais de planejamentos, trocas entre 

tais profissionais; promover e garantir pesquisas voltadas para o desenvolvimento de 

                                                             
9Disponível em: 

http://www.mprj.mp.br/documents/112957/9048923/belfordroxo_lei1.529_15_planomunicipaldeeducaca

o.pdf. Acesso em: 24 set 2015. 

http://www.mprj.mp.br/documents/112957/9048923/belfordroxo_lei1.529_15_planomunicipaldeeducacao.pdf
http://www.mprj.mp.br/documents/112957/9048923/belfordroxo_lei1.529_15_planomunicipaldeeducacao.pdf
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metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com 

vistas à promoção do ensino e da aprendizagem; implantar SRM  em três anos; fomentar 

a formação continuada de professores para o atendimento educacional especializado em 

todas as escolas do município; fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do 

acesso à escola e ao AEE, bem como a permanência e o desenvolvimento escolar dos 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. 

Para garantir o anonimato das escolas, foram denominadas Escola A a unidade 

indicada pela SEMED, que realiza trabalho de inclusão com tranquilidade, e Escola B a 

que encontra dificuldades para isso. 

A Escola A está localizada no centro de Belford Roxo, onde se encontra a maior 

concentração da população de classe média do município. Ali está situada a prefeitura e 

a grande maioria do comercio da região, além de clinicas médicas, outras escolas e 

bancos. A rua onde se encontra a escola é asfaltada, próxima a uma comunidade com alto 

índice de violência. Possui tratamento de água e de esgoto. O prédio é razoavelmente 

conservado tanto na parte física, quanto na parte de salubridade, higiene e segurança. As 

salas de aula possuem ventilador, quadro branco e são mobiliadas de acordo com a 

demanda.  

A comunicação é feita via internet, por mensagens eletrônicas ou por telefone fixo, 

um “orelhão” que fica dentro da escola, ao lado da secretaria. 

A escola oferece Educação Infantil e Ensino Fundamental, anos iniciais, nos 

turnos manhã e tarde com alunos incluídos em ambos os turnos. A sala de AEE funciona 

somente no turno da manhã. Vale ressaltar que a sala de AEE não foi construída para ser 

uma sala de atendimento, foi adaptada em uma sala regular, onde foi levantada uma 

parede, por essa razão seu espaço é pequeno e barulhento: a professora da sala regular 

permanece dando aula ao mesmo tempo em que é feito o atendimento no cubículo 

adaptado. Possui ar condicionado, boa iluminação, uma pequena estante com materiais e 

jogos, contudo não possui computador e softwares especializados. Atualmente atende 

nove alunos e conta com uma professora de AEE. A escola conta ainda com uma 

professora especial itinerante10 e duas profissionais que a SEMED denomina 

                                                             
10 “O professor itinerante, de acordo com as orientações do Instituto Helena Antipoff (IHA), tem o objetivo 

de prestar assessoria às escolas regulares que possuem alunos com necessidades especiais incluídos (...), 

[tendo] como atribuição a produção de materiais pedagógicos necessários ao trabalho com estes alunos. O 

professor itinerante também presta atendimento educacional domiciliar para alunos com necessidades 

especiais impedidos de frequentar a escola por razões físicas ou de saúde. Contudo, este texto levará em 
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“estimuladoras”. 

A escola B está situada numa região de fácil acesso, próxima ao centro, conta com 

a maioria de suas ruas pavimentadas. Ali estão a Fundação Leão XIII, igrejas cristãs, 

supermercados, um comércio variado, creches, escolas municipais, estaduais e 

particulares, um posto de saúde, a Câmara dos Vereadores e serviços da Autarquia de 

Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Assim como a Escola A, se encontra em 

rua asfaltada e conta com tratamento de água e esgoto. O prédio possui boa conservação 

e boa situação de higiene e segurança. As salas de aulas possuem ventilador, quadro 

branco, sendo mobiliadas de acordo com a demanda. A iluminação é escassa e as paredes 

se encontram pichadas, apresentando, inclusive, siglas de facções. 

A escola oferece Ensino Fundamental anos iniciais, com alunos incluídos tanto no 

turno da manhã quanto no da tarde. A sala de AEE funciona em dois horários diferentes 

e foi construída para ser uma sala de aula comum, tendo bom espaço, boa localização e 

boa iluminação. Conta com uma estante com materiais apropriados e dois computadores 

com softwares especiais. Atualmente cinco alunos são atendidos em dois turnos por duas 

professoras de AEE, as especialistas em Educação Especial. Não há professora especial 

itinerante, nem estimuladora. 

A terceira escola aonde foi realizada a coleta de dados está situada no município 

São João de Meriti, na baixada fluminense, cortado pela Via Dutra e localizado a 27 km 

do centro da cidade do Rio de Janeiro. Sua principal atividade econômica está 

concentrada no setor de comércio e serviços. Ocupa uma área de 35.216 km² com uma 

população estimada de 460.625 habitantes, de acordo com o IBGE (2015). A cidade 

possui o apelido de “Formigueiro das Américas”, porque concentra o maior adensamento 

populacional (número de habitantes dividido pela área em km²) da América Latina, e é 

caracterizado por uma ocupação desordenada. 

Assim como Belford Roxo, São João de Meriti também é uma cidade dormitório, 

carente, com pouca infraestrutura, poucas escolas e com elevado índice de violência. O 

município tem mais de 20 favelas e grande parte das famílias que vivem nesse município 

ganha apenas um salário-mínimo. A cidade tem o maior percentual de área urbana 

ocupada do Estado, com 91% do solo destinado a moradias e vias urbanas, alcançando a 

maioria de 55 morros e praticamente foram destruídos todos os remanescentes de mata 

atlântica. 

                                                             
consideração apenas o trabalho realizado pelo professor itinerante nas escolas” (PLETSCH, 2005, p. 113). 
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A Escola C está localizada no início de uma comunidade carente longe do 

comércio, distante do centro, perto da via Dutra, sem ruas pavimentadas, com problemas 

de saneamento e esgoto a céu aberto, sem posto de saúde e é a única escola do bairro. O 

prédio é um antigo Centro Integrado de Educação Pública, está em bom estado de 

conservação, tanto na parte física quanto de higiene, porém, em relação a segurança, não 

conta com um porteiro para regular a circulação de pessoas que entram e saem da escola. 

As salas de aula possuem ventilador, quadro branco e são mobiliadas de acordo 

com a demanda. Assim como na Escola A de Belford Roxo, a comunicação é feita por 

mensagens eletrônicas ou por um “orelhão” que também fica dentro da escola, em frente 

a secretaria. 

A Escola C oferece desde a Creche até os anos finais do Ensino Fundamental. A 

estrutura da Educação Especial dessa escola é dividida em: Classes Especiais, onde se 

encontram 73 alunos que ainda não estão incluídos em sala de aula regular, e Sala de 

Recursos (SR), frequentada 70 por alunos que já estão incluídos a sala de aula regular. 

Há seis tipos diferentes de SR nesta escola: SR-A (sala de recursos A) que atende a 

múltiplas deficiências e deficiência intelectual e possui 21 alunos; SR-B (sala de recursos 

B) que é o “polo de cegos” e conta com sete alunos; SR-BB também “polo de cegos” com 

cinco alunos; SR-C (sala de recursos C) que possui seis alunos com baixa visão; AEE-A 

(atendimento educacional especial A), “polo de surdos” com 16 alunos; e AEE-B que 

atende a 15 alunos. Chamou atenção o quantitativo de alunos que ainda não estão 

incluídos na sala de aula regular, assim como o total de alunos com deficiência que a 

escola atende. Esses dados foram obtidos da entrevista feita com a orientadora 

educacional responsável pela inclusão, não constando no PPP (Projeto Político 

Pedagógico) ou qualquer outro documento oficial da SEMED. 

A idade dos alunos da Sala de Recursos varia entre 8 e 15 anos. Ao ser perguntado 

quantos profissionais chamados de especialistas trabalhavam na Escola C, a orientadora 

educacional responsável pela inclusão respondeu que: “Consideramos nossa escola 

inclusiva, por isso não temos como dizer quantos funcionários trabalham com inclusão. 

Consideramos que todos acolhem a todos que tenham deficiência, pois fazem parte de 

uma escola aberta”. Aparentemente o conceito dado pela profissional à escola aberta é 

diferente do conceito do Programa Escola Aberta11. Acreditamos que a orientadora fez 

referência a uma escola que apoia a diversidade, estando “aberta” a todos. 

                                                             
11 O Programa Escola Aberta incentiva e apoia a abertura, nos finais de semana, de unidades escolares 

públicas localizadas em territórios de vulnerabilidade social (MEC, 2010). 
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Segundo a orientadora educacional responsável pela inclusão, não existe o 

profissional denominado “estimulador” ou “mediador” na rede municipal de São João de 

Meriti, assim como professor itinerante. A escola conta apenas com um intérprete para 

seis turmas com alunos surdos incluídos. Por esta razão há turmas regulares com cinco 

alunos surdos incluídos. 

 

4.2 – Sujeitos participantes 

Foram 19 sujeitos que concordaram em participar desse estudo, que buscou 

identificar os significados associados ao trabalho do professor de AEE. Além de quatro 

professores de classe regular e cinco professores AEE, foi possível entrevistar cinco 

orientadores educacionais, um estimulador e um intérprete de Libras que trabalhavam nas 

três escolas, dois responsáveis pela Educação Especial, um de cada município, e o 

responsável pelas SRM do município de Belford Roxo, o que permitiu comparar as 

informações recebidas. 

 

4.3 – Técnicas de coleta de dados 

Utilizar mais de um tipo de técnica de coleta de dados permite novos caminhos, 

reforçando aspectos qualitativos da pesquisa sem perder a fidedignidade. Abric (1994) 

considera que, devido à complexidade do estudo de representações sociais, uma 

abordagem multimetodológica é especialmente indicada para se aproximar do objeto de 

representação social. Este tipo de abordagem tem como princípio o fato de que “não existe 

um método específico que seja mais apropriado, pois todos os métodos têm prós e contras 

que podem ser compensados ou reunidos numa mesma pesquisa” (IGLESIAS; 

ALFINITO, 2006, p. 141) e sua utilização aumenta a precisão e o nível de confiança nos 

resultados da pesquisa. 

Nessa pesquisa foram utilizadas as seguintes técnicas: (1) Análise de documentos; 

(2) Questionário – Teste de Associação Livre de Palavras (TALP); (3) Observação e (4) 

Entrevista, que serão apresentadas em sequência. 

 

4.3.1 – Análise de documentos 

A análise documental é uma técnica de pesquisa que consiste em identificar, 

verificar e apreciar os documentos com um objetivo específico. Permite localização, 

organização e avaliação das informações contidas no documento e normalmente é 

utilizada com outra fonte de informação para complementar os dados e permitir a 
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contextualização das informações contidas no documento. Moreira (2005) aponta como 

vantagens do método, o baixo custo e a estabilidade das informações por ser tratar de 

fontes fixas de dados. 

Os documentos analisados foram: 

 Projeto Político Pedagógico (PPP); 

 Pasta do aluno incluído contendo laudo médico atestando o tipo de 

deficiência do aluno com a Classificação Internacional de Doenças (CID); 

 Plano de Ensino Individualizado (PEI), que é um documento que propõe 

alternativas educacionais pautadas na individualização do ensino para 

favorecer a aprendizagem dos alunos com deficiência; 

 Questionário fechado com perguntas sobre habilidades sociais, 

habilidades práticas e habilidades conceituais realizado com o responsável 

para o aluno frequentar a SRM; 

 Termo de responsabilidade do responsável para o aluno frequentar a SRM 

e documento de autorização de imagem, caso seja necessário utilizar a 

imagem do aluno. 

 

O PPP é um documento que deve contar com a participação de toda comunidade 

escolar na sua construção, avaliação e reconstrução. Apesar de fazer parte do sistema 

legal em decorrência da LDB n. 9394/96, não pode ser encarado apenas como um 

cumprimento da legislação e em seguida ser arquivado conforme apontam Bento e Paim 

(2015). 

Segundo Libâneo (2004, p. 35), o PPP é “o documento que detalha objetivos, 

diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a 

síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e expectativas 

da comunidade escolar”. No PPP, duas dimensões são importantes: dimensão pedagógica, 

caracterizada por questões de caráter pedagógico como, por exemplo, o processo ensino 

aprendizagem, avaliação, currículo; e a dimensão política, relacionada a um caráter 

democrático, intencional, com um compromisso sócio político e com os interesses da 

comunidade escolar. Portanto, é importante analisar o PPP da escola, pois nele está 

expressa a cultura da escola, com suas crenças, valores, significados, modos de pensar e 

agir dos sujeitos que participaram de sua elaboração. 

Nosso interesse está voltado, sobretudo, para o Art. 10 da Resolução CNE/CEB 
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n. 4 (BRASIL, 2009) que instituiu as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial: 

 

O projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar 

a oferta do AEE prevendo na sua organização: I – sala de recursos 

multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos 

pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos; II – 

matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria 

escola ou de outra escola; III – cronograma de atendimento aos alunos; 

IV – plano do AEE: identificação das necessidades educacionais 

específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e das 

atividades a serem desenvolvidas; V – professores para o exercício da 

docência do AEE; VI – outros profissionais da educação: tradutor e 

intérprete de Língua Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que 

atuem no apoio, principalmente às atividades de alimentação, higiene e 

locomoção; VII – redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da 

formação, do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, 

serviços e equipamentos, entre outros que maximizem o AEE. 2 

Parágrafo único. Os profissionais referidos no inciso VI atuam com os 

alunos público-alvo da Educação Especial em todas as atividades 

escolares nas quais se fizerem necessários. 

 

Na escola A, a busca de documentos transcorreu com tranquilidade. Foi solicitado 

o PPP para a orientadora que informou que o documento não estava impresso por estar 

em reformulação, mas no mesmo dia o imprimiu e o disponibilizou. Porém, ao ser 

perguntado se seria possível tirar uma cópia, informou que a análise deveria ser feita na 

escola e que não eram permitidas cópias do PPP. Portanto, a leitura do documento e o 

registro de partes importantes no diário de campo12 foram feitos na escola. Quanto à pasta 

do aluno incluído, sempre que solicitada foi disponibilizada pela professora responsável 

pelo AEE. 

Na escola B, ocorreram alguns momentos de tensão durante o processo de análise 

de documentos. Foi pedido à orientadora que acompanhava a visita do pesquisador na 

escola se era possível fazer a leitura do PPP, mas ela respondeu que o documento ainda 

estava em processo de elaboração, e que não havia nada sobre “exclusão” no documento. 

Imediatamente foi perguntado se a escola trabalhava com inclusão e resposta foi que isso 

era feito através de um documento norteador das ações pedagógicas de 2014. Este 

documento foi solicitado para leitura, mas não foi possível, pois não estava impresso e a 

                                                             
12 O diário de campo consiste no relato escrito daquilo que o investigador presencia, ouve, observa e pensa 

no decorrer do recolhimento de dados (CASTRO; FERREIRA; GONZALEZ, 2013, p. 49). A utilização do 

diário de campo durante a observação foi indispensável para evitar enviesamentos possíveis, favorecer uma 

análise crítica dos registros e a posterior conclusão. 
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orientadora não tinha acesso ao computador da escola. Em outra visita, foi novamente 

pedido o documento na secretaria e a resposta foi que a impressora estava sem tinta. 

Quanto à pasta do aluno incluído, também nessa escola foi permitido acesso imediato, 

tanto pela secretaria quanto pela professora responsável pelo AEE. 

Na escola C ocorreram algumas dificuldades para a leitura de documento. O PPP 

foi solicitado inicialmente à secretaria e a resposta obtida foi que ficava na orientação, 

porém naquele no momento estava sumido. Numa segunda visita, foi informado por uma 

funcionária que o PPP tinha aparecido e que estava à disposição na sala da orientação. Ao 

perguntar ao orientador se poderia fazer uma cópia, a resposta foi negativa. As pastas dos 

alunos incluídos foram pedidas, mas o orientador falou que fosse esperada a chegada da 

orientadora responsável pela Educação Especial da escola, que nesse dia não compareceu. 

Num terceiro dia, a orientadora responsável pela Educação Especial da escola negou o 

acesso às pastas. 

Documentos não são produções ingênuas, isentas ou imparciais. Eles trazem sinais 

de um tempo e modos de interpretação do que está sendo vivido por um determinado 

grupo ou de quem detém o poder, podendo ser caracterizado como produto de uma 

sociedade. Dessa forma é uma técnica importante a ser utilizada para se entender as 

representações sociais acerca do trabalho docente de professores do AEE em SRM em 

escolas da Baixada Fluminense, foco dessa pesquisa 

 

4.3.2 – Questionário - TALP 

Para essa pesquisa foram utilizadas duas partes do instrumento elaborado pela 

equipe do projeto-matriz (Anexo 2) que contém cinco partes. A primeira se refere ao 

perfil do respondente, tais como sexo, idade, escolaridade, tempo de atuação no 

magistério, cargo que ocupa, tempo em que exerce o cargo e a carga horária de trabalho 

na escola pesquisada. 

A segunda é um teste de livre evocação de palavras (TALP). Este teste é um 

instrumento de pesquisa que fornece informações relacionadas aos processos mentais dos 

indivíduos pesquisados. Segundo Tavares et al (2014, p. 65), o TALP pode auxiliar nos 

processos que “favorecem a revelação de desejos fundamentais, elementos de conflitos, 

momentos significativos da história de vida e as representações sociais relacionadas a 

objetos e fenômenos”. 

Para o instrumento do projeto-matriz, a expressão indutora foi “Escola Inclusiva”, 

sendo solicitado ao respondente que indicasse cinco palavras que lhe vinham à mente 
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quando escutava esta expressão. Em seguida, que as hierarquizassem em ordem de 

importância, colocando o número 1 para a mais importante, 2 para a segunda mais 

importante e assim sucessivamente até ter numerado todas as cinco palavras. O estudo da 

frequência em que estas palavras aparecem, fornece pistas sobre o processo de inclusão 

nas escolas pesquisadas. 

Concluída essa etapa, foi pedido ao sujeito que, dentre aquelas palavras que havia 

numerado por ordem de importância, escolhesse as duas que considerasse as mais 

importantes e que ele selecionaria para descrever uma Escola Inclusiva. Depois, que 

justificasse sua escolha, escrevendo um pequeno texto explicando as razões pelas quais 

havia associado aquela palavra à expressão indutora. O tratamento das justificativas 

considera cada uma das palavras e o conjunto argumentativo no qual o sujeito justifica a 

importância que atribui a ela. As justificativas às palavras evocadas foram analisadas em 

seu conteúdo conforme proposto por Bardin (2011), permitindo identificar os significados 

atribuídos à Educação Inclusiva e possibilitando entender as concepções dos sujeitos em 

relação a este objeto (MOSCOVICI, 2010). 

 

4.3.3 – Observação 

Segundo Moscovici (2010), o estudo das representações sociais requer que 

retornemos aos métodos de observação. 

A observação é uma técnica de coleta de dados que permite examinar os fatos a 

serem estudados de uma forma sistemática, planejada e registrada. Ela permite verificar 

as informações colhidas através de outras técnicas, mas se feita sem critério pode resultar 

somente em um conjunto de curiosidades irrelevantes. Para Alvarez (1991, p. 560), a 

observação é o “único instrumento de pesquisa e coleta de dados que permite informar o 

que ocorre de verdade, na situação real, de fato”. 

A observação no interior das escolas foi orientada pela ideia de que este método 

consiste na percepção seletiva e sistematizada de situações que ocorrem no dia-a-dia. 

Segundo Castro, Ferreira e Gonzalez (2013, p. 47), uma observação meticulosa e bem-

feita, propicia dados não verbais relacionados com o tema estudado. Na observação “é 

possível avaliar fatores do cotidiano que têm relação com a entrevista ou questionário, 

ajudando a situar as práticas em seu contexto cultural, de forma a se tornarem 

compreensíveis, propiciando, assim, capacidade para futuras intervenções” (idem). 

As observações foram registradas em um diário de campo com o objetivo de 

verificar como ocorria o trabalho docente nestes espaços e como se estabeleciam parcerias 
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entre o professor de turma regular e o professor de AEE. 

As observações aconteceram num período de seis meses e tiveram início no 

município de Belford Roxo e posteriormente em São João de Meriti, de maneira espaçada 

para que, no intervalo entre uma e outra, as informações pudessem ser analisadas sem 

interferência entre as diferentes observações. 

Na Escola A, inicialmente foram feitas observações na sala de AEE em três dias, 

com três alunos diferentes, com a duração de uma hora cada, e um dia na sala de aula 

regular com duração de quatro horas, totalizando sete horas de observação. A ideia inicial 

era observar em turnos diferentes, porém a escola só conta professora de AEE no turno 

da manhã.  

Na escola B, foram feitas três observações, duas na sala de AEE com dois alunos 

diferentes, com a duração de uma hora cada e uma na sala de aula regular com duração 

de três horas, totalizando cinco horas. Nessa escola foi feita a tentativa de observação da 

sala de AEE no turno da tarde, mas a professora de AEE estava num curso de formação, 

segundo explicação fornecida pela orientadora. Às quartas feiras não há atendimento ao 

aluno, sendo um dia direcionado pela SEMED para formação, planejamento, atendimento 

a responsáveis, o que não consta no PPP. 

Na escola C, foram feitas duas observações na sala de AEE com duração de uma 

hora cada e uma na sala de aula regular com duração de uma hora, totalizando três horas. 

Foram feitas três tentativas para se observar outra sala de aula regular, porém a professora 

estava de licença médica. 

Para Spink (1995), é inegável a importância da observação no estudo das 

representações sociais, uma vez que liberta da quantificação e da experimentação 

prematura que causa a fragmentação do fenômeno estudado. Uma observação bem-feita, 

sistemática e estruturada fornece meios para entender a representação social in lócus.  

 

4.3.4 – Entrevista semi-diretiva 

De acordo com Castro, Ferreira e Gonzalez (2013, p. 37), “entrevista é uma 

conversa intencional e é utilizada para quando existem poucas situações a serem 

observadas ou quantificadas e ainda quando se deseja aprofundar uma questão”.  

Nessa pesquisa, optou-se pela entrevista semi-diretiva porque esse tipo de 

entrevista oferece uma amplitude considerável de questões e pode ser “aplicada a partir 

de um pequeno número de perguntas para facilitar a sistematização e codificação. Apenas 

algumas questões e tópicos são predeterminados. Muitas questões podem ser formuladas 
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durante a entrevista e as irrelevantes abandonadas” (CASTRO; FERREIRA; 

GONZALEZ, 2013, p. 37). 

A entrevista, quando bem realizada, é uma técnica que permite ao pesquisador 

coletar indícios das formas de como os sujeitos percebem e significam sua realidade, 

compreendendo as relações que se estabelecem no interior daquele grupo. Duarte (2004, 

p. 215) defende o uso desta técnica em pesquisas que utilizam a Teoria das 

Representações Sociais porque, além de provocar em discurso mais ou menos livre, 

permite “mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais 

específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e contradições não 

estejam claramente explicitados”. 

Para poder explorar da melhor forma possível a entrevista e ainda buscar 

informações do que nos intrigam sobre a inclusão de pessoas com deficiência, foi 

elaborado um roteiro (APÊNDICE 1) com seis perguntas relacionadas a pontos positivos 

e negativos da inclusão: trabalho do AEE, parceria professor do AEE e professor da sala 

de aula regular, adaptação curricular e aprendizagem. Durante as entrevistas outras 

perguntas emergiram conforme as respostas que foram sendo dadas pelos entrevistados. 

Como emergissem constantemente questões relacionadas à parceria entre o sistema de 

saúde e o sistema educacional, uma nova pergunta sobre o tema foi incorporada às 

perguntas bases. 

 

4.4 – Técnica de análise de dados 

Durante a investigação, foram realizadas teorizações progressivas em um processo 

interativo com a coleta de dados. Tal técnica nomeada por Lincoln e Guba (1985) de 

“auditoria” foi efetivada, sendo necessário para isso, uma boa organização do material 

coletado e um registro cuidadoso das razões que levaram a determinadas decisões. 

À exceção dos dados quantitativos que foram analisados de acordo com a 

frequência em que apareciam, os demais foram analisados em seu conteúdo, conforme 

proposto por Bardin (2011), que assim define esta técnica: 

 

Análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens (quantitativos ou 

não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 2011, p. 42). 
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A análise de conteúdo é bastante pertinente em pesquisas que adotam a Teoria das 

Representações Sociais como referencial teórico-metodológico, pois o pesquisador pode 

acessar a realidade com maior clareza e objetividade, a partir da observação, investigação 

e análise profunda do material emergido durante a pesquisa, entendendo que o homem é 

um agente social que influencia e é influenciado pela estrutura social e nesse processo 

constrói um emaranhado de conceitos e significados partilhados socialmente. 

Por meio da análise de conteúdo, é possível fazer uma decomposição do discurso 

para identificar e categorizar fenômenos com a finalidade de reconstruir os significados 

que são apresentados podendo, dessa forma, interpretar a realidade do grupo estudado. 

Tal análise oportunizou identificar temas e distribuí-los em cinco categorias, que são o 

resultado de um trabalho exaustivo de leitura e discussão entre pesquisadores que 

colaboraram em sua construção. Esta construção obedeceu às regras de: exaustividade 

(esgotou-se a totalidade da comunicação); representatividade (representou todo o material 

analisado); homogeneidade (todos os dados se referiam ao mesmo tema); pertinência 

(documentos adaptados ao conteúdo e objetivo proposto) e exclusividade (um elemento 

não foi classificado em mais de uma categoria). As cinco categorias que emergiram da 

análise de conteúdo foram: 

(1) Adequações pedagógicas e adaptações curriculares, que se refere às ações 

realizadas para o desenvolvimento escolar dos alunos com deficiência, tais com o 

Plano de Ensino Individualizado (PEI); 

(2) Parceria entre os professores de classe regular e o professor de AEE, mas também 

ao apoio técnico que esses profissionais recebem, às parcerias público e privado e 

parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde; 

(3) Políticas públicas, que se refere à gestão democrática e à atuação da SEMED; 

(4) Aperfeiçoamento, que se refere à capacitação dos professores de classe regular e 

professores do AEE e de todos os agentes da escola; 

(5) Inclusão, que se refere às ações que promovem a Educação Inclusiva no espaço 

escolar. 

Esta categorização possibilitou e facilitou as interpretações e as inferências, pois 

“as categorias, são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos, sob um 

título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes 

elementos” (BARDIN, 2011, p. 117). 

Finalmente, cabe examinar todo o corpus da pesquisa, buscando compreender 

como elementos históricos, situacionais, valores e crenças sustentam tanto o discurso 
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quanto o comportamento dos professores de classe regular, tentando identificar indícios 

da representação social de trabalho docente em turmas inclusivas. Este exame é 

fundamental para o estudo da representação social porque permite recolocar a 

representação em seu contexto e compreender as ligações que estabelece com fatores 

psicológicos, cognitivos e sociais que a determinam (JODELET, 2001). 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Os dados coletados são apresentados e discutidos por meio das seguintes seções: 

(1) Perfil dos sujeitos participantes; (2) Análise de documentos; (3) Observação; (4) 

Questionário; e (5) Entrevistas. 

 

5.1. Perfil dos sujeitos participantes 

Da Escola A, de Belford Roxo, participaram seis sujeitos: 

(a) uma professora de AEE com idade entre 36 e 45 anos e experiência na carreira docente 

entre 21 e 25 anos, ocupando o cargo há um ano na instituição pesquisada, com carga 

horária de 20 horas semanais, formação superior com especialização em Educação 

Especial; 

(b) duas professoras de classe regular, com idade entre 36 e 45 anos, entre 11 e 15 anos 

de magistério, ocupando o cargo entre 6 e 10 anos na instituição pesquisada, com carga 

horária de 20 horas semanais, com formação superior e especialização, mas não em 

Educação Especial; 

(c) duas orientadoras educacionais, uma com idade entre 46 e 55 anos e atuação no 

magistério entre 16 e 20, ocupando o cargo entre 6 e 10 anos na instituição pesquisada e 

a outra com até 25 anos, ocupando o cargo há um na instituição pesquisada, com menos 

de cinco de atuação, ambas com carga horária de 16 horas e com formação em nível 

superior com especialização, mas não em Educação Especial; 

(d) uma estimuladora com idade também até 25 anos, com formação em nível médio, 

ocupando o cargo há menos de 5 anos na instituição pesquisada e menos de cinco anos de 

atuação no magistério. 

Na Escola B, também de Belford Roxo, foram entrevistados cinco sujeitos: 

(a) uma professora de AEE com idade entre 36 e 45 anos, ocupando o cargo entre 6 e 10 

anos na instituição pesquisada, atuação no magistério entre 11 e 15 anos, com formação 

superior e especialização em Educação Especial; 

(b) uma professora de classe regular, com idade entre 46 e 55 anos, experiência na carreira 

docência entre 21 e 25 anos, ocupando o cargo entre 21 e 25 anos na instituição 

pesquisada, tem formação em nível superior e especialização, mas não em Educação 

Especial; 
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(c) uma orientadora educacional com idade entre 46 e 55 anos, cuja atuação no magistério 

entre 16 e 20 anos, ocupando o cargo há menos de cinco anos na instituição pesquisada e 

sua formação é superior com especialização em área diferente da Educação Especial; 

(d) uma professora responsável pelas Salas de Recursos e uma professora responsável 

pela Educação Especial do município. Ambas têm entre 46 e 55 anos de idade, atuam no 

magistério entre 21 e 25 anos, ocupam o cargo há menos de cinco anos e têm formação 

em nível superior e especialização em Educação Especial. 

Na Escola C, de São João de Meriti, concederam entrevista oito sujeitos: 

(a) três professores de AEE, sendo dois deles do sexo feminino, idade entre 46 e 55 anos, 

ocupando o cargo entre 6 e 10 anos na instituição pesquisada, com formação em nível 

superior e especialização em Educação Especial, uma delas atuando entre 16 e 20 anos e 

a outra entre 21 e 25 anos no magistério, e um do sexo masculino, idade entre 36 e 45 

anos, que ensina Língua Brasileira de Sinais (Libras) no polo de cegos, ocupando o cargo 

entre 6 e 10 anos na instituição pesquisada; 

(b) uma professora de classe regular com idade entre 36 e 45 anos, que atua entre 11 a 15 

anos no magistério, ocupando o cargo há menos de cinco anos na instituição pesquisada, 

tem formação em nível superior e especialização, mas não em Educação Especial; 

(c) dois orientadores educacionais, um do sexo feminino, idade entre 26 e 35 anos, 

ocupando o cargo há menos de cinco anos na instituição pesquisada, trabalha no 

magistério entre 11 e 15 anos, possui formação superior e especialização em Educação 

Especial, e um do sexo masculino, com idade entre 36 e 45 anos, ocupando o cargo há 

menos de cinco anos na instituição pesquisada, atuando há menos de cinco anos no 

magistério, possui formação superior e especialização, mas não em Educação Especial; 

(d) uma intérprete, idade entre 36 e 45 anos, ocupando o cargo há menos de cinco anos 

na instituição pesquisada, trabalha entre 6 e 10 anos na docência, tem formação em nível 

superior e especialização em Educação Especial; 

(e) uma professora responsável pela Educação Especial desse município, com idade entre 

36 e 45 anos, ocupa o cargo há menos de cinco anos na instituição pesquisada, atua entre 

16 e 20 anos no magistério, tem formação em nível superior e especialização em 

Educação Especial. 

Em síntese, em relação ao perfil dos professores, percebe-se que o grupo apresenta 

características bastante homogêneas em relação ao sexo e escolaridade, mas com 

características heterogêneas no que diz respeito à idade, ao tempo de magistério, à 

ocupação do cargo e tipo de especialização. 
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Na escola A, somente a professora de AEE tem especialização em Educação 

Especial. Na escola B, também somente a professora de AEE tem especialização em 

Educação Especial e na escola C os profissionais que trabalham com AEE possuem 

especialização em Educação Especial. 

As três escolas têm em comum a característica de que somente os professores de 

AEE têm especialização em Educação Especial. Em nenhuma das três escolas os 

professores de classe regular que têm alunos incluídos possuem especialização em 

Educação Especial. Tais características podem influenciar significativamente a forma 

como é conduzida a inclusão nessas escolas. 

 

5.2. Análise de documentos 

Os documentos disponibilizados pelas escolas foram:  

 Projeto Político Pedagógico (PPP) 

 Pasta do aluno a ser incluído ou incluído contendo laudo médico atestando o tipo 

de deficiência com a Classificação Internacional de Doenças (CID) 

 Plano de Ensino Individualizado (PEI) 

 Entrevista realizada com o responsável para o aluno frequentar a Sala de Recursos 

 Termo de responsabilidade do responsável 

 Documento de autorização de imagem 

A análise dos documentos será apresentada por escola e em sequência. 

 

5.2.1 – Escola A 

O primeiro documento analisado foi o PPP. Inicialmente foi difícil de ter acesso a 

este documento, pois a informação que nos foi dada era de que o PPP da escola estava em 

reformulação, sendo possível tomar conhecimento dele no computador da escola. Em 

uma segunda visita, entretanto, tivemos em mãos o documento impresso. Ao perguntar 

se era possível tirar uma cópia do PPP, a resposta foi negativa. 

O PPP é de 2010, foi desenvolvido por toda comunidade escolar e nele constam: 

a missão da escola, objetivos, a divisão por turnos especificando o número de turmas, as 

diretrizes pedagógicas, avaliação e uma seção sobre a inclusão. 

Em seção dedicada à inclusão, no primeiro parágrafo, encontramos o termo 

“portadores de necessidades especiais”, como reproduzido a seguir: 
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Os alunos portadores de necessidades especiais estão sendo 

assistidos pela sala de recursos, onde são atendidos no contraturno. 

Geralmente os atendimentos são realizados em 2 dias semanais, em 

tempos de 50 minutos às 2 horas, respeitando o limite de cada aluno. 

(PPP Escola A, 2010, p. 8) 

 

Também é expressa a obrigatoriedade do contraturno, mas foi possível verificar 

no período de observação e durante a realização das entrevistas que isso efetivamente não 

ocorre. Nem todos os alunos cumprem ou possuem disponibilidade de atendimento no 

contraturno, sendo este um fator aparentemente impeditivo tanto para o acesso à sala de 

recursos, quanto para a parceria entre professor de sala regular e professor do AEE. 

Ainda registrado no PPP da Escola A (2010, p. 8), “a sala de recursos busca 

facilitar a inclusão do aluno na escola trabalhando com seus interesses, necessidades e 

dificuldades específicas (percepção, memória, raciocínio, concentração, linguagem, 

atividades motoras, sócio afetivo e conteúdos pedagógicos”. No entanto, também durante 

o período de observação, constatou-se que este tipo de atividade se referia àquelas 

observadas na sala de AEE, diferentemente do que mostram estudos como os de Ropoli 

et al (2010) e Pletsch (2012), onde a sala de recursos se transforma num local de reforço, 

o que não ocorre na escola A. 

Em outro trecho, o documento expressa que “para participar da sala de recursos 

os alunos terão que ter laudo médico ou estarem em processo de diagnóstico”. Isto parece 

não ser tão simples, pois, ao analisar as pastas dos alunos incluídos, notou-se que dois 

deles estão impedidos de frequentar o espaço por não terem laudo e dependerem de 

atendimento médico da rede pública de saúde. 

O Quadro 1, apresentado abaixo, resume as informações encontradas na pasta dos 

alunos: 

 

Quadro 1 – Informações constantes nas pastas dos alunos incluídos na Escola A. 

Aluno Sexo Ano 

nascimento 

Deficiência 

(CID) 

Documentos não 

encontrados 

1 F 2002 Intelectual Laudo médico e PEI 

2 M 2007 Síndrome de Down (Q 90) - 

3 F 2007 Retardo Mental não 

especificado + Enurese de 

origem não orgânica 

(F79 + F 98.0) 

PEI 

4 F 2002 Dislexia e Alexia (R 48.0) PEI 

5 M 2003 Sem CID 

Aguardando Laudo Médico 

Laudo médico e PEI 

6 M 2004 Autismo Infantil (F 84.0) Laudo médico 
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7 M 2003 Sem CID 

Aguardando Laudo Médico 

Laudo médico e PEI 

8 F 2005 Retardo Mental não 

especificado + Enurese de 

origem não orgânica 

(F79+F98.0) 

PEI 

9 F 2004 Outras Funções Simbólicas 

e as Não Especificadas 

(CID R48.8) 

PEI 

Fonte: elaborado pelo pesquisador a partir dos documentos disponibilizados. 

 

O aluno 1, até o momento da finalização da pesquisa, frequentava a sala de recurso 

por estar em processo de diagnóstico. Contudo, a responsável entregou um laudo médico 

que afirmava que o aluno não tinha nenhum tipo de deficiência intelectual e que o 

Conselho Regional de Medicina (CRM) proibia o médico de fornecer o laudo para a 

escola.  

Segundo o Manual de Ética do Conselho Regional de Medicina de São Paulo 

(CREMESP, 2013)13, quando a solicitação de laudo for feita por responsável legal do 

paciente, sendo este menor ou incapaz, o médico deve permitir imediatamente o acesso e 

fornecer cópias que contenham o resumo das informações contidas no prontuário ou 

laudo. Portanto, o médico deveria ter fornecido o laudo à responsável para que esta o 

disponibilizasse para a escola. 

Outro aspecto importante diz respeito à Nota Técnica n. 04 (BRASIL, 2014), que 

coloca o laudo médico como complementar e não imprescindível ao atendimento do AEE, 

desde que o deficiente passe por uma avaliação multidisciplinar. Em entrevista realizada 

com a responsável pela sala de recursos da SEMED de Belford Roxo, esta nota técnica 

foi mencionada, porém a professora de AEE da Escola A a desconhecia, o que pode 

evidenciar uma possível falha de comunicação entre SEMED, escola e professora de 

AEE. 

O aluno 2 é o único aluno da sala de recursos para quem está sendo feito o PEI e 

frequenta a sala de AEE no turno em que está matriculado na escola. Ao ser perguntado 

porque o aluno frequentava a SRM no mesmo turno, a professora de AEE respondeu que 

era uma orientação da professora itinerante e que estava elaborando o PEI junto com a 

professora de sala de aula regular. A professora de AEE não participava dessa tarefa. 

Um dos desafios da inclusão está em conseguir estabelecer relação de troca e 

                                                             
13 O CREMESP é utilizado aqui, pois o seu código de ética é mais recente (2013) do que o disponibilizado 

pelo CREMERJ (2012). 
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colaboração entre o professor de AEE e o professor de classe regular. Pode-se observar 

na literatura, como aponta Mendes (2010), que, de fato, esta parceria não tem se 

configurado, seja pela ausência de tempo, dificuldade de contato ou localização da SRM. 

Na Escola A, verificou-se uma divisão de tarefas entre os profissionais que trabalham 

com o AEE, evidenciando a dificuldade da inclusão. 

O aluno 3 frequenta a sala do AEE diariamente. Um de seus CID aponta para 

enurese de origem não orgânica que está incluída em F 98, que se refere a outros 

transtornos comportamentais e emocionais podendo estar associado a uma alteração no 

funcionamento psicossocial. 

O aluno 4 está começando a sala de AEE, pois somente agora entregou o laudo 

com o CID. A professora de AEE informou que o aluno não frequentará a sala de AEE 

no contraturno, o que contraria o preceito legal da Resolução CNE/CEB n. 4 (BRASIL, 

2009), que define a realização do AEE em turno inverso da escolarização. 

O aluno 5 aguarda laudo médico e será atendido pela equipe multidisciplinar de 

uma escola especial do município para avaliação. Após avaliação e laudo médico, 

aguardará a chegada de um professor de AEE no turno da tarde, pois o aluno estuda de 

manhã e deve frequentar a sala de recursos no contraturno. 

Considerando os alunos 2, 4 e 5, percebe-se que os três apresentam o mesmo 

problema, isto é, dificuldade de frequentar a SRM no contraturno, tendo sido adotadas 

soluções distintas para resolver o problema. Tanto o aluno 2 quanto o aluno 4 frequentam 

no mesmo turno em que estão matriculados e o aluno 5 só poderá começar a frequentar 

quando chegar uma professora de AEE para o turno da tarde. 

O aluno 6 não está frequentado a sala de AEE, pois seu pai faleceu há pouco tempo 

e a professora de AEE não soube precisar seu retorno. 

Aparentemente as atribuições do profissional de AEE não estão definidas na 

Escola A, pois o AEE deve envolver a família para garantir o pleno desenvolvimento e 

participação dos estudantes público-alvo da Educação Especial. Conforme Pelosi e Nunes 

(2009), é atribuição do professor itinerante, entre outras, a orientação aos familiares. 

Plestsh e Braun (2008) também endossam a importância das interações sociais e 

escolar e, em especial, com alunos com deficiência intelectual. Por meio de um estudo de 

caso, as autoras puderam constatar que ações conjuntas e colaborativas em parceria com 

as famílias foram determinantes para a efetivação da inclusão da criança com deficiência 

intelectual. Nesse sentido, podemos concluir que o estreitamento das relações entre os 

professores e a família é importante para todos os agentes envolvidos nessa relação, pois 
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o professor pode se apropriar de possíveis problemáticas e necessidades do aluno, a 

família pode acompanhar os avanços obtidos pelo aluno, incentivando-o, elevando sua 

autoestima e obtendo forças para seguir em frente. 

O aluno 7 também não está frequentado a sala de AEE, pois não possui laudo 

médico. Segundo a professora de AEE, ele apresenta características de espectro autista. 

No momento, aguarda consulta com um neurologista da rede municipal, mas devido à 

dificuldade ambulatorial da rede, segundo a professora, uma tia recorrerá a um médico 

particular para consulta. 

Podemos apontar como fundamental para o desenvolvimento do aluno o apoio que 

a área da Educação deve receber de outras instâncias administrativas, representadas por 

parcerias entre saúde, assistência social e equipes multidisciplinares. Kronhardt, Felden 

e Molina (2010, p. 1) em estudo sobre a articulação intersetorial na implementação de 

Políticas Públicas no Âmbito Escolar concluem que “uma das estratégias para que se 

efetive a inclusão escolar de qualidade é a articulação intersetorial no processo de inclusão 

escolar do aluno com deficiência, na dimensão das políticas públicas de educação, saúde 

e assistência social”. 

O aluno 8 atualmente não está frequentando a sala de AEE, mas a professora não 

soube dizer o motivo, e o aluno 9 participa normalmente das aulas na sala de AEE, duas 

vezes por semana, no contraturno. 

Da análise dos documentos dessa escola, foi possível verificar que o papel do 

profissional do AEE parece não estar definido e, consequentemente, suas atribuições 

também não. Um dos indícios é o pouco valor atribuído pela escola ao PPP, uma vez que 

o documento é antigo e não valoriza a importância da inclusão na escola. O PPP é um 

documento que deve ser construído coletivamente, com a ajuda de toda comunidade 

escolar e que deve obedecer um processo de construção, avaliação e reconstrução 

permanente. Quando esse processo é rompido, como no caso da Escola A, os valores 

atribuídos à inclusão ficam obsoletos, desrespeitados, ligados apenas a obrigatoriedade 

legal de incluir. 

O trabalho colaborativo entre o professor de AEE e o professor da sala de aula 

regular nesta escola também não ocorre:  

 

Esse diálogo é muito difícil por causa do contraturno. Como eu 

disse anteriormente, eu queria poder assistir uma aula e não dá. 

Quando eu preciso falar com algum professor, eu deixo bilhete 

pela orientação (professor de AEE da Escola A).  
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 A falta de ter um horário para que essas profissionais possam se encontrar e 

discutir a adaptação curricular é um dos impeditivos para que a proposta do AEE possa 

ser realmente efetivada. A professora de AEE considera que esses encontros facilitariam 

muito o seu trabalho, pois a troca entre ela e a professora da sala de aula regular é apontada 

por ela como fundamental. 

O AEE nem sempre é realizado no contraturno, como definido na legislação, pois 

como explica a professora de AEE da Escola A: 

 

 No contraturno tem maior dificuldade com a família e 

principalmente com o professor ou de poder acompanhar um dia 

em sala de aula. 

 

 O contraturno é um complicador: 

 

As famílias são carentes, muitas vezes a mãe não tem como trazer 

a criança, porque trabalha e quem leva é um irmão ou uma 

vizinha (responsável pela SRM da SEMED de Belford Roxo).  

 

A responsável pela SRM da SEMED de Belford Roxo expressa sua preocupação 

ao falar sobre o AEE: 

 

Nós fizemos uma reunião com a subprefeitura, mas com muito 

cuidado para não achar que todo aluno com dificuldade de 

aprendizagem vai para AEE, senão vai virar depósito. 

 

Podemos verificar que, da análise de documentos da Escola A, encontramos 

razões que apontam para o fracasso da inclusão, tais como o PPP desatualizado, grande 

dificuldade de se ter um diagnóstico por parte da Saúde, falta do PEI e de parceria entre 

os professores. Entretanto, apesar de toda precariedade, o professor de AEE trabalha para 

“dar conta” da inclusão, independente das condições de trabalho, o que também foi 

observado por Pletsch (2001) em pesquisa realizada com professoras do AEE em uma 

escola pública do Rio Grande do Sul. Ela constatou que, na maioria das vezes, o professor 

de AEE era o único responsável pela inclusão do aluno com deficiência na escola gerando 

relações paternalistas e superprotetoras. 

 

5.2.2 – Escola B 

Assim como na Escola A, também tentamos iniciar a análise de documentos com 
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a leitura do PPP. Ao procurar a orientadora educacional, ela afirmou que o PPP ainda 

estava em elaboração e que não havia nada específico sobre inclusão. Foi perguntado 

como a escola trabalhava a inclusão e ela respondeu que o trabalho era realizado tomando 

o documento norteador das ações pedagógicas de 2014. Este documento foi solicitado 

para leitura, mas não foi possível, pois não estava impresso e a orientadora não tinha 

acesso ao computador da escola. Em outra visita, foi pedido o mesmo documento à 

secretaria da escola e a resposta obtida foi que a impressora estava sem tinta. Reiteradas 

vezes as respostas à solicitação impediam o acesso ao documento. Provavelmente a falta 

de um PPP que abrace a proposta inclusiva, reflita negativamente nas relações 

profissionais e práticas escolares da instituição pesquisada. 

A pasta dos alunos foi outro documento solicitado para consulta. O Quadro 2, 

apresentado a seguir, resume as informações ali encontradas: 

 

Quadro 2 – Informações constantes nas pastas dos alunos incluídos da Escola B. 

Aluno Sexo Ano 

nascimento 

Deficiência 

(CID) 

Documentos não 

encontrados 

1 F 2003 Síndrome de Down 

(CID Q 90) 

PEI 

2 M 2001 Déficit percepto-cognitivo 

(CID F 06.7) 

- 

3 M 2004 Paralisia Cerebral e Transtorno 

Mental Não Especificado 

(CID G 80 e F 99) 

- 

4 F 2005 Epilepsia, Síndromes Epiléticas 

Sintomáticas com Crises 

Complexas e Dificuldade de 

Aprendizagem 

(CID G 40.2 e F.81.9) 

- 

5 F 2006 Autismo Infantil 

(F 84.0) 

- 

6 M 2007 Aguardando Laudo Médico 

(Sem CID) 

Laudo médico e PEI 

Fonte: elaborado pelo pesquisador a partir dos documentos disponibilizados. 

 

Na pasta do aluno 1, havia um documento de solicitação de uma médica 

requerendo apoio escolar (professora auxiliar), conforme garantido por lei. A aluna não 

frequenta a sala de AEE, pois não pode ir para a escola no contraturno. Além disso, 

constatou-se a falta de professor de AEE nos dois turnos da escola, o que é semelhante 

ao que foi identificado por Pletsch (2014) com relação às dificuldades para a realização 

do AEE no contraturno, indo da limitação das famílias para levarem o aluno duas vezes 

à escola até a barreira do transporte. 
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No laudo médico do aluno 2 estava registrado “déficit percepto-cognitivo que 

impõe a necessidade de escola especial (multidisciplinar)”. Não havia CID, somente o 

laudo com essa descrição. Ali também havia um relatório de uma psicóloga informando 

que o aluno apresentava sintomas de ansiedade, irritabilidade, inquietação, déficit de 

atenção, concentração, aprendizagem, dificuldade de interagir socialmente, agressividade 

relativos ao CID 40 F 84, e laudo médico de uma pediatra de quando o aluno era criança 

informando que ela havia chegado em seu consultório com um ano e três meses. 

O aluno 3 frequenta a sala de AEE duas vezes por semana, terças e quintas, porém, 

segundo a professora, ultimamente tem faltado bastante. Ao ser perguntado sobre o 

motivo das faltas, a professora informou que a mãe estava doente e precisava fazer alguns 

exames e não havia outra pessoa para levar o aluno no contraturno. 

O aluno 4 também frequenta a sala de AEE duas vezes por semana, segundas e 

sextas, é assíduo e, segundo a professora, a família o leva para atendimentos de 

fonoaudiologia, psicoterapia e neurologia, apesar de não constar nenhum registro de 

profissionais desses atendimentos em sua pasta. 

Sassaki (2003) e Beyer (2006) consideram que o modelo médico é o que ainda 

norteia a educação dos alunos com deficiência e é o responsável, em parte, pela resistência 

que a sociedade tem em incluir essas pessoas. Entretanto, podemos verificar, tanto na 

Escola A quanto na Escola B, que o atendimento médico e multidisciplinar ainda se faz 

necessário em muitos casos, o que evidencia a importância da articulação entre saúde e 

educação. 

O aluno 5 frequenta a sala de AEE duas vezes por semana, sendo um aluno do 

sistema privado de ensino que utiliza os recursos oferecidos pelo Estado conforme o 

dispõe o Art. 11 da Resolução n. 4 (BRASIL, 2009). 

O aluno 6 começou a participar do AEE recentemente, ainda depende de laudo 

médico e está sendo elaborado o PEI pela professora do AEE, diferente do que ocorria na 

Escola A. Ao ser perguntado se a professora da sala de aula regular participava dessa 

tarefa, a resposta foi a seguinte: 

 

O PEI é feito pela professora do AEE porque fica difícil fazer 

junto da outra professora por causa do contraturno (Professora 

de AEE da Escola B). 

 

 O que é comum nas duas escolas é que as professoras de sala regular e de AEE 

não trabalham juntas. 
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Tanto na análise de documentos da Escola A como da Escola B percebe-se que a 

falta de valorização de um documento tão importante como o PPP reflete no sucesso da 

Educação Inclusiva da escola, pois um dos muitos objetivos do PPP é buscar soluções e 

direções para os problemas, que não são poucos, como por exemplo: falta de professora 

de AEE nos dois turnos, elaboração do PEI sem troca com a professora de classe regular, 

ausência de estimuladora (no caso da Escola B), dificuldade de parceria entre os 

professores de AEE e classe regular, e falta de um horário em comum entre as professoras 

para elaborar um planejamento. 

Assim como ocorre na Escola A, as pastas que contêm os documentos dos alunos 

da Escola B são muito valorizadas, cuidadas e de grande relevância para o conhecimento 

de informações tanto para o AAE como para o professor de classe regular. 

Verificou-se uma tentativa de parceria entre Saúde e Escola e, dessa vez, foi por 

parte da Saúde, apontando mudanças positivas em relação à importância da articulação 

intersetorial em prol de políticas inclusivas. 

 

5.2.3 – Escola C 

A Escola C não permitiu que fossem vistas as pastas dos alunos. Diferentemente 

das Escolas A e B, onde cada aluno tem duas pastas, uma que permanece na secretaria e 

outra na sala de AEE, a Escola C não possui pasta na sala de AEE. 

Na primeira visita, não foi possível ler o PPP, pois nem a secretaria e nem a 

orientação sabiam onde estava. Numa segunda visita o documento foi disponibilizado. 

O PPP da Escola C é extenso, porém a parte relacionada à Educação Inclusiva é 

reduzida. Ali consta que a Educação Especial ocorre nos turnos da manhã e da tarde e 

está dividida em Sala de Recursos, APEE (Atendimento Paralelo Educacional 

Especializado), Classe Especial, Polo de Surdos e Polo de Cegos, sendo apresentados os 

objetivos de cada um destes polos. O objetivo do Polo de Surdos, por exemplo, é oferecer: 

 

em contraturno de suas escolas de origem o AEE de todos os alunos 

com surdez e perda auditiva da rede, através de fonoaudióloga, 

psicopedagoga, aula de expressão corporal e professores bilíngues, que 

lhes ofereçam libras. Tem o compromisso de oferecer a comunidade 

surda uma oportunidade de formação, promoção e inclusão. (PPP 

Escola C, 2012, p.12) 

 

Durante a realização das observações e das entrevistas, foi possível verificar que 

não há aula de expressão corporal, a escola não conta com fonoaudióloga e existe apenas 
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uma intérprete de Libras, que afirmou: 

 

No último concurso de 2011 só havia vaga para quatro 

intérpretes e desse total só ficaram duas intérpretes para 64 

escolas no município. Agora na escola só existe um intérprete 

para dois alunos no polo. 

 

A fala da intérprete foi ratificada pela orientadora da Educação Especial, ao dizer 

que: 

 

No último concurso, chamaram quatro intérpretes de Libras com 

70 alunos surdos, desses quatro, dois pediram exoneração, 

ficaram dois com sete na fila do concurso que caducou. Na escola 

tem um intérprete, tivemos que aglomerar cinco surdos numa 

turma para aproveitar o intérprete. 

 

 Importante destacar que, além de ferir a legislação que aponta como dois o número 

máximo de alunos com deficiência dentro de uma classe regular, possivelmente a 

aprendizagem desses alunos está sendo afetada. Outro aspecto é que essa classe 

aparentemente se transformou numa classe especial deixando de lado a proposta da 

inclusão, reforçando, portanto, o que a literatura chama de exclusão do diferente, como 

apontado Almeida (20012) em seu trabalho sobre as representações sociais de inclusão 

de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

No que diz respeito ao Polo de Cegos, o PPP define que este espaço deverá contar 

com oficinas de orientação e mobilidade, violão, teatro, atividade de vida diária e Braille. 

Durante a realização da pesquisa, o Polo de Cegos contava apenas com orientação e 

mobilidade e Braille, pois faltavam profissionais para as outras oficinas. 

Da análise dos documentos dessa escola, podemos constatar que, diferentemente 

das Escolas A e B, na Escola C não foi possível analisar as pastas dos alunos público-

alvo do AEE e isso acabou por não permitir verificar dados importantes como: CID, 

articulação entre a escola, saúde e atendimento multidisciplinar, possível elaboração do 

PEI, contraturno, parceria entre os professores do AEE e professores de classe regular. 

Em contrapartida, diferentemente das outras escolas, o PPP da Escola C faz 

considerações sobre vários tipos de deficiências e apresenta um programa de atendimento 

onde não é necessário a presença de laudo com CID, atendendo também alunos com 

dificuldades de aprendizagem. Nessa instituição também são contemplados Classe 

Especial, Polo de Surdos e Polo de Cegos. 
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Por fim, o que consta no PPP sobre o Polo de Surdos, nas falas da intérprete e da 

orientadora de Educação Especial, não condiz com a realidade, pois não há nem 

fonoaudióloga, nem aula de Expressão Corporal e nem intérpretes de Libras para trabalhar 

com alunos surdos, obrigando a escola a colocar cinco alunos surdos numa mesma classe, 

contrariando a legislação que permite apenas dois alunos com deficiência em cada sala 

de aula e com redução do número total de alunos. É importante destacar que nas outras 

duas escolas pesquisadas o número de alunos com deficiência por sala de aula não 

ultrapassava o disposto em lei, com dois na escola A e um na escola B. 

De maneira geral, pode-se observar que as três escolas enfrentam dificuldade 

quanto ao trabalho de parceria entre as professoras de AEE e as professoras de classe 

regular e um dos motivos para que isso aconteça é a falta de tempo para um planejamento 

conjunto, o prejudica a inclusão, uma vez que, como pondera Mendes (2011), as trocas 

de experiências favorecem a construção de novos hábitos e contribuem para dissolver as 

práticas cristalizadas do cotidiano escolar. 

Reitera-se a importância do Projeto Político Pedagógico, visto que, ao longo da 

nossa análise, a falta desse documento para nortear a inclusão se fez sentir, uma vez que, 

em linhas gerais, ele traduz as ideias filosóficas e práticas educacionais da escola. 

Fez-se sentir, nas três escolas, a falta de articulação entre Educação e Saúde, uma 

vez que nas Escolas A e B é obrigatório o laudo médico com CID e na Escola C foi criado 

um projeto no município denominado Atendimento Paralelo Educacional Especializado 

(APEE) para que o CID não seja imprescindível. Entende-se que é importante uma maior 

divulgação da Nota Técnica n. 04 (BRASIL, 2014), que define o laudo médico como 

complementar ao atendimento do AEE, desde que este passe por uma avaliação 

multidisciplinar.  

Finalmente, constatou-se nas três escolas que o professor do AEE é percebido 

como o grande responsável pela inclusão dos alunos com deficiência, sendo visto como 

o “salvador da pátria”, metáfora que parece condensar o significado atribuído ao seu 

trabalho, que até certo ponto envaidece o profissional, mas também é um fardo muito 

pesado para ele carregar sozinho. Como diz Amaral (1995) citado por Pletsch (2005, p. 

74), 

 

Na nossa cultura, muitas vezes os trabalhos efetuados junto a 

integrantes de grupos minoritários ou estigmatizados revestem-se de 

uma “aura” (ranço inegável da já discutida visão de paternalismo e 

assistencialismo), aura essa que, num certo sentido, envaidece o 
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profissional, mas que por outro lado, pode vir a ser pesado fardo no 

exercício de suas funções. 

 

5.3 - Observação 

5.3.1 - Escola A 

A professora de AEE na Escola A foi receptiva e aparentemente não ficou 

intimidada com a presença da pesquisadora. Era seu primeiro ano nesta função, pois 

anteriormente era professora em outra escola. 

Durante o período de observação, foram atendidos três alunos diferentes na SRM. 

O primeiro é um menino de nove anos que tem Síndrome de Down. Atualmente está 

incluído no 3º ano do Ensino Fundamental e é o único aluno da escola para quem está 

sendo elaborado o PEI. Ao ser perguntado à professora sobre o PEI, ela respondeu que 

não era a responsável por ele e sim a professora itinerante da SEMED. Com relação à sua 

colaboração na adaptação curricular e na avaliação, ela afirmou que: 

 

Eu acho que quem faz isso é a professora itinerante que é a 

responsável pelo PEI.  

 

 Embora o preceito legal da Resolução n. 4 (BRASIL, 2009), em seu artigo 9, 

aponte que a elaboração e a execução do plano de AEE devem ser feitas por meio de um 

trabalho articulado entre professores de ensino regular e do AEE, o que aparentemente 

acontece na prática é a dificuldade dessa articulação e a falta de conhecimento da função 

do AEE e do papel do professor que ali atua. 

Esse primeiro aluno também é o único que frequenta a sala de AEE sem ser no 

contraturno, ou seja, está matriculado no turno da manhã, tanto na sala regular quanto no 

AEE. A professora do AEE explica que: 

 

Não estão podendo fazer mais sem ser contraturno, porque estão 

atendendo ao pé da letra a legislação por causa do Censo. A 

escola recebe uma verba para inclusão, tem que estar no Censo 

a sala de aula regular e o AEE para receber a verba. Tinha uma 

escola com 35 alunos incluídos que não estavam no Censo e 

perdeu a verba. 

 

Tal alternativa é uma forma de burlar as orientações legais, pois segundo a 

Resolução n. 4 (BRASIL, 2009), o atendimento do AEE deve ser feito no contraturno. 

Assim, fica evidente o caráter normativo da inclusão, ou seja, na lei uma proposta, na 
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prática outra ação. 

Os alunos que são público alvo do AEE e que são atendidos nas SRM devem ser 

cadastrados oficialmente para que a escola possa receber o financiamento duplo garantido 

pelo Decreto n. 6.254 (BRASIL, 2007). O município, para receber duplamente por cada 

aluno, deve informar e justificar através do Censo Escolar quem são os alunos 

matriculados nas SRM. 

Ao abordar sobre a comunicação entre a professora de sala de aula regular e a 

professora de AEE, esta afirmou que: 

 

É mais fácil conversar com ela, pois nos encontramos mais, 

enquanto que os alunos do contraturno é muito difícil a 

comunicação, porque não encontro a professora. 

 

Fica evidente que não há um tempo disponível na carga horária dos professores 

para reuniões para planejamento conjunto. Essa mesma realidade foi constatada no estudo 

de Milanesi (2012, p. 99) sobre SRM em um município paulista: 

 

As profissionais das SRMs afirmaram ser mais fácil orientar as 

professoras quando essas estão na escola no mesmo período. Isso ocorre 

quando o atendimento não é feito no contraturno, e sim, quando o aluno 

é retirado de sala de aula comum e encaminhado a SRM. 

 

Durante a observação, o aluno faz atividades de memória, atenção e letramento. 

Ao final escreve seu nome com auxílio e desenha sua família. O aluno aparenta estar 

bastante entrosado com a professora e gostar de realizar as atividades. 

O segundo aluno atendido é uma menina também de nove anos que ainda não teve 

seu laudo médico concluído. Atualmente está incluída no 2º ano do Ensino Fundamental. 

Não possui PEI. Durante a observação, a aluna fez atividades de atenção, jogo da 

memória, jogo de dominó com letras e desenhos. 

A aula observada foi a última da aluna, pois a escola recebeu da responsável um 

laudo médico negando que a aluna tenha Deficiência Intelectual (DI) e um documento do 

CRM que a proibia de dar o laudo médico para a escola. A professora de AEE aparentava 

estar muito desanimada com a situação, pois segundo ela: 

 

É evidente que a aluna precisa de apoio educacional. O sistema 

ambulatorial do município é muito precário e os pais que não tem 

dinheiro para levar no particular sofrem muito. 
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Autores como Royo e Urquízar (2012) e Glat e Ferreira (2007) chamam a atenção 

para a tentativa de ruptura entre o movimento da inclusão e a dependência do diagnóstico 

médico. Contudo, como identificado em nossa pesquisa, a falta de articulação entre a 

Educação e Saúde contribuem para o fracasso da inclusão, pois como Cunha (2015) 

pondera, a Saúde e a escola muitas vezes precisam estar juntas para o melhor 

desenvolvimento dos alunos com deficiência. 

O terceiro aluno é uma menina de 13 anos que tem dislexia. Atualmente está 

incluída no 4º ano do Ensino Fundamental. Não possui PEI. Durante a observação, fez 

atividades de memória, atenção e letramento. A aluna aparenta também estar bastante 

entrosada com a professora e gostar de realizar as atividades propostas. 

Na observação em sala de aula regular, procurou-se identificar elementos que são 

considerados pertinentes à inclusão, tais como: localização do aluno dentro da sala de 

aula, se o aluno conta com o apoio do estimulador, conteúdo ensinado, interação do aluno 

com outros estudantes e a natureza das práticas utilizadas. 

Inicialmente, a intenção era observar duas salas de aula regular no turno da manhã. 

Uma do 3º ano do Ensino Fundamental, onde estuda um aluno com Síndrome de Down e 

que teve suas atividades na sala de AEE observadas e outra do 2º ano onde estão incluídos 

dois alunos com autismo (em uma mesma sala) e que não frequentam a sala de AEE, pois 

não há SRM no contraturno. Porém, não foi possível fazer a observação da turma do 2º 

ano, pois a professora responsável entrou em licença médica. A profissional que estava 

destacada para atender a turma era a estimuladora e não nos interessava acompanhar seu 

trabalho, uma vez que ela não se encaixava nos critérios definidos para seleção dos 

sujeitos participantes do estudo. 

A sala de aula regular do 3º ano possui 22 alunos com idade média de 9 anos, 

tendo um menino com Síndrome de Down incluído. Apesar de a escola contar com duas 

estimuladoras, no momento da observação nenhuma delas acompanhava o aluno. 

Este aluno ficava sentado em uma mesa ao lado direito da professora, numa 

posição de destaque em relação aos outros alunos. É importante destacar que, ao lado 

esquerdo, também em uma posição de destaque, estava sentada outra aluna que, conforme 

explicou a professora, embora não tivesse laudo e não frequentasse o AEE, tinha 

dificuldades de aprendizagem. 

O conteúdo trabalhado pela professora com a turma era “singular e plural”; com 

o aluno incluído, a escrita de seu nome. Portanto, é realizada uma atividade com a turma 
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e outra para o aluno. Dentro de sala de aula, os alunos com deficiência deveriam participar 

das atividades propostas pela professora para a turma com o objetivo de ter acesso aos 

conteúdos acadêmicos pertinentes a sua faixa escolar, em interação com outros alunos. O 

aluno com deficiência intelectual, caso do aluno observado, tem maior dificuldade de 

aprendizagem e necessita de um tempo diferente do tempo dos outros alunos para que 

possa se desenvolver. Em seu estudo sobre as contribuições da psicologia histórico-

cultural para o entendimento da deficiência intelectual, Rossato e Leonardo (2011, p. 73) 

explicam que, na concepção de Vygotski, “não é a deficiência em si, no que tange ao seu 

aspecto biológico, que atua por si mesma, e sim, o conjunto de relações que o indivíduo 

estabelece com o outro e com a sociedade por conta de tal deficiência”. Portanto, “é 

indispensável oportunizar a plena participação destas pessoas, de maneira que a 

deficiência deixe de ser um obstáculo ao processo de aprendizagem e de desenvolvimento 

e passe a ser sua força impulsionadora” (idem, p. 74). 

De acordo com Goffman (1963), a pessoa com deficiência ainda tem uma herança 

de estigmas que muitas vezes é expressa através da infantilização, por isso é tratada de 

forma diferenciada. Trabalhar com figurinhas de animais e repetir essa atividade inúmeras 

vezes, enquanto o restante da turma faz outra atividade, parece remeter a essa 

estigmatização e à crença de que o aluno com deficiência não aprende. Ou como explica 

Vygostki (1997), “uma criança que tem seu desenvolvimento complicado pelo seu 

“defeito” não é simplesmente uma criança menos desenvolvida que as crianças ditas 

normais, ela é apenas desenvolvida de outro modo, de um modo peculiar” (ROSSATO; 

LEONARDO, 2011, p. 74). 

Durante a observação, enquanto a professora procurava alguma coisa na estante e 

os outros alunos faziam as questões do livro, a aluna que estava sentada à esquerda da 

professora pegou a mão do aluno, colocou um lápis e começou a guia-la para que ele 

escrevesse seu nome. Nesse momento, o aluno que até então estava apático, começou a 

mostrar interesse no que fazia. 

Enquanto a turma ainda estava fazendo a atividade proposta, a professora pegou 

um livro, sentou ao lado da pesquisadora e chamou o aluno incluído. Começou a apontar 

figuras de animais e perguntava para o aluno o nome dos animais. Depois ela relatou que 

ele adora animais e que ela sempre faz essa atividade com ele. 

Ao ser chamada para tirar uma dúvida, a professora se levanta e corrige as 

questões, deixando o aluno incluído com o pesquisador durante o restante do tempo. Ao 

findar a aula, ela afirma ter feito isso para que o aluno fosse observado melhor. Entretanto, 
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pareceu que a professora aproveitou a presença de outra pessoa na sala para deixar o aluno 

com ela, aproveitando o tempo para dar maior atenção à turma. 

A estigmatização do aluno deficiente pode decorrer das expectativas e crenças em 

relação à aprendizagem desta criança ou jovem, como dito anteriormente, e essa atitude 

pode acarretar graves consequências no processo de inclusão, agravando a exclusão. Foi 

possível perceber, nessa escola, certa diferenciação entre os alunos deficientes e não 

deficientes. Nesse momento deve-se lembrar que incluir é mais que fazer a matrícula do 

aluno na rede regular, implica na participação do aluno com deficiência nas atividades 

pedagógicas da escola onde todos têm os mesmos direitos de aprendizagem. Algumas 

falas dos professores nos levaram a entender que a educação para crianças deficientes 

ainda é suposta como elemento caritativo, em que sentimentos de amor e proteção, por 

vezes, são sobrepostos à tarefa educativa. 

 

5.3.2 - Escola B 

Na Escola B, as observações também começaram na sala de AEE e foram 

realizadas em dois dias diferentes. A professora atua no município há mais de 10 anos 

com alunos com necessidades especiais educacionais e nesses dois dias atendeu a dois 

alunos. 

O aluno 1 é um menino de 13 anos que tem Paralisia Cerebral e Transtorno Mental 

não especificado. Atualmente está incluído no 5º ano do Ensino Fundamental, possui PEI 

e frequenta o AEE no contraturno. Sobre a contribuição do professor de AEE para a 

adaptação curricular e avaliação, ela afirmou que ajuda quando a professora da sala 

regular solicita. Ao ser questionada sobre sua comunicação com aquela professora, 

respondeu que: 

 

Nos comunicamos por bilhete. Fica difícil porque a gente quase 

não se encontra. (Professora AEE, Escola B) 

 

Assim como na escola A, vê-se na escola B a dificuldade de comunicação entre 

professores de AEE e professores de classe regular. Mendes (2011), Milanesi (2012) e 

Pletsch (2014) evidenciam a importância de um trabalho de parceria entre os professores 

e um horário em comum dedicado ao planejamento para o sucesso da inclusão. 

Durante a observação o aluno fez atividades de jogo da memória, brincadeiras de 

dominó com letras e números, sempre com o apoio da professora de AEE. 
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O aluno 2 é uma menina autista de 10 anos que está incluída no 3º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola particular do município, pois na escola há parceria público-

privado. 

Sobre sua comunicação com a professora de sala de aula regular, a professora de 

AEE responde que: 

 

Eu vou lá para conversar com ela. Esse ano ainda não fui, mas 

devo estar indo em breve. É só eu avisar à direção e eles me 

liberam. 

 

 Com relação à adaptação curricular e avaliação, afirma que ajuda a professora 

quando vai visitá-la. 

A legislação prescreve essa parceria, mas é um equívoco pensar que há 

correspondência linear entre a letra da lei e a prática escolar. Durante as observações nas 

escolas, foi constatada a grande dificuldade de comunicação entre professores que atuam 

dentro da mesma escola, como por exemplo, o PEI sendo construído sem a presença 

professor de classe regular, a adaptação curricular sendo feita sem a parceria entre 

professor de AEE e professor de classe regular. Pode-se inferir, portanto, que se há 

dificuldades internas para que essa parceria se efetive, provavelmente esses problemas se 

agravarão e poderão interferir no processo de inclusão dos alunos com deficiência. 

Durante a observação, a aluna que possui PEI fez atividades de jogo de memória, 

de atenção, dominó com letras e números, pintura com tinta e desenho. 

Na sala de aula regular, assim como foi feito na Escola A, procurou-se identificar 

elementos pertinentes à inclusão. Esta sala, do 3º ano do Ensino Fundamental, possui 14 

alunos com idade média de 9 anos e uma aluna de 12 anos com Síndrome de Down 

incluída. 

Cabe ressaltar que, na etapa de análise de documentos, na pasta da aluna foi 

encontrado um requerimento assinado pela pediatra geneticista que registrava ser a 

paciente “portadora de Síndrome de Down e necessitar apoio escolar próprio (professora 

auxiliar) que pode ser solicitado e é garantido por lei. Agradeço o esforço para conseguir 

este objetivo”, mas a escola não conta com o apoio de estimuladores. 

A aluna não frequenta a sala de AEE, pois, segundo a professora, a mãe não pode 

levá-la no contraturno devido a outros tratamentos que ela precisa fazer. Ao falar sobre 

as dificuldades que a aluna enfrenta, a professora afirma que: 
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Existe essa dificuldade de sala de recursos por não ser no turno, 

então não tem essa ponte entre professor e sala de recursos e é 

muito angustiante porque o professor se sente muito sozinho. Eu 

acho que o planejamento específico deveria vir da SEMED ou do 

MEC. O que tem é a professora do primeiro ano que me ajuda 

passando as atividades do primeiro ano para mim. (professora 

AEE, Escola B) 

 

Os alunos entram em sala e se sentam. A aluna ficava no meio da sala, sem 

ninguém a seu lado e a todo momento se virava para trás para conversar com os colegas, 

que lhe dão atenção no início, mas depois não. 

O conteúdo trabalhado para todos os alunos é alimentação saudável. Durante a 

atividade proposta, a aluna pouco participa. É montado um mural com colagem de 

alimentos saudáveis e em determinado momento a aluna foi chamada pela professora para 

colar um alimento saudável, porém não conseguiu identificar nenhum. A professora ajuda 

e ela consegue fazer a colagem. 

Bate o sinal para o intervalo e a observação prossegue durante o recreio. A aluna 

lancha sozinha e passa todo o tempo do recreio só. Quando termina o intervalo duas outras 

alunas sobem de mãos dadas com ela.  

Começa a aula de leitura com uma outra professora. Durante esta aula, a aluna se 

senta com outras crianças, mas não participa, aparentando certa irritação. Termina a aula 

de leitura e os alunos voltam para sala de aula. 

No segundo momento com a professora de sala regular, o conteúdo é escrito no 

quadro e todos os alunos copiam, menos a aluna que abre o caderno, mas não nada faz. A 

professora se aproxima da pesquisadora e fala: 

 

Eu sei que ela consegue aprender, mas não consegue avançar. 

Sinto que ela teve melhoras nas habilidades sociais, mas no 

aprendizado não. Eu dei conceito D para ela repetir, porque acho 

que ela não deve passar de ano (Professora sala regular, Escola 

B). 

 

Ao final da aula, a professora chama a aluna para sentar perto e mostra seu 

caderno. Porém, é um espaço de tempo curto, ela se levanta e diz que vai passar dever de 

casa para os outros alunos. Fala com a pesquisadora que pode ficar com aluna e aproveitar 

para conhecê-la melhor. Note-se que a atitude dessa professora foi semelhante à da 

professora da escola A, deixando a aluna incluída a cargo da pesquisadora para dedicar-

se aos demais alunos. 
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Na Escola B, diferentemente da Escola A, identificamos parceria entre a escola 

pública e a escola privada. Ma,s em outros aspectos, as duas escolas são semelhantes, 

como as dificuldades enfrentadas tanto dos professores como das famílias para 

frequentarem a SRM no contraturno; o PEI sendo realizado sem a parceria entre a 

professora de AEE e a de classe regular; alunos incluídos sentando em posição de 

destaque ou sozinhos; barreiras atitudinais em relação à aprendizagem dos alunos com 

deficiência; e ausência de planejamento em conjunto. 

 

5.3.3 - Escola C 

Na Escola C, foi observada inicialmente a sala de AEE com alunos com 

Deficiência Intelectual e dificuldades de aprendizagem. Essa sala faz parte de um projeto 

do município de São João de Meriti denominado APEE (Apoio Educacional 

Especializado), onde alguns alunos possuem CID e outros não. Frequentam essa sala 19 

alunos, porém, nem todos estão matriculados na Escola C. Os alunos frequentam o projeto 

duas vezes por semana, durante uma hora e meia.  

As aulas de AEE não são individuais, portanto, foram observados dois alunos, 

ambos do sexo masculino, com idades de 12 e 13 anos, alunos da própria escola e outro 

aluno de outra escola da rede municipal. Não foi possível ter acesso às pastas individuais, 

mas, segundo a professora do AEE, nenhum dos dois alunos possui CID e frequentam a 

sala de AEE por fazerem parte do projeto APEE. O tempo total de observação foi de três 

horas divididas em dois dias de uma hora e meia. As duas aulas observadas foram com a 

mesma dupla de alunos. 

Durante a observação, a professora colocou no quadro exercícios de feminino e 

masculino, palavras com L e U, leitura, singular e plural, tendo os alunos copiado e 

corrigido junto com a professora; também fizeram atividades com números, jogo de 

memória e de discriminação para trabalhar análise e síntese, e ditado. É importante 

ressaltar que os jogos foram confeccionados pela própria professora, uma vez que ainda 

não chegou todo o material para a sala de AEE. 

Num segundo momento, foi observado o Polo de Cegos. Frequentam este espaço 

cinco alunos que contam com dois professores com deficiência visual. A observação teve 

duração de uma hora e, nesse dia, estavam presentes dois alunos. Durante a observação, 

um aluno estava aprendendo Braille e outro tendo aula de Informática com voz. 

Não foi possível observar a sala de aula regular com o aluno incluído no Ensino 

Fundamental I, pois, ele faltou por motivo de doença em três dias e no outro a professora 
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estava de licença médica. Todavia, a escola permitiu que fosse feita uma observação no 

7º ano, o que não era foco de nosso estudo, mas seria interessante observar como eram 

conduzidas as atividades com um aluno ali incluído, fornecendo pistas sobre a o trabalho 

docente realizado. 

A observação foi de dois alunos surdos incluídos no sétimo ano, ambos do sexo 

masculino, com idades de 38 e 21 anos. O tempo de observação foi de uma hora, a aula 

era de Inglês e eles estavam acompanhados de uma intérprete. Os dois alunos estão 

sentados na primeira e segunda fileira respectivamente, isolados dos outros alunos com a 

intérprete na frente. A professora corrige o dever de casa sentada à mesa, enquanto a 

intérprete traduz para os alunos; depois a professora se levanta e escreve o conteúdo no 

quadro, senta para que os alunos copiem do quadro, toca o sinal e ela diz que vai continuar 

a explicação na próxima aula. Durante toda aula, intérprete e professora não trocam 

palavras, nem no momento em que a professora vai embora. O mesmo se dá com os 

alunos surdos. Perguntado à intérprete como é a relação desses alunos surdos com os 

outros alunos ouvintes, ela responde que “Essa turma teve boa aceitação deles, os 

respeitam e é cordial”. O que foi presenciado parece ter sido a dificuldade para lidar com 

o que é diferente, o aluno surdo, pois “a presença do aluno Surdo em sala exige que o 

professor reconheça a necessidade da elaboração de novas estratégias e métodos de ensino 

que sejam adequados à forma de aprendizagem deste aluno” (GONÇALVES; FESTA, 

2013, p. 3). 

De toda observação realizada, além de todas as dificuldades identificadas, 

verificou-se a carência das SRM da Baixada Fluminense, o que já havia sido sinalizado 

por Pletsch (2012), sendo a falta de materiais pedagógicos e a estrutura física as mais 

severas. 

Embora o Artigo 9 da Resolução n. 4 (BRASIL, 2009) aponte que a elaboração e 

a execução do plano de AEE devam ser feitas através de um trabalho articulado entre 

professores de ensino regular e do AEE, e o Artigo 13, inciso VII, disponha que é 

atribuição do professor do AEE “estabelecer articulação com os professores da sala de 

aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades 

escolares”, e ainda o Artigo 28, inciso VII da Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015) 

defina que é papel do poder público assegurar planejamento do estudo de caso e 

elaboração do plano de atendimento educacional especializado, o que foi identificado é 

que essa articulação não tem ocorrido, agravada pela falta de conhecimento da finalidade 
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do AEE e do papel do professor do AEE. Este profissional ainda é confundido como 

aquele que, além de ser o mais responsável pela inclusão do aluno com deficiência, é o 

que proporcionará o reforço escolar aos alunos. 

Vale lembrar que, de acordo com a Nota Técnica n. 9 (BRASIL, 2010, p. 4-5), 

cabe a esse professor: 

 

1. Elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE do aluno, contemplando: 

a identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas 

dos alunos; a definição e a organização das estratégias, serviços e 

recursos pedagógicos e de acessibilidade; o tipo de atendimento 

conforme as necessidades educacionais específicas dos alunos; o 

cronograma do atendimento e a carga horária, individual ou em 

pequenos grupos; 2. Programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade 

e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade no AEE, 

na sala de aula comum e nos demais ambientes da escola; 3. Produzir 

materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as 

necessidades educacionais específicas dos alunos e os desafios que 

estes vivenciam no ensino comum, a partir dos objetivos e das 

atividades propostas no currículo; 4. Estabelecer a articulação com os 

professores da sala de aula comum e com demais profissionais da 

escola, visando a disponibilização dos serviços e recursos e o 

desenvolvimento de atividades para a participação e aprendizagem dos 

alunos nas atividades escolares; bem como as parcerias com as áreas 

intersetoriais; 5. Orientar os demais professores e as famílias sobre os 

recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno de forma 

a ampliar suas habilidades, promovendo sua autonomia e participação; 

6. Desenvolver atividades próprias do AEE, de acordo com as 

necessidades educacionais específicas dos alunos: ensino da Língua 

Brasileira de Sinais – Libras para alunos com surdez; ensino da Língua 

Portuguesa escrita para alunos com surdez; ensino da Comunicação 

Aumentativa e Alternativa – CAA; ensino do sistema Braille, do uso do 

soroban e das técnicas para a orientação e mobilidade para alunos 

cegos; ensino da informática acessível e do uso dos recursos de 

Tecnologia Assistiva – TA; ensino de atividades de vida autônoma e 

social; orientação de atividades de enriquecimento curricular para as 

altas habilidades/superdotação; e promoção de atividades para o 

desenvolvimento das funções mentais superiores. 

 

Como se vê, seu trabalho é bastante robusto e espera-se que ele dê conta de realiza-

lo e bem. No entanto, são muitas as dificuldades que o professor de AEE encontra, sendo 

a mais apontada por eles a realização do AEE no contraturno. Segundo Glat e Nogueira 

(2002, p. 26), a criança estar na escola em horário diferente do seu horário escolar requer 

“uma reorganização do sistema educacional” e, para isso, é necessário rever antigas 

concepções e modelos educacionais, para que o aluno com deficiência tenha seu 

desenvolvimento cognitivo, cultural e social garantido e melhorado seu desempenho 

escolar, o que não é fácil nem imediato. Além disso, os pais ou responsáveis por essas 
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crianças nem sempre estão disponíveis para leva-las para a escola ou têm impedimento 

financeiro para isso. 

O PEI também é indicado como um fator importante, porque norteia o trabalho 

docente, mas mesmo que tenha sido elaborado, como foi visto, acabou se mostrando 

ineficaz, uma vez que não é feito em parceria entre a professora de AEE e a de ensino 

regular. Vliese e Pletsch (2014), ao pesquisarem sobre o PEI para a escolarização do aluno 

com Deficiência Intelectual, também verificaram que havia diversas dificuldades para 

lidar com a prática pedagógica e o currículo para estes alunos, a complexidade para 

garantir o trabalho colaborativo entre os professores de AEE e de classe regular e o 

despreparo dos docentes para realizar seu trabalho. 

Percebeu-se também a pouca participação de todos os envolvidos no processo de 

escolarização dos alunos incluídos, o que nos leva a refletir sobre a incredulidade na 

possibilidade de aprendizagem dos alunos com essa deficiência. Nunes et al (1998) 

identificaram um afastamento dos professores em relação a alunos com Deficiência 

Intelectual, sobretudo no que se refere às atividades da escola. Entendemos que a 

representação social que os professores têm de deficiência orienta suas práticas de 

inclusão e contribuem para que esse processo não se concretize. Como explica Pires 

(2000) citado por Vliese e Pletsch (2014, p. 6): 

 

Não basta inscrevê-los [o deficiente] numa escola e fazerem parte da 

lista de alunos de uma classe. Como processo participativo, com 

diferentes agentes em interação, ela [a inclusão] só acontece quando é 

operada pelo próprio sujeito, pois a inclusão não pode ser fruto de 

imposições aleatórias, mas um processo que o indivíduo concretiza em 

si mesmo, na interação e na convivência com os outros. 

 

5.4 – Questionário -  TALP 

O teste de livre evocação de palavras com justificativas, tendo como expressão 

indutora “Escola Inclusiva” foi aplicado a 147 sujeitos que integram o escopo da Pesquisa 

Matriz. Dentre esses, retiramos os 19 focalizados em nosso estudo para compreender e 

comparar os sentidos atribuídos à Escola Inclusiva por eles.  

Esses sujeitos foram divididos em três grupos: o primeiro, Grupo1, constituído 

por todos os 19 participantes; o segundo, Grupo 2, formado por 11 profissionais que estão 

diretamente envolvidos com o AEE (cinco professores de AEE, uma estimuladora, uma 

intérprete, a responsável pelas SRM e a responsável pela Educação Especial de Belford 

Roxo, a responsável pela Educação Especial de São João de Meriti e a Orientadora da 
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Educação Especial da Escola C); e o terceiro, Grupo 3, formado por quatro professoras 

que atuam em sala de aula regular e quatro orientadores educacionais, ou seja, oito 

profissionais voltados ao ensino regular. 

A análise das palavras evocadas e as justificativas para sua associação à expressão 

indutora levou em conta cada uma daquelas palavras e o conjunto argumentativo no qual 

o sujeito justificava a importância que a elas atribuía. Tal análise forneceu pistas sobre o 

trabalho do professor de AEE, uma vez que as atividades que ele realiza com o aluno com 

deficiência devem proporcionar a participação desse aluno no espaço escolar. Cabe 

ressaltar que as justificativas reproduzidas ao longo do texto foram selecionadas por 

serem as mais representativas do conjunto de justificativas. 

 

5.4.1 – Grupo 1 

O Quadro 3 apresenta as palavras evocadas pelos 19 participantes ao ouvirem a 

expressão Escola Inclusiva por frequência de evocação. Ao todo foram evocadas 95 

palavras, selecionamos aquelas que foram repetidas mais de 10 vezes pelos sujeitos 

(N=81), desprezando 14 palavras. O Quadro 3 mostra a frequência das palavras evocadas. 

 

Quadro 3 – Palavras evocadas pelos 19 participantes por frequência de evocação 

Palavra Evocada Frequência (N) 

Capacitação 18 

Colaboração 14 

Respeito 14 

Amor 12 

Adaptações 12 

Educação especial 11 

Total 81 

  Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora 

 

A palavra mais evocada pelo Grupo 1 foi capacitação e as justificativas dadas 

para essa associação sugerem que, para esses profissionais, para uma escola ser inclusiva 

é necessário que os envolvidos com o processo de inclusão estejam capacitados para 

realizar a tarefa, conforme os registros apresentados a seguir: 

 

Se faz necessário ampliar o conhecimento, pesquisar, ler, estudar, para 

melhorar a compreensão das síndromes e deficiências a fim de traçar 
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estratégias para uma aprendizagem significativa e eficaz. (Professora 

de Classe Regular, Escola A) 

 

É preciso conhecer as síndromes, entender o processo, se aperfeiçoar, 

saber flexibilizar, pois, cada situação é uma diferente da outra. 

(Orientadora, Escola C) 

 

Os alunos na faculdade, na formação de professores tem carga horária 

para Educação Especial mínima e por isso não dão conta de uma turma 

inclusiva. (Intérprete, Escola C) 

 

Para oportunizar uma escola inclusiva é preciso capacitação. Têm muito 

professor despreparado, que não fez nenhum curso e tem aluno 

incluído, mas também tem o professor que tem curso, mas não tem 

vontade então recebe o aluno e deixa ele num canto da sala. (Professora 

de AEE, Escola C) 

 

A capacitação é muito importante. Eu já fui em palestras que não falava 

do aluno em si. (Estimuladora, Escola A) 

 

Por meio da análise das justificativas, pode-se deduzir que para esse grupo a 

capacitação é significativa para o sucesso de implantação de uma escola inclusiva. 

Percebe-se ainda que capacitação se refere tanto à formação inicial, quanto à formação 

continuada e também à falta de formação. O grupo reconhece que a baixa carga horária 

destinada à Educação Especial nos cursos de formação pode ser um dos motivos para o 

professor não saber lidar com o aluno deficiente, o que tem sido evidenciado em diversas 

pesquisas como a de Milanese (2012, p.105) que afirma que a “Educação Especial, no 

geral, é ofertada apenas como uma disciplina específica em cursos de Pedagogia, o que 

dificulta para os alunos compreenderem os significados da educação inclusiva”. A autora 

explica que a opção política atual está na formação adicional, como especialização, o que 

também não tem dado conta de alavancar o processo de inclusão nas escolas. 

Outras justificativas parecem mostrar o desconforto que o aluno deficiente causa 

ao professor de classe regular que tem especialização e que ainda assim não o quer em 

sala de aula, ressaltando a exclusão dentro da inclusão, o que também foi percebido por 

Taveira (2008), que identificou no processo de inclusão processos simbólicos que 

ratificavamm a exclusão, e por Crochik et al. (2011) que constataram que, de um modo 

geral, as professoras de classe regular eram favoráveis à inclusão, mas isso não descartava 

suas atitudes preconceituosas, veladas ou explícitas. 

A falta de conhecimento de síndromes e deficiências também aparece nas 

justificativas desse grupo, o que também foi identificado por Almeida (2012), que 

apontou como um dos principais motivos para o insucesso da proposta inclusiva, a falta 



89 

 

de informação de todos envolvidos. Milanese (2012) registrou em sua pesquisa a angustia 

que as professoras de classe regular dizem sentir por desconhecerem a temática e 

afirmaram ser necessário oferecer-lhes formação no início do ano letivo que tratasse da 

deficiência com a qual o professor fosse atuar naquele ano. Portanto, informações sobre 

síndrome ou deficiência de um aluno são importantes e podem amenizar o medo ou a 

impotência do professor, porém, não pode ser um impeditivo para a inclusão escolar. Não 

há receita de como agir com essa ou aquela deficiência, pois as situações vão aparecendo 

e determinando modificações no trabalho do professor, como afirma Taveira (2008). 

A segunda palavra mais evocada foi colaboração e as justificativas dadas para 

essa associação parecem indicar que, para o sucesso da inclusão, é importante que os 

professores percebam que têm apoio da comunidade escolar e do governo (SEMED), 

conforme os registros apresentados a seguir: 

 

É preciso suporte técnico e material. As condições estruturais também 

influenciam diretamente no trabalho com os alunos especiais. A 

acessibilidade, o apoio dos profissionais, os recursos, etc fazem toda 

diferença na educação inclusiva. (Professora de AEE, Escola A) 

 

Não basta você saber como faz ou querer fazer, se você não tiver o apoio 

do governo, não consegue caminhar (Orientadora, Escola C) 

 

Não adiante quere fazer sozinha se o colega não ajuda. É preciso união 

entre o professor do AEE e o professor de classe regular (Professora de 

AEE, Escola B) 

 

Por meio da análise das justificativas, podemos inferir que para esse grupo é 

importante a colaboração, um apoio estrutural, técnico e material. Estudos como o de 

Milanesi (2012) evidenciam a importância das SRM para a permanência do aluno 

deficiente no ensino regular e, segundo a autora, é necessário empreender investimentos 

para a qualificação desses espaços. 

Os participantes de nossa pesquisa parecem acreditar que além de um saber 

específico que envolve o trabalho docente nas SRM, é indispensável para o sucesso da 

inclusão o apoio do governo, mas claramente, o apoio da SEMED. Resultado semelhante 

foi encontrado por Oliveira (2004, p.62 que identificou a “inadequação do espaço físico 

para o funcionamento das salas de recursos, a falta de professores especializados e/ou 

capacitados, a falta de apoio dos órgãos competentes e a problemática do transporte dos 

alunos para o acesso aos atendimentos nas salas de recursos” como empecilhos para o 

processo de inclusão. 
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 Os profissionais ouvidos por nós consideram como fundamental para uma escola 

ser inclusiva a colaboração entre o professor de AEE e o professor de classe regular, assim 

como Bürkle (2010) verificou, ao pesquisar a SRM como suporte à Educação Inclusiva, 

enfatizando o trabalho ali oferecido e a relação que se estabelecia entre o professor de 

AEE e o professor de classe regular. Concluiu que era importante o “trabalho realizado 

nesses espaços, pois eles representam efetivos instrumentos de inclusão no sistema 

educacional no Município do Rio de Janeiro” (BÜRKLE, 2010, p. 122). 

A terceira palavra mais evocada foi respeito que, associada à Educação Inclusiva, 

parece indicar que sua função é suprir as necessidades básicas do aluno deficiente, muitas 

vezes inviabilizadas pelas precárias condições das escolas pesquisadas. A palavra 

respeito aparece associada a palavra amor, reforçando essa suplementação, conforme 

justificativas relacionadas abaixo: 

 

Para incluir é preciso amar e respeitar o outro. (Professora de classe 

regular, Escola B) 

 

Receptividade com o outro. Ter respeito ajuda no desenvolvimento do 

aluno e da turma (Professora de classe regular, Escola C) 

 

Você tem que gostar e respeitar as pessoas como elas são. (Professora 

de AEE, Escola C) 

 

O grupo de professores parece crer que o respeito e o amor são instrumentos 

capazes de atender a demanda da inclusão, o que também foi apontado por Cunha (2015) 

que registrou que os professores tentam compensar as carências estruturais e de formação 

docente por meio de ações que demonstrem amor, afeto, atenção e carinho. 

As justificativas parecem minimizar o desafio da inclusão valorizando o respeito 

e o amor diante do processo ensino-aprendizagem. Os docentes buscam explicar seu 

trabalho através do amor e respeito em detrimento do fazer pedagógico. Os 

participantesutilizam termos socialmente esperados para a expressão indutora Escola 

Inclusiva, evidenciando o lugar comum como a resposta mais adequada. Cunha (2015) 

observa que os discursos, além de evitarem conflitos e manterem a unidade, tendem a 

convergir para um ponto de equilíbrio social e de certa forma justificar o próprio trabalho 

docente. 

Os termos adaptações e Educação Especial também aparecem como palavras 

evocadas e as justificativas dadas para elas parecem indicar que as adaptações curriculares 

são necessárias para a efetiva inclusão. Além disso, há indícios de que a responsabilidade 
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das adaptações cabe à Educação Especial, a “um outro”, que não o professor da classe 

regular. As justificativas abaixo reforçam essa hipótese: 

 

A criança especial precisa de uma maior atenção, de um ensino 

individualizado, de adaptações e por isso a importância do AEE 

(Professora de classe regular, Escola A) 

 

As adaptações são importantes para o desenvolvimento do aluno, por 

isso o AEE é essencial. (Professora de classe regular, Escola B) 

 

Da análise das justificativas, pode-se inferir que esse grupo atribui ao professor 

de AEE o sucesso da inclusão. Esse resultado parece corroborar com as considerações de 

Pletsch (2010) e de Almeida (2012), que apontam como um dos problemas do processo 

inclusivo a exclusividade da Educação Especial frente a inclusão de alunos deficientes. 

Identificamos, durante a observação realizada, a presença de práticas 

integracionistas, o que também está expresso na fala dos professores quando utilizam 

termos como “turma especial” e “sala específica”. Essas práticas também foram 

percebidas por Pletsch (2009) que denunciou que a integração ainda é predominante em 

muitas escolas.  

 

5.4.2 – Grupo 2 

O Quadro 4 apresenta as palavras evocadas pelos 11 profissionais que estão 

diretamente envolvidos com o AEE ao ouvirem a expressão Escola Inclusiva por 

frequência de evocação. Ao todo foram evocadas 55 palavras e selecionamos aquelas que 

foram repetidas mais de seis vezes pelos sujeitos, desprezando 14 palavras. 

 

Quadro 4 – Palavras evocadas pelos 11 participantes relacionados ao AEE por frequência 

de evocação 

 
Palavra Evocada Frequência (N) 

Capacitação 11 

Amor 9 

Colaboração 9 

Adaptações 6 

Respeito 6 

Total 41 

  Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora 
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A palavra mais evocada pelo Grupo 2 também foi capacitação, tal como o Grupo 

1. Nas justificativas foi evidenciada a importância da especialização e a preocupação com 

a falta de formação. Contudo, outras questões emergiram como o papel da SEMED na 

capacitação, a formação para todos que vão trabalhar junto ao aluno com deficiência e a 

atribuição do aluno deficiente ao professor de AEE, conforme expressam as seguintes 

justificativas: 

 

A SEMED está sempre promovendo curso de capacitação porque 

entende que é importante para uma escola inclusiva. (Responsável pela 

SRM, de Belford Roxo) 

 

A capacitação é essencial para inclusão. É necessária especialização 

para conhecer e poder trabalhar com o aluno especial. (Orientadora, 

Escola C) 

 

Existem muitos professores que trabalham com inclusão e não são 

especializados, por isso acredito que a capacitação é importante para 

uma escola inclusiva, pois caso contrário o professor não vai saber 

como trabalhar com o aluno deficiente. (Professora de AEE, Escola C) 

 

Todos os setores deveriam passar por capacitação, professores, 

orientadores, diretores, porteiros. A escola e o aluno são de todos e não 

somente da professora de AEE. (Responsável pela Educação Especial, 

São João de Meriti) 

 

De acordo com essas justificativas, os sujeitos do Grupo 2 possivelmente atribuem 

sua formação à SEMED e acrescentam que esta tem oferecido cursos de capacitação. 

Cabe ressaltar que esses cursos são importantes, porém não são suficientes para que se 

efetive o processo de inclusão, uma vez que são oferecidos apenas para os professores de 

SRM e tratam de temas pontuais ou saberes muito específicos. Para uma inclusão de 

sucesso, faz-se necessária uma formação onde o professor seja capaz de responder às 

demandas escolares, independentemente do público que atenderá. Conforme aponta 

Mantoan (2003, p. 19), “as escolas inclusivas propõem um modo de organização do 

sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que é estruturado 

em função dessas necessidades”. 

Entendemos que Educação Inclusiva deve envolver todas as pessoas que 

participam do processo educacional: familiares, professores, alunos, coordenadores 

pedagógicos, diretores, funcionários e toda comunidade. Dito isso, ressalta-se que o aluno 

incluído não é responsabilidade somente do professor de AEE, mas sim de toda a escola. 

Na análise das justificativas do grupo de profissionais que estão diretamente envolvidos 
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com o AEE, parece ficar evidente que esses profissionais atribuem muita importância a 

capacitação de todos os atores que atuam na escola. É possível que esta seja uma mudança 

de visão desses profissionais e, sobretudo, do professor de AEE, que não quer mais se 

sentir como o “salvador da pátria”, aquele que é o único responsável pelo processo de 

inclusão. 

Os termos amor e respeito também aparecem e trazem consigo os pressupostos 

necessários para transpor as dificuldades existentes da Educação Inclusiva identificados 

pelos participantes, conforme se pode verificar nas justificativas abaixo: 

 
A criança especial precisa de muito amor. (Professor de AEE, Escola 

C) 

 

É preciso ter respeito e amor para que possa ter a troca necessária para 

o aluno avançar. (Professora de AEE, Escola A) 

 

Segundo a análise dos dados apresentados, o Grupo 2, assim como o Grupo 1, 

parece valorizar aspectos afetivos em detrimento dos aspectos teóricos. Esse elemento 

também foi identificado por Alves-Mazzotti (2008) em pesquisa realizada com 

professores do ensino fundamental: no núcleo central da representação social de trabalho 

docente encontravam-se os elementos dedicação e amor, o que evidencia que dar amor 

aos alunos não é comportamento específico do professor de AEE, mas que está presente 

no trabalho do professor, sobretudo daqueles que atuam dos anos iniciais. 

No Grupo 2 também foi elencada a palavra colaboração e as justificativas dadas 

para essa associação sugerem que, para esses profissionais, para uma escola ser inclusiva 

é necessário que os professores do AEE e o professores de classe regular mantenham 

relação de colaboração, conforme os registros apresentados a seguir: 

 

A colaboração é muito importante para a inclusão, mas infelizmente 

não temos um tempo para o planejamento. (Professora de AEE, Escola 

A) 

 

O ponto crucial para a inclusão está no contraturno. Os professores de 

AEE e de classe regular não se encontram. (Professora Responsável 

pelas SRM, Belford Roxo) 

 

Sinto falta do apoio da saúde. Muitos alunos não têm laudo e a gente 

sabe que precisam do AEE (Responsável pela Educação Especial, 

Belford Roxo) 

 

As justificativas apontam a pouca ou quase nenhuma parceria entre esses 
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docentes, apesar de ambos saberem a importância do trabalho colaborativo para o sucesso 

da inclusão e o defenderem. O grupo reconhece que a falta de um horário comum para o 

planejamento impossibilita a colaboração. Nesse sentido, Milanesi (2012) aponta como 

aspectos essenciais para a inclusão ter tempo para planejar, fazer estudos de caso e poder 

se reunir com outros profissionais que trabalham com o aluno. O atendimento do AEE no 

contraturno também aparece como fator preponderante para que o trabalho colaborativo 

não aconteça. 

Nas análises das justificativas pode-se perceber também resultados semelhantes 

ao da análise de documentos e observações no que diz respeito à falta de colaboração 

entre as Secretarias de Educação e de Saúde. O que também foi constatado por  Cunha 

(2015) que denunciou, em seu estudo, que os professores se sentem abandonados pelo 

governo que institucionaliza políticas, mas não oferece condições para que elas se 

efetivem na prática. 

A palavra adaptações também foi evocada pelo Grupo 2 e indica que os 

professores do AEE se sentem pressionados pelos professores de classe regular para 

serem os únicos responsáveis pelas adaptações curriculares, como na justificativa abaixo: 

 

As adaptações curriculares são importantes para o aluno incluído e deve 

ser construída tanto pelo professor de AEE como pelo professor de 

classe regular. (Professora de AEE, Escola B) 

 

Cabe ressaltar que adaptações curriculares, segundo Lopes (2010, p. 45), 

requerem “flexibilizar, adaptar, adequar, diferenciar ou diversificar ou qualquer outro 

termo que venha ser acrescentado na intenção de acessar caminhos para que o aluno com 

deficiência obtenha êxito ao ser incluído na escola regular”. Dessa forma, tais adaptações 

devem ser feitas em conjunto pelo professor de AEE e professor de classe regular. Porém, 

o que nossa pesquisa identificou é que essas adaptações não ocorrem por fatores que 

impedem a parceria desses professores, tais como o contraturno e falta de horário em 

comum para o planejamento. 

 

5.4.3 – Grupo 3 

 O Quadro 5 apresenta as palavras evocadas pelos oito profissionais que atuam 

nas salas de aula regulares ao ouvirem a expressão Escola Inclusiva por frequência de 

evocação. Ao todo foram evocadas 40 palavras e selecionamos aquelas que foram 

repetidas mais de cinco vezes pelos sujeitos, desprezando seis palavras. 
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Quadro 5 – Palavras evocadas pelos 8 participantes relacionados ao Ensino Regular por 

frequência de evocação 

 
Palavra Evocada Frequência (N) 

Respeito 9 

Capacitação 7 

Educação especial 7 

Adaptações 6 

Colaboração 5 

Total 34 

  Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora 

 

Nesse grupo, a palavra mais evocada foi respeito e, conforme as justificativas, 

possui uma forte ligação com amor, superação, aceitação e paciência, percebidas como 

ferramentas essenciais para o trabalho com o aluno deficiente e que põe em segundo plano 

as adaptações pedagógicas, o saber específico, o PEI e todos os outros recursos 

pedagógicos importantes no processo ensino-aprendizagem, como indica a justificativa 

abaixo: 

 

É preciso ter respeito e paciência para ajudar no desenvolvimento do 

aluno e da turma. (Professora de classe regular, Escola C) 

 

As justificativas para a associação dessas palavras à Educação Inclusiva parecem 

indicar que o trabalho do professor com o aluno deficiente requer um afeto diferente 

daquele que é dado aos demais alunos: 

 

O respeito é a mola mestre para a inclusão, você tem que respeitar e 

amar as pessoas como elas são. (Orientadora, Escola B) 

 

Quando você respeita, aceita o outro como ele é. Respeita os limites e 

o que cada um tem. (Professora de classe regular, Escola A) 

 

Se não houver respeito, não acreditar na superação, no desenvolvimento 

e no amor, o lado humano não consegue interagir e não tem o bate e 

volta do aluno. (Orientador, Escola C) 
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O Grupo 3 associa a palavra respeito à Educação Inclusiva como condicionante 

para sua efetivaçãoe parece estar vinculada ao direito igualitário de educação para todos, 

como ilustra a justificativa a seguir. 

 

Existe uma questão que é o respeito, todos devem ter o mesmo direito 

e através dela você efetiva a inclusão e faz ela acontecer. (Professora de 

classe regular, Escola A) 

 

A segunda palavra mais evocada foi capacitação e as justificativas dadas para essa 

associação parecem indicar que, para uma Escola Inclusiva, é importante que os 

professores de classe regular estejam capacitados para receberem alunos com deficiência 

em suas salas de aulas, conforme os registros apresentados a seguir: 

 

Eu não me sinto preparada para receber alunos incluídos. (Professor de 

classe regular, Escola B) 

 

Não tenho especialização em Educação Especial. (Professor de classe 

regular, Escola A) 

 

As análises das justificativas mostram que, de acordo com esses profissionais, as 

professoras de classe regular não estão preparadas para a inclusão, como afirma Lopes 

(2012), que verificou que os professores ainda não possuem uma concepção sobre a 

inclusão, e Cunha (2015), que percebeu que apesar dos professores conversarem sobre 

inclusão ainda não são capazes de transpor da teoria para prática. 

Redig (2010) chama atenção para o fato das professoras vincularem sua 

capacitação a programas do governo. A autora afirma que as professoras consideram os 

cursos, oficinais e encontros promovidos pela secretaria importantes, mas defende que é 

preciso que elas também busquem formação em outras instituições. Melo (2007), em seu 

estudo sobre representações sociais de professores sobre o aluno com deficiência mental 

inserido no ensino regular, encontrou que 80% dos profissionais atuando como docentes 

por um período superior há cinco anos declaravam não haver participado de nenhuma 

capacitação promovida pelo sistema, por falta de oferta. Ao checar a informação dada 

pelos professores, a secretaria negou que não tivesse promovido capacitações e que foram 

poucos os professores de classe regular que participaram, destacando que a procura só 

ocorre quando o professor encontra um aluno incluído em sua classe regular. 

A terceira expressão mais evocada foi Educação Especial e as justificativas 

evidenciam que, para esse grupo, a inclusão é creditada aos profissionais do AEE, 
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conforme é possível observar nas justificativas a seguir: 

 

A Educação Especial é importante pois as profissionais estudaram para 

isso. (Professora de classe regular, Escola B) 

 

O professor de AEE pode ajudar na inclusão porque muitas vezes eu 

me sinto despreparada. (Professora de classe regular, Escola A) 

 

Essas falas parecem corroborar com os resultados encontrados por Pletsch (2010), 

Redig (2010) e Almeida (2012) e que chamaram atenção para a atribuição da inclusão ser 

dada como exclusividade da Educação Especial. É importante ressaltar que a Escola 

Inclusiva deve ser vista como um compromisso de todos e para todos. Redig (2010) 

atribui a parceria entre professor de AEE e professor de classe regular como primordial, 

sugere que o especialista estreite seu relacionamento com o docente de classe regular e 

afirma ser necessário desmistificar o conceito existente entre os professores de classe 

regular de que o trabalho do professor de AEE é mais fácil do que o deles. 

A quarta palavra mais evocada foi adaptações e as justificativas mostram que, 

para esse grupo de profissionais, uma Escola Inclusiva deve se preocupar com as 

adaptações curriculares, que não é uma tarefa nem fácil, nem simples: 

 

O PEI é importante numa escola inclusiva, pois demonstra a 

preocupação com o aluno. (Professora de classe regular, Escola A) 

 

Eu tenho dificuldades em fazer as adaptações para o meu aluno 

incluído. (Professora de classe regular, Escola B) 

 

Nota-se que há uma preocupação do grupo com respeito ao trabalho docente e o 

processo ensino-aprendizagem do aluno incluído. Segundo Siqueira et al (2012), o PEI 

se refere à individualização, diferenciação e adaptação curricular e constitui uma 

ferramenta importante para o sucesso do processo inclusivo, principalmente de alunos 

com deficiência intelectual. Braun e Marin (2011, p. 10) observam que a individualização 

do ensino é importante, porém, “é preciso saber individualizar o ensino, sem torná-lo 

excludente ou segregativo, um recurso para favorecer essa ação é o Plano de Ensino 

Individualizado (PEI) ”. 

A palavra colaboração, associada à Educação Inclusiva, evidencia a necessidade 

de apoio: 
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Eu acredito que a colaboração seja importante para a inclusão porque o 

professor de classe regular precisa de muito apoio, temos muitos alunos 

dentro da sala e mais o aluno especial. (Professora de classe regular, 

Escola C) 

 

Quando na sala de aula tem a intérprete eu fico tranquila. (Professora 

de classe regular, Escola C) 

 

As dificuldades inerentes à escola parecem indicar que os docentes não 

conseguem dar conta sozinhos do aluno incluído. Sant‘Ana (2005) afirmou que as 

principais dificuldades da inclusão estavam vinculadas não apenas à falta de formação 

especializada, mas também à falta de apoio técnico no trabalho com alunos inseridos nas 

classes regulares, tal como foi percebido na escola pesquisada. 

Em síntese, capacitação é o elemento mais associado à Educação Inclusiva pelos 

19 profissionais que participaram desse estudo, referindo-se à formação inicial e 

continuada dos professores. Porém, para o grupo formado somente pelos profissionais 

que estão diretamente envolvidos com o AEE, esta capacitação se refere mais 

especificamente às políticas públicas.  Os grupos utilizam termos genéricos tais como 

“aprendizagem eficaz” ou “é necessário flexibilizar” sem explicar o que significam, sem 

se aprofundar nas respostas. 

O grupo formado pelas quatro professoras que atuam em sala de aula regular e 

quatro orientadores educacionais atribuem o sucesso da escola inclusiva ao respeito ao 

aluno deficiente, parecendo valorizar mais o lado sentimental do que o didático-

pedagógico, deixando em segundo plano o processo ensino-aprendizagem e 

desconsiderando as dificuldades reais da inclusão. 

 

5.5 - Entrevistas 

A análise das entrevistas será apresentada segundo as cinco categorias que 

emergiram da leitura do material: (1) Adequações pedagógicas e adaptações curriculares; 

(2) Parcerias; (3) Políticas públicas; (4) Aperfeiçoamento; e (5) Inclusão. Um quadro com 

toda a categorização efetuada se encontra no Apêndice 1. 

 

5.5.1 – Categoria 1 - Adequações pedagógicas e adaptações curriculares 

Nas falas dos profissionais foram citadas inúmeras dificuldades e questões 

relacionadas às adequações pedagógicas e adaptações curriculares, como o PEI, a 

aprendizagem dos alunos, falta de horário para planejar e adaptar o currículo, a avaliação, 
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a progressão automática. Identificou-se, na fala das professoras de classe regular uma 

certa insatisfação em relação ao apoio recebido pelo professor de AEE em relação às 

adaptações pedagógicas e curriculares: 

 

Não tem o diálogo com a professora AEE. Não tem horário para discutir 

adaptação curricular. Não existe troca com AEE. (Professora de classe 

regular, Escola B) 

 

Quem me ajuda é a professora do primeiro ano que passa atividades 

para mim (Professora de classe regular, Escola B) 

 

Em seu discurso, as professoras de classe regular parecem transferir a 

responsabilidade do planejamento para o MEC, a SEMED e a escola, deixando 

transparecer ndo que não é tarefa sua promover a adaptação necessária para que o aluno 

deficiente possa se desenvolver na escola. Uma das professoras chega a afirmar que sua 

atividade com o aluno que possui PEI é apenas escrever o nome dele completo no 

documento: 

 

Não tem planejamento específico, este deveria vir da SEMED, MEC ou 

da escola (Professora de classe regular, Escola B) 

 

A minha meta do PEI é fazer ele escrever o nome dele todo. (Professora 

de classe regular, Escola A) 

 

Os professores do AEE parecem compreender a dificuldade que as professoras de 

classe regular sentem em adequar o material, adaptar o currículo, utilizar o PEI e se 

mostram disponíveis para contribuir, como apontam as “falas” a seguir: 

 

Os professores sentem muita dificuldade de adaptar o material didático 

(Professora de AEE Escola C) 

 

A escola tem muitos alunos especiais e as professoras já vão fazendo as 

adaptações, algum problema elas também vão na orientação. 

(Professora de AEE, Escola C) 

 

O AEE não é uma explicadora do que acontece na sala regular, lá é uma 

coisa e aqui é outra. O AEE vai dar a base de mundo para o aluno viver. 

(Professora de AEE, escola B) 

 

Todos os alunos têm o PEI e os professores de sala regular têm acesso 

a isso (Professora de AEE, Escola B) 

 

As “falas” de outros profissionais ligados ao AEE aparentam preocupação com o 
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professor de classe regular e com às condições de seu trabalho: 

 

Se você perguntar para o professor qual a grande responsabilidade dele 

numa turma inclusiva, ele vai dizer: ler, escrever e contar. E o aluno 

com Deficiência intelectual vai alcançar isso? (Professora responsável 

pela Educação Especial, São João de Meriti) 

 

A professora tem 25 alunos mais ou menos e não consegue dar conta 

do aluno incluído. (Orientadora, Escola A) 

 

Quanto à aprendizagem dos alunos incluídos, as “falas” denotam certa 

estigmatização e evidenciam as baixas expectativas dos professores de classe regular 

quanto à capacidade do aluno com deficiência aprender. Os professores parecem atribuir 

a aprendizagem a outras pessoas menos a si próprios, como por exemplo, outros alunos, 

estimulador, outros professores dos anos consecutivos, como se a responsabilidade da 

aprendizagem do aluno incluído fosse sempre de uma terceira pessoa. 

 

Alguns professores têm expectativas na aprendizagem e os alunos 

ajudam muito. Outros não. (Professora de classe regular, Escola A) 

 

A gente sabe que consegue aprender, mas não consegue avançar. Talvez 

porque a escola não tem estimuladora. Isso é muito angustiante porque 

o professor se sente muito sozinho. (Professora de classe regular, Escola 

B) 

 

Não vou garantir que ela vai aprender mas poderia aprender se tivesse 

estimulador porque eu daria atividade de primeiro ano e o estimulador 

ficaria fazendo. (Professora de classe regular, Escola B) 

 

Eu tenho ele e mais 22 alunos, as vezes mais alunos. É complicado. Ele 

não acompanha. (Professora de classe regular, Escola A) 

 

Alguns professores parecem atribuir à inclusão um fator apenas social, deixando 

o processo ensino-aprendizagem em um “plano renegado”. Na “fala” da professora 

abaixo, esse entendimento aparece de maneira explícita: 

 

No caso da aluna X, ela tem esquizofrenia e é nível máximo, você tem 

dificuldade de se aproximar dela e não tem mediador, a abordagem é 

diferente. A avaliação é baseada em cópia, no caso a explicação não 

tem como, por conta da aluna incluída ser bem severa. (Professora de 

classe regular, Escola C) 

 

As demais “falas” também apontam tal direção: 
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A inclusão favorece mais as habilidades sociais do que a aprendizagem 

pedagógica. (Professora de classe regular, Escola A) 

 

Ela teve uma melhora na habilidade social. Eu mesma dei conceito D 

para ela poder repetir porque acho que não deve passar de ano. 

(Professora de classe regular, Escola B) 

 

A avaliação também aparece como uma dificuldade enfrentada pelos professores 

de classe regular: 

 

Como eu vou botar uma menina no terceiro ano se ela não sabe ler nem 

escrever, mas a lei manda! (Professora de classe regular, Escola B) 

 

A progressão é automática, então... (Professora de classe regular, 

Escola B) 

 

Agonia, frustração, desafio e felicidade também parecem contemplar o trabalho 

do professor, quando ele identifica o progresso do aluno deficiente, tal como qualquer 

professor que deseja ver seu aluno caminhar adiante: 

 

Me agonia muito. Eu fico frustrada. Quando vejo progresso é demais. 

É a primeira vez que trabalho com aluno especial. (Professora de classe 

regular, Escola A) 

 

Os discursos apresentados ratificam o que identificamos na análise de 

documentos, observação e teste de associação livre de palavras e apontam alguns fatores 

que dificultam o trabalho do professor, tais como: falta de adaptação curricular, grande 

número de alunos em sala de aula, avaliação inadequada, baixas expectativas e crenças 

cristalizadas em relação à aprendizagem do aluno com deficiência. Carvalho (2006) 

afirma que ainda estamos vivendo na educação um processo de exclusão, com bancos 

lotados, escassos recursos pedagógicos e financeiros, evasão e falta de resultados efetivos, 

indicando, portanto, que não são dificuldades especificas do professor em classes 

inclusivas. 

Crochik et al. (2011) afirmam que, de um modo geral, as professoras são 

favoráveis à inclusão, mas isso não descarta suas atitudes preconceituosas, veladas ou 

explícitas. Para Adorno (1995), somente através da aceitação do diferente na classe 

regular, pode-se tornar possível uma educação que propicie a formação de sujeitos 

conscientes e reflexivos. Podemos inferir com base nas “falas” apresentadas acima, que 

essa aceitação ainda não aconteceu totalmente, pois o docente ainda parece não se sentir 
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sujeito ativo no processo de aprendizagem do deficiente. De acordo com Silveira e Neves 

(2006), o imaginário social que ainda prevalece entre os profissionais da educação 

contribui para falta de conhecimento e dúvidas que criam incertezas quanto aos benefícios 

e possibilidades da inclusão. Se as representações sociais são prescritivas, se impõe sobre 

nós com uma força irresistível, norteando nossas condutas, também é possível que 

possamos escapar de alguns pensamentos ou preconceitos e mudar nosso modo de pensar 

e agir (MOSCOVICI, 2010). 

 

5.5.2 – Categoria 2 – Parcerias 

Esta categoria também está relacionada ao apoio técnico que esses profissionais 

recebem, às parcerias público e privado e à parceria entre a Secretaria de Educação e a 

Secretaria de Saúde. 

Há diversas “falas” que são comuns entre os professores de classe regular e o 

professor de AEE, indicando consenso sobre o contraturno, um dos fatores mais 

impeditivos para que não ocorra a parceria entre eles. As “falas” de professores do AEE 

e dos professores de classe regular registradas a seguir constituem exemplos da 

dificuldade encontrada: 

 

O diálogo entre o professor de AEE e o professor da sala regular é muito 

difícil por causa do contraturno, como eu disse anteriormente eu queria 

poder assistir uma aula e não dá. Quando eu preciso falar com algum 

professor eu deixo bilhete pela orientação. (Professora de AEE, Escola 

A) 

 

Existe uma dificuldade de diálogo por não ser no mesmo turno. Não 

tem ponte entre professor e sala de recurso. (Professora de classe 

regular, Escola B) 

 

Para me comunicar com o professor regular, normalmente deixo bilhete 

com a orientação. Por causa do contraturno, não encontro o professor 

regular. (Professora de AEE, Escola B) 

 

De maneira recorrente, a necessidade do estimulador é apontada como essencial 

para o sucesso da inclusão. As “falas” da orientadora e da professora de classe regular 

reportam à necessidade de apoio dentro da sala de aula: 

 

O maior empecilho para a inclusão é a falta de suporte para o professor 

de sala de aula regular, não tem mediador, não tem estimulador, falta 

intérprete. (Orientador, Escola C) 
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A maior dificuldade é a falta de apoio. Nem sempre eu tenho uma 

estimuladora comigo. (Professora de classe regular, Escola A) 

 

A visão da SEMED parece ser um pouco diferente. Em entrevista, a responsável 

pela SRM da SEMED de Belford Roxo reconhece o valor inestimável do estimulador, 

contudo, observa que ele é visto como “tábua de salvação” para a inclusão. Esta metáfora 

se aproxima muito da metáfora “salvador da pátria”, que identificamos com relação ao 

trabalho do professor do AEE, e condensa os significados associados ao trabalho do 

estimulador. Esses dois profissionais são “salvadores”, pois somente a eles parece caber 

a tarefa de incluir os alunos deficientes. Assim, mais uma vez, a inclusão é vista como 

um “dever” dos profissionais ligados ao AEE. Este resultado corrobora com aquele 

encontrado por Almeida (2012), cujo estudo mostrou que um dos principais motivos para 

o insucesso da proposta inclusiva era a atribuição da inclusão aos professores da SRM, 

identificados como os profissionais mais preparados para lidar com o aluno incluído. A 

“fala” a seguir aponta nessa direção: 

 

No município os professores veem o estimulador como um alívio, uma 

salvação, tipo aí meu Deus que bom! (Responsável Sala de Recursos, 

SEMED Belford Roxo) 

 

As falas também apontam dificuldades de diálogo entre os próprios professores 

de classe regular. Aparentemente os docentes que não possuem alunos incluídos não se 

interessam pelo tema, como expresso nessas falas dos professores de classe regular: 

 

Os professores que têm alunos incluídos dialogam entre si, mas os 

outros que não tem alunos especiais não, porque é como se o problema 

não fosse dele. Só que daqui algum tempo esse meu aluno pode vir a 

ser dele. (Professora de classe regular, Escola A) 

 

É muito difícil encontrar um professor que esteja mais aberto para 

querer troca. (Professor de classe regular, Escola C) 

 

Tem professor aberto, mas tem professor que não, e muitas vezes 

responde ao ser questionado sobre como está o aluno, responde, ‘Está 

tudo tranquilo’, mas sabemos que não está, mas por essa ser uma escola 

muito inclusiva a maioria entende que é preciso adaptações. 

(Orientadora Educacional responsável pela Educação Especial, Escola 

C) 

 

Na categoria 2, também surgiu a parceria público-privado, entre o professor de 

AEE e o professor regular, mas essa parceria parece não funcionar muito bem devido à 
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falta de tempo do professor: 

 

Temos alunos de escola particular e a direção nos permite um tempo 

para irmos a essa escola conversar com a professora regular. Esse ano 

ainda não fui, mas devo ir ainda (Professora de AEE, Escola B). 

 

As falas evidenciam que as parcerias entre os profissionais são escassas ou quase 

inexistentes. Essa afirmação fica evidente na fala da estimuladora: 

 

O diálogo não acontece. Seria muito bom esse diálogo entre o 

estimulador, professor regular e professor AEE. A gente queria saber 

por exemplo se a aluna que é agitada em sala também é assim no AEE 

ou se ela se concentra. Ajudaria muito saber. (Estimuladora, Escola A) 

 

Assim como na fala da professora de AEE: 

 

Os professores que tem alunos incluídos se preocupam mais com 

atividades inclusivas. Eu já ofereci para eles utilizarem o material da 

sala de AEE, mas até agora ninguém utilizou. (Professora de AEE, 

Escola A). 

 

As demais falas também parecem apontar nessa direção, mas cabe lembrar que a 

Escola C é uma escola “muito inclusiva” e que a maioria dos professores está voltada 

para fortalecer o processo de inclusão, conforme informação dada pela Orientadora 

responsável pela Educação Especial: 

 

No início do ano tem um contato maior, já no dia a dia esse contato não 

continua muito. (Professor de classe regular, Escola C) 

 

Quando o ano se inicia geralmente há esse contato maior depois no dia 

a dia os professores não continuam muito por causa das suas tarefas no 

AEE. Já o professor regular se tem alguém em sala como o intérprete 

ele não procura muito o AEE. (Intérprete de Libras, Escola C) 

 

Eu faço relatório deles [dos alunos deficientes] e vou a sala deles e se 

os professores precisarem também vem” (Professor de AEE, escola C) 

 

Você sabe se a aluna X incluída frequenta a sala de recurso? Não sei 

dizer, eu acho que frequenta sim. (Professora de classe regular, Escola 

C). 

 

A falta de parceria parece ser um problema também para a SEMED, como se pode 

constatar na seguinte fala: 
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Muita dificuldade primeiro porque a instituição não promove um 

espaço de diálogo, cada um entra em sua sala de aula faz seu trabalho e 

pronto, mesmo trabalhando com o mesmo aluno, a não ser que o 

professor crie esse espaço para o crescimento desse aluno e nem todos 

buscam esse espaço. O aluno na sala regular é um e na sala AEE é outro. 

(Professora responsável pela Educação Especial, São João de Meriti) 

 

No que se refere ao trabalho dos professores, pode-se dizer que o trabalho do 

professor de AEE é um e do professor de classe regular é outro. Podemos inferir com base 

nessa categoria, que a falta de parceria entre os professores da classe regular e os 

professores de AEE e as instituições especializadas geram um grande problema para o 

processo de inclusão, o que foi identificado por Rodrigues e Cia (2013): 

 

Muitos professores da educação especial podem ter dificuldade em 

estabelecer parceria com o professor da classe comum, seja pela 

ausência ou pouca diretriz que os professores da educação especial têm 

para atuarem em parceria com os professores das salas comuns, seja 

pelo pouco tempo, dificuldade de contato com este professor ou mesmo 

quanto a localização da SRM (MENDES, 2010), ou seja, embora as 

participantes tenham consciência de que seria necessário desenvolver 

algum tipo de atividade em conjunto com a classe regular, visando 

benefícios ao aluno, algumas ainda encontravam dificuldade em 

estabelecer isto por diversos fatores. 

 

5.5.3 – Categoria 3 - Políticas públicas 

Arrolamos nessa categoria as dificuldades apresentadas pelos profissionais que se 

referem à gestão democrática, falta de profissionais, articulação educação–saúde e 

atuação da SEMED. 

Nas falas dos profissionais, percebe-se a ênfase dada à gestão democrática. Tanto 

o professor de AEE quanto o professor de classe regular consideram que a indicação da 

direção da escola é um fator complicador para o processo de inclusão: 

 

Prejudica o fato da gestão democrática, que não somos nós quem 

votamos no diretor. (Professora de classe regular, Escola B) 

 

Alguns diretores olham mais para parte física da escola e pouco para o 

pedagógico. (Professora de classe regular, Escola B) 

 

Eu acho que o fato de ser indicação a diretora fica muito submissa aos 

políticos. (Professora de AEE, Escola B) 

 

O funcionário fala alguma coisa, mas a direção quer se manter, então 

cria uma barreira. (Professora de AEE, Escola B) 
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Algumas falas contemplam a importância da articulação entre a Secretaria de 

Educação e a Secretaria da Saúde, o que já havia sido identificado quando da análise de 

documentos e da observação. Percebe-se a preocupação tanto da SEMED como do 

professor de AEE com vários aspectos que vão desde a falta de remédio, necessidade de 

atendimento multiprofissional, necessidade do laudo para recebimento da verba federal e 

finalmente com a Nota Técnica n. 04 (BRASIL, 2014) que faculta o laudo para 

atendimento no AEE. Na fala dos professores, foi possível verificar um sentimento de 

impotência e até mesmo desespero, por não conseguirem executar o que lhes é 

demandado: 

 

Ponto negativo é a saúde, é a falta do laudo, da medicação, essa semana 

mãe até falou “o negócio é o seguinte com o dinheiro que ganho não dá 

para comprar remédio, então vai ficar convulsionando”. Aí dá até 

vontade de chorar, precisa de acompanhamento de fono, de psicólogo e 

muitas vezes não existe. No Censo só entra aluno com laudo porque é 

verba federal. (Responsável Sala de Recursos SEMED Belford Roxo) 

 

Existe uma grande dificuldade para o município em proporcionar a 

saúde, eu acho que neuropediatra tem um apenas que atende todo o 

município. (Orientadora Educacional responsável pela Educação 

Especial, Escola C) 

 

As dificuldades são muitas e há uma forte preocupação em relação a sala de AEE, 

que pode vir a ser utilizada para outros fins. A fala da professora de AEE da Escola C 

expressa essa preocupação: 

 

Aqui na rede são João de Meriti tem esse projeto APEE na sala de 

recursos atende também alunos com dificuldade de aprendizagem que 

não tem laudo. Eu vou ser sincera eu não concordo deveria ser para 

atender só deficiente. Deveria ter uma outra sala para atender essa 

demanda da escola. Aqui eu atendo os alunos deficientes e de 

dificuldade no contraturno. 

 

A escassez de profissionais para efetivar a inclusão nas escolas é alarmante e 

muito mencionada, principalmente o estimulador: 

 

Aqui mesmo na escola temos crianças mais agressivas com 

comportamento diferente e, às vezes, não tem uma estimuladora junto 

porque o estimulador vem pela manhã e fica até as 15h, então de 15h às 

17h não tem ninguém. Aí a gente liga para mãe vir buscar e ela vem 

“emburrada”. A gente quer que a inclusão seja entendida como um 
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processo contínuo e extensivo a todos os seus espaços, mas, por conta 

das políticas, às vezes temos dificuldade. Por exemplo, tinha um aluno 

cadeirante que saiu antes de ser construída uma rampa. Talvez ele tenha 

saído por isso ou por não ter uma estimuladora o tempo todo com ele. 

(Orientadora, Escola A) 

 

Verificou-se que as SRM precisam ser equipadas e funcionar nos dois turnos. 

Algumas falas parecem expor sentimentos relacionados a ressentimento e desamparo. 

Nesse contexto, incorporam-se professores que utilizam seu próprio dinheiro para 

comprar materiais: 

 

Aqui não funciona sala de recursos. Tem por ter, eu acho que é porque 

vem gente vê e aí abre a sala de recursos. De tarde mesmo precisa de 

sala de recursos porque tem aluno que precisa, mas não tem professora. 

Não sei se é só nesse município ou em outros também” (Professora de 

sala regular, Escola A) 

 

Minha opinião é que precisa ter ajustes na sala de recursos. Cadê o meu 

material? Até foram enviados alguns jogos, O material dourado há 

tempos atrás eu comprei com meu dinheiro. (Professor de AEE, Escola 

C) 

 

Com relação às ações da SEMED para a efetivação do processo de inclusão, 

verifica-se que a secretaria está oferecendo cursos, porém, somente para os professores 

do AEE: 

 

A secretaria está investindo bastante em curso de libras, fórum, 

material. E acrescenta que esses cursos são direcionados para o 

professor AEE mas deveria ser estendido para outros profissionais da 

área. (Professora de AEE, Escola A) 

 

A fala de uma professora de classe regular remete à ideia de que a SEMED, apesar 

de não oferecer cursos para outros profissionais, apoia, quando entende ser necessário, os 

professores de classe regular. No entanto, chama a atenção o desespero que a professora 

de classe regular expressa por saber que iria ter aluno incluído: 

 

Quando eu soube que iria pegar um aluno especial fiquei 

desesperada, mas as meninas da SEMED me ajudaram. 

(Professora de classe regular, Escola A) 

 

As falas agrupadas nessa categoria reforçam o que vem sendo exposto ao longo 

desse trabalho: a dificuldade de articulação entre a Secretaria de Educação e Secretaria 
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de Saúde; falta de profissionais para apoiarem a inclusão; ordenamento jurídico longe da 

realidade da educação brasileira; despreparo dos gestores em relação ao processo 

inclusivo; falta de recursos materiais; e a sensação de impotência diante de todo o cenário 

da Educação Inclusiva. 

A Teoria das Representações Sociais, que orienta a pesquisa aqui descrita, fornece 

um instrumental específico que possibilita estudar como os professores integram os 

elementos desse cenário em seus sistemas cognitivos, em suas percepções, em suas visões 

de mundo. Pelo depoimento dos professores percebemos incertezas, medos, desamparo, 

frustrações e limitações, seja do professor de classe regular, seja do professor de AEE. 

Tardif e Lessard (2005) afirmam que o trabalho docente convive com dois polos: o 

primeiro que é o socialmente reconhecido, que os autores chamam de trabalho codificado; 

o segundo, não codificado, é o trabalho docente que convive com ambiguidades, 

limitações, incertezas. Cabe ressaltar que muitos elementos que determinam a construção 

das representações estão fora do alcance e da vontade dos indivíduos (SOUSA, 2004) e 

que lhes são impostos pelo contexto onde essas representações são gestadas. 

 

5.5.4 – Categoria 4 - Aperfeiçoamento 

A quarta categoria refere-se ao aperfeiçoamento dos professores de classe regular, 

professores do AEE e de todos os agentes da escola. 

No decorrer das entrevistas, tanto os professores de classe regular como os 

profissionais ligados ao AEE comentaram sobre a importância de seu aperfeiçoamento e 

o qualificaram como indispensável para o sucesso da inclusão. Preocupam-se com os 

conhecimentos necessários a um professor que trabalha com aluno incluído: 

 

Tenho dificuldade de passar para as crianças a dificuldade dela. Não fiz 

curso para isso. (Professora de classe regular, Escola B) 

 

A dificuldade é grande porque eu não tenho nenhum curso nessa área 

específica. Foi um desafio trabalhar com aluno especial. (Professora de 

classe regular, Escola A) 

 

O aluno especial é diferente. Já fui em palestras, mas não falam do aluno 

em si. Nem os professores de sala de aula são especializados. A gente 

então! Seria ótimo se tivéssemos uns cursos ou palestras. De repente a 

gente não está fazendo o certo porque a gente não sabe. Eu não sei qual 

o problema de cada um, eu só sei que ele é especial. Eu ajudo a fazer o 

dever, vou ao banheiro, mas a gente não sabe ao certo nosso papel na 

escola. (Estimuladora, Escola A) 
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As falas da professora responsável pelas Salas de Recursos do município de 

Belford Roxo parecem ratificar o “desabafo” da professora e da estimuladora no que se 

refere ao aperfeiçoamento e à falta de entendimento sobre o papel de cada profissional no 

processo inclusivo, como exposto a seguir: 

 

Vai ter uma capacitação agora para os estimuladores para que eles 

realmente façam um trabalho de desenvolvimento, não só para trocar 

fralda ou para ficar andando no pátio porque o aluno está dando 

alteração. [...] O pedagógico ainda fica com o professor regular, o 

estimulador ainda está para assessoria básica, em levar ao banheiro, mas 

isso vai mudar com a capacitação. Atualmente o estimulador não 

precisa nem ser professor. Eu não gosto dessa palavra estimulador, 

estamos buscando outra palavra porque não é cuidador, não é assistente. 

(Responsável Sala de Recursos SEMED Belford Roxo) 

 

Vale ressaltar que, durante pesquisa de campo, essa capacitação ocorreu e que um 

dia em que era realizada observação na Escola A, a estimuladora comentou que tinha ido 

à capacitação e se mostrou bastante satisfeita, sentindo-se mais confiante em desenvolver 

seu trabalho. 

Os profissionais que possuem relação mais direta com o professor de AEE 

demandam aperfeiçoamento para toda a comunidade escolar, pois a responsabilidade do 

processo inclusivo, para eles, é de todos. 

 

Falta conhecimento do professor e do estimulador. Eu estou tentando 

conversar com a professora itinerante para que ela possa ter uma 

conversa com o inspetor, com a estimuladora e professores ou para ela 

sugerir na SEMED cursos para os diferentes profissionais da escola. 

(Professora de AEE, Escola A) 

 

A formação continuada deve ser para todos, todos os setores da escola, 

a gente pensa muito na formação só para o professor, mas também 

precisa ser para o diretor, o orientador pedagógico, o porteiro que 

recebe o aluno. (Professora responsável pela Educação Especial, São 

João de Meriti) 

 

O aluno não é só do professor, o aluno é da escola. Todos deveriam 

fazer o curso. Tem profissionais da escola que nem sabe que o aluno é 

especial. Deveria fechar a escola para ter o curso, por exemplo, um dia 

que teve curso eu não pude ir porque não podia sair da escola 

(Estimuladora, Escola A) 

 

A responsável pelas SRM do município de Belford Roxo narra a dificuldade de 

alguns professores para comparecerem aos cursos e ressalta que já houve melhora 

significativa na formação. 
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Me comunico com eles porque criei e-mail, whatsapp, e participo dos 

cursos de formação e fico perguntando: porque você não foi ao curso?  

Quando chegamos tinham muitos profissionais que não tinham 

formação, agora esse número melhorou significativamente. 

(Responsável Sala de Recursos, Belford Roxo) 

 

Observa-se, segundo a fala dos participantes, que os professores de AEE e de 

classe regular estão diante de enormes carências tanto em relação às suas condições de 

trabalho como também em relação a sua formação, que os levam a apresentar inúmeras 

dificuldades tanto quanto ao processo ensino-aprendizagem quanto ao saber específico 

para atuar com o aluno deficiente. Segundo Cunha (2015), diante desse panorama, o 

professor, por falta de alternativa, acaba recorrendo a práticas inspiradas no modelo de 

integração escolar, uma vez que é o que é possível fazer. 

 

5.5.5 – Categoria 5 - Inclusão 

A quinta e última categoria refere-se às ações que promovem a Educação Inclusiva 

no espaço escolar. As falas dos profissionais que trabalham com o AEE evidenciam que 

a inclusão está baseada na exclusão: 

 

Eu percebo que ainda tem muitos mitos na perspectiva da educação 

inclusiva. As avaliações externas pensam muito pouco no aluno 

incluído. Elas pensam mais no deficiente visual, aluno surdo e o aluno 

Deficiente intelectual? Como ele faz a avaliação externa? Penso eu que 

até o MEC não tem um parâmetro em relação a isso. Quando gestores, 

educadores chamam a Educação Especial é para dar um jeito e esse jeito 

é tirar a criança dali. O professor regular pensa positivo e age negativo, 

ou seja, entende, mas não aceita, é o que chamo de ‘inclusão leve’ ou 

‘inclusão branda’, mas aí quando se fala em ministério público, com a 

força da lei os professores mudam as ações. No município de São João 

de Meriti o negativo é a falta de profissionais capacitados para a sala de 

recursos, isso é gritante, a gente escuta muita reclamação de pais, 

diretores. (Professor responsável pela Educação Especial, São João de 

Meriti) 

 

Os professores não acreditam na inclusão incondicional. A gente ainda 

vê a integração e não a inclusão de fato. Eu tiro pela minha sala de AEE. 

Nossos professores ainda estão despreparados, muitos não querem a 

inclusão. Deixa o aluno aí que não está me perturbando. (Professora de 

AEE, Escola C) 

 

A escola tem que estar preparada para receber, porque senão não 

adianta, dá tudo errado. (Professor do Polo de Libras, Escola C) 

 

Positivo é que quando a inclusão realmente acontece e dá certo é você 
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ver que eles conseguem avançar e muito porque é muito ruim ver a 

criança segregada. Modismo, resistência, despreparo e se encostam na 

frase eu não estou capacitado, não estudei para isso, mas, mais pelo fato 

daquilo que não compreendem. (Responsável Sala de Recursos 

SEMED Belford Roxo) 

 

Direção de escola é resistente a matrícula do AEE. (Professora de AEE, 

Escola B) 

 

Os professores de classe regular compartilham do mesmo entendimento, como 

podemos ver na fala destacada: 

 

A inclusão vira exclusão porque ou você dá atenção para o aluno dentro 

da sala de aula ou vai dar atenção para o aluno incluído. Na recreação 

o aluno fica perdido porque não tem quem fique com ele. (Professora 

de classe regular, escola A) 

 

Essas falas parecem corroborar os resultados do estudo realizado Perez, Campos 

e Almeida (2015) sobre as representações sociais de professores da Educação Infantil 

sobre a inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede regular 

de ensino. Estes pesquisadores tomaram como base a dualidade entre inclusão e exclusão, 

entendendo que esta é uma prática intrínseca ao sujeito e concluíram que as propostas de 

inclusão se encontram distantes da realidade das escolas. Estes autores questionam se há 

um professor que pode ser considerado um “professor inclusivo”, que esteja preparado 

para enfrentar o cotidiano escolar com toda sua diversidade e adversidade, e se suas 

práticas são excludentes, mascaradas por um discurso romantizado do processo de 

inclusão. Os resultados por eles encontrados mostram que os professores da classe regular 

se sentem impotentes para atender os alunos com TEA, debruçando-se sobre o cuidado 

que lhes dispensam e não levando em conta as propostas pedagógicas da Educação 

Inclusiva. O que também identificamos ao longo de nossa pesquisa. 

Outro tema que mais uma vez emergiu da fala dos professores de classe regular é 

a falta de apoio e a importância do estimulador ou do intérprete em sala de aula. 

 

A gente fica nervosa quando tem aluno incluído, principalmente porque 

não tem apoio em sala de aula, já quando tem o interprete de Libras a 

gente fica mais calmo. (Professora de classe regular, Escola C) 

 

A Orientadora Educacional da Escola C também parece concordar com a 

professora de classe regular: 
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O maior empecilho para a inclusão é a falta de suporte para o professor 

de sala de aula regular. Nós aqui do município não temos estimulador, 

mediador, nada. Somente uma intérprete de Libras. 

 

Na visão de uma estimuladora, o que acontece é que, quando ela está presente na 

sala de aula, a demanda do aluno incluído fica por sua conta: 

 

Às vezes o professor até passa atividade, mas às vezes sinto que eu que 

sou o professor do especial e não o professor de classe regular. 

(Estimuladora, Escola A) 

 

A fala da de outra professora de classe regular também aponta nessa direção: 

 

Eu não tenho dificuldade com os alunos surdos, porque a turma ajuda e 

a intérprete também. Eles são sensacionais, não vejo nada negativo. 

(Professora de classe regular, Escola C) 

 

A fala da responsável pela sala de recursos da SEMED de Belford Roxo mostra 

certa preocupação quanto ao estimulador substitui o professor de classe regular, quando 

este último falta: 

 

Não acontece do estimulador substituir professor, quem geralmente vai 

é professor da sala de leitura. Eles até querem fazer isso de colocar o 

estimulador para substituir. Não acontece. 

 

Cabe ressaltar que, durante um dia de observação na Escola C, o estimulador 

estava substituindo um professor de classe regular que estava de licença médica. 

A humanização no processo de inclusão foi destacada na fala de diferentes 

profissionais: 

 

A questão da humanização é tudo. Beneficia todo mundo, não só 

o aluno, mas o professor também. Você torna o ser humano 

melhor. Você quer ver um exemplo é o ENEM que parece que vai 

ter uma prova especial de Libras para redação. (Responsável Sala 
de Recursos SEMED, Belford Roxo) 

 

Positivo da inclusão é a oportunidade das pessoas estarem na 

sociedade se expondo, vivendo. (Professora de AEE, Escola C) 

 

Inclusão não é só o aluno estar na escola e sim quebrar o muro 

para fora das escolas. (Responsável Educação Especial SEMED, 
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Belford Roxo) 

 

O contraturno, conforme consta na Resolução n. 4 (BRASIL, 2009), é o “turno 

inverso ao da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns”. Embora aeja 

entendido como uma contribuição para a inclusão escolar e social do aluno, não favorece 

o processo de inclusão. As professoras relatam sentimento de angustia, solidão e 

impotência pela dificuldade de não potencializarem a utilização desta proposta. 

 

Uma coisa que eu sou contra é que a sala de recursos deveria ser 

no horário do aluno, porque você não tem controle. (Professora 

de classe regular, Escola B) 

 

A sala de recurso é de outro turno, não consegue conversar, não 

tem esse feedback. É angustiante. É a primeira vez que trabalho 

com síndrome de Down. Já trabalhei com outras deficiências. 

(Professora de classe regular, escola B) 

 

O contraturno complica a comunicação. Eu pedi um relatório não 

dos alunos, mas do trabalho das professoras porque eu preciso 

saber quais os problemas que existem, para poder ajudar, mas o 

ponto crucial é o contraturno porque o município é um local 

carente e muitas vezes a mãe não tem como trazer, porque tem a 

violência, tem a mãe que trabalha e quem leva é o irmão ou a 

vizinha. (Responsável Sala de Recursos SEMED, Belford Roxo) 

 

No contraturno tem maior dificuldade com a família e 

principalmente com o professor ou de poder acompanhar um dia 

em sala de aula. (Professora de AEE, escola A) 

 

Aparentemente a Orientadora Educacional responsável pela Educação Especial da 

Escola C discorda dessa posição: 

 

Todos que frequentam a sala de recursos é no contraturno e não é 

barreira porque já acostumamos assim. Já teve um mínimo de 

atendimento dentro do turno, mas não mais e isso não causa 

evasão. Tem responsável que não quer participar, mas não por 

causa do contraturno. 

 

O contraturno escolar foi idealizado para manter a criança ou adolescente no 

espaço escolar, seja por meio de atividades educativas, seja para diminuir o nível de 

vulnerabilidade pessoal e social a que estão sujeitos crianças e jovens. Entretanto, esse 

tempo não se faz por si mesmo, é necessário que uma nova identidade para a escola 
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fundamental seja construída, sendo a primeira e indispensável condição para que todas as 

crianças possam ser integradas à escola (CAVALIERI, 2002). Não é diferente para a 

Escola Inclusiva. Conforme documento elaborado pelo MEC (2005, p. 7e 11): 

 

A inclusão é um movimento mais amplo e de natureza diferente ao da 

integração de alunos com deficiência ou de outros alunos com 

necessidades educacionais especiais. Na integração, o foco de atenção 

tem sido transformar a educação especial para apoiar a integração de 

alunos com deficiência na escola comum. Na inclusão, porém, o centro 

da atenção é transformar a educação comum para eliminar as 

barreiras que limitam a aprendizagem e participação de numerosos 

alunos e alunas. [...] São várias as barreiras que é preciso 

remover, tanto ao inventar como fora dos sistemas educacionais, 

para avançar as escolas mais inclusivas que acolham a todas as 

crianças da comunidade e promovam seu pleno aprendizado e 

participação (grifo nosso). 

 

Dentro da categoria inclusão, surgiu também o despreparo do professor e a falta 

de SRM, como apontado pela professora de AEE da Escola C: 

 

No município de São João de Meriti o negativo é a falta de profissionais 

capacitados e sala de recursos, isso é gritante, a gente escuta muita 

reclamação de pais, diretores. 

 

As falas dos participantes ratificam as dificuldades que foram identificadas ao 

longo da pesquisa: falta de apoio; responsabilidade da inclusão por conta dos profissionais 

de AEE; barreiras que precisam ser quebradas como o preconceito e o estigma; a 

diferença entre Educação Especial e Educação Inclusiva; escassez de sala de recursos e 

de materiais; necessidade de capacitação dos professores; dificuldade de parceria entre os 

professores do AEE e professores regulares; o esvaziamento do contraturno; e a falta de 

articulação entre a Educação e a Saúde. Todos esses fatores evidenciam a fragilidade do 

trabalho do professor de AEE, assim como a inclusão de alunos com deficiência. O que 

parece acontecer decorrente desses entraves é a escola promover uma inclusão que exclui 

o aluno público alvo do AEE. 

Estudos sobre representação social de inclusão, como os de Taveira (2008) que 

identificou que, no processo de inclusão existem processos simbólicos que ratificam a 

exclusão; Almeida (2012) que concluiu que as representações sociais de professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental parecem estar ancoradas na exclusão do diferente; 

Perez, Campos e Almeida (ANO) que também mostraram que as práticas dos professores 
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de classe regular são excludentes, mascaradas por um discurso romantizado do processo 

de inclusão, orientadas pelo cuidado com o aluno deficiente, sem levar em conta as 

propostas pedagógicas da Educação Inclusiva; Glat (2005) e Pletsch (2009) que chamam 

a atenção para o aspecto integracionista dada à inclusão ainda nos dias atuais; e o de 

Cunha (2015) que concluiu que o professor ainda vê seu aluno predominantemente pelo 

modelo da integração, apesar das políticas públicas oficiais, contribuem para sustentar 

nossa argumentação. 

É inegável a contribuição da integração em décadas passadas. Sanches e Teodoro 

(2006) afirmam que a integração foi um avanço na época para a escolarização, 

socialização e dignificação da pessoa com deficiência. Mas, é notório que precisamos 

avançar e efetivar a inclusão. 

O aluno com deficiência traz consigo a marca da exclusão. Jodelet (2005), em seu 

estudo sobre a loucura com deficientes que compartilhavam o dia a dia numa aldeia com 

pessoas sem deficiência, constatou que, mesmo vivendo durante anos juntas, a pessoa 

com deficiência era vista como um “estrangeiro”, não fazendo parte daquele grupo social. 

“Tornou-se, então, evidente que as representações que eles provocaram derivavam de 

visões tradicionais e que eram essas representações que determinavam as reações dos 

aldeões para com eles” (MOSCOVICI, 2010, p. 58).  

É possível dizer que os alunos deficientes que compartilham o cotidiano com 

alunos não-deficientes, os veem também como estrangeiros que não pertencem ao seu 

grupo, tal como os professores, especialmente aqueles que atuam nas salas de aula 

regulares. Entendemos que a inclusão dos alunos com deficiência está baseada na 

exclusão e que o trabalho do professor parece ainda ser norteado por um modelo de 

integração, integrar o estrangeiro, provavelmente por não ter autonomia nem experiência 

com eles. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Essa pesquisa procurou identificar indícios de representações sociais de trabalho 

docente construídas por professores de AEE que atuam com alunos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, em escolas da baixada fluminense. 

O estudo buscou responder às seguintes questões: 

- Que informações, crenças, valores, comportamentos e expectativas têm os 

professores sobre seu trabalho com alunos com deficiência nas salas de recursos 

multifuncionais? 

- Como se dão as interações entre os professores de AEE e alunos com deficiência 

durante a realização do trabalho docente? 

- Que informações têm os professores de AEE sobre o trabalho docente realizado 

na SRM? 

- Que tipo de parcerias são estabelecidas entre o professor de turma regular e o 

professor de AEE? 

Para responder a essas questões, foi realizado um trabalho de investigação por 

meio de análise de documentos, observação do cotidiano do professor de AEE na SRM 

em três escolas de dois municípios da Baixada Fluminense, aplicação de questionário, 

realização de entrevistas individuais semi-diretivas com 19 profissionais que atuavam 

nessas escolas. 

Cabe ressaltar as inúmeras dificuldades enfrentadas para coletar dados, como por 

exemplo, o acesso à escola por estar situada numa área considerada violenta; 

reorganização da Secretaria Municipal de Educação do município de São João de Meriti; 

licença médica de professoras; casos de resistência em responder as perguntas do 

questionário e participar das entrevistas, o que demandou um tempo considerável para 

que esses pudessem ser respondidos; além da dificuldade de chegar à Baixada Fluminense 

por recorrentes ações de violência no trajeto percorrido pela pesquisadora. 

Após a realização do trabalho de campo, que durou aproximadamente cinco 

meses, as informações coletadas formam organizadas e deu-se início à análise dos dados, 

através de um diálogo constante com a literatura que subsidiou a pesquisa. Verificou-se 

que os resultados obtidos pareciam reproduzir o que diferentes pesquisadores haviam 

encontrado, o que evidenciava a semelhança deste estudo com os demais. 
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A dificuldade de parceria entre o professor de AEE e o professor de classe regular 

foi constatada, sobretudo pela falta de um tempo em comum entre eles, o que impede a 

elaboração de um planejamento conjunto e a obrigatoriedade do aluno deficiente 

frequentar a SRM no contraturno. Os participantes apontam esses dois fatores como os 

mais impeditivos para a efetivação dessa parceria. 

Outro fator que mereceu destaque é a insatisfação com a realização do AEE no 

contraturno. Porém, os profissionais alegam que nada pode ser feito, uma vez que se trata 

do cumprimento da legislação.  

Observou-se que o papel do professor do AEE parece não está muito claro para os 

participantes, assim como suas atribuições. A elaboração do PEI não tem sido realizada 

em conjunto, como por exemplo, a professora itinerante faz com a professora de classe 

regular, mas a professora do AEE não participa. A falta de comunicação entre professora 

de AEE e as famílias acaba por provocar o abandono do aluno deficiente, que deixa de 

frequentar a sala de AEE. Essas e outras situações percebidas pela pesquisadora, parecem 

indicar que próprios professores de AEE ainda possuem dúvidas a respeito de suas 

funções.  

Embora estudos realizados por pesquisadores do campo da Educação Especial 

tenham mostrado que a SRM acaba por se transformar num local para aulas de reforço, 

constatou-se que, nas escolas aonde foi realizada a coleta de dados, essa prática parece 

estar mudando, o que revela um resultado diferenciado daqueles que vinham sendo 

obtidos em outros estudos. Aparentemente os professores de AEE estão revendo sua 

prática e trabalhando atividades específicas de memória, atenção, concentração, 

atividades motoras e conteúdos pedagógicos. Parte desse avanço pode-se atribuir ao fato 

do tema inclusão escolar estar sendo tema de formação continuada desses professores que 

têm conversado mais sobre o assunto e, consequentemente, disseminando maiores 

informações entre os pares. 

A partir de dados recolhidos, verificou-se que a CID que consta no laudo médico 

ainda é essencial para o atendimento do aluno com deficiência nas SRM. Nesta pesquisa 

foi possível constatar um certo fracasso na implantação do processo de inclusão devido a 

imensa dificuldade apresentada na articulação entre as Secretarias de Educação e de 

Saúde. Identificou-se problemas na comunicação entre a Secretaria de Educação e as 

professoras de AEE. A primeira conhece a Nota Técnica n. 04 (BRASIL, 2014), que 

considera o laudo médico como complementar e não imprescindível ao atendimento do 

AEE, desde que o aluno passe por uma avaliação multidisciplinar, enquanto as 
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professoras de AEE a desconhecem e não iniciam o AEE enquanto esse documento não 

é apresentado pela família. 

Este estudo também identificou carências de recursos nas salas de AEE, 

inadequação da estrutura física na sala e pouca preocupação em relação a inclusão no 

PPP, documento que é o retrato da escola e que expõe as ações para difusão de uma 

cultura inclusiva.  

Para sondar que informações, crenças, valores, comportamentos e expectativas 

têm os professores sobre seu trabalho com alunos com deficiência nas SRM foram 

aplicados questionários e entrevistas. A análise dos dados coletados revelou que uma 

Escola Inclusiva, socialmente construída pelo grupo, é dependente capacitação de seus 

profissionais. Os professores enfatizam em seus discursos que é preciso estar capacitado 

para realizar as tarefas demandadas pela inclusão, pois a falta de conhecimento e a 

inadequada formação dos docentes, seja inicial ou continuada, contribui para sua 

inviabilização. 

A formação aligeirada, desfocada da realidade das salas de aula, onde apenas uma 

disciplina sobre Educação Especial tem sido ofertada nos cursos de Pedagogia, dificulta 

a compreensão do processo de inclusão e acaba por se constituir em uma barreira para 

práticas educativas inclusivas. 

Os professores de AEE parecem ancorar seu trabalho no respeito e no amor ao 

aluno incluído, pois parecem acreditar que estas atitudes suprem as necessidades 

educativas desse aluno, o que também já foi identificado em diversos estudos sobre 

trabalho docente: o amor e o respeito superam as inúmeras dificuldades enfrentadas por 

esses professores durante seu trabalho. 

No entanto, as interações observadas entre os professores de AEE e alunos com 

deficiência não descartavam a aprendizagem, mesmo num ambiente precário e 

desprovido de recursos físicos e didático-pedagógicos, o que pode apontar indícios 

favoráveis ao processo de inclusão, pois aqueles profissionais pareciam começar a 

acreditar mais na capacidade cognitiva dos alunos incluídos. 

Também foi possível verificar vestígios de inclusão-integração. As falas de alguns 

participantes parecem sugerir que o local ideal para os alunos com deficiência são as salas 

especificas ou as turmas especiais, o que parece indicar que estamos diante de uma visão 

integracionista. 

Quanto à representação social do trabalho do professor de AEE, é possível que 

esta possa ser condensada pela metáfora “salvador da pátria”, identificada na fala dos 
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professores de classe regular, pois diante das inúmeras dificuldades enfrentadas para 

incluir o aluno com deficiência, o professor de AEE é quem “salva” a escola, tentando 

executar seu trabalho da melhor maneira possível. Cabe ressaltar que o professor 

percebido como “herói”, que parece retirar forças de onde não tem, que é capaz de realizar 

“tarefas heroicas” (FISCHMAN, 2009), que nada mais são do que “estratégias de 

sobrevivência” (WOODS, 1990) para encarar o cotidiano escolar, é recorrente em 

pesquisas sobre o trabalho docente. 

 Quanto ao professor de AEE, os mesmos não entendem seu trabalho como 

heroico. Em suas falas, identificou-se uma nova percepção sobre o que fazem: as 

atividades que desenvolvem na sala de AEE não são de reforço escolar e a SRM não é 

espaço para isso. 

Diante do exposto, sabemos que os resultados apresentados nessa pesquisa 

ratificam os de outros estudos quanto ao processo de inclusão nas escolas. Porém 

verificamos uma pequena, mas significativa mudança na percepção dos professores de 

AEE sobre seu trabalho na SRM, o que pode indicar um começo de um caminho a ser 

trilhado em prol da Educação Inclusiva. 
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ANEXO 1 – Aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética 
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ANEXO 2 – Instrumento elaborado pela equipe do Projeto Faperj 

 

Prezada Equipe Gestora: 

 

Uma das ações do Projeto “Gestão Escolar para a Escola Inclusiva: metodologias de ensino e objetos 

pedagógicos como facilitadores do processo ensino-aprendizagem da pessoa com deficiência” será a aplicação 

de um questionário a diretores, diretores-adjuntos, coordenadores pedagógicos, orientadores pedagógicos, 

orientadores educacionais e supervisores educacionais. 

Sua participação é muito importante para nós e em qualquer etapa do estudo você terá acesso 

a um pesquisador para esclarecimento de eventuais dúvidas. Suas informações contribuirão para 

realização dessa pesquisa que visa conhecer tanto os significados atribuídos às escolas que dão certo por 

gestores escolares de instituições públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro como as práticas que 

desenvolvem em seu trabalho em prol de uma Escola Inclusiva. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder 

qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados, como também 

na que trabalha. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial. Quando for necessário 

exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome será substituído 

por um codinome. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados divulgados 

em eventos acadêmicos e/ou revistas científicas 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não 

há compensação financeira relacionada à sua participação.  

 

Muito obrigado! 

Equipe do Projeto 

 

1 - Por favor, responda as questões abaixo. 

ESCOLA MUNICÍPIO 

  

NOME (opcional) 

SEU CARGO: 

(   )DIRETOR        (   )DIRETOR ADJUNTO         (   )COORDENADOR PEDAGÓGICO             (   

)ORIENTADOR EDUCACIONAL  

 

(   )ORIENTADOR PEDAGÓGICO  (   )SUPERVISOR EDUCACIONAL   (   )COORDENADOR DO 

MAIS EDUCAÇÃO 

 

(   )OUTRO     Qual? _________________________________________________________ 
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Desde que ano ocupa o cargo?  

DDD     TELEFONE DE CONTATO                                            E-mail: 

 

Sua escola tem o Programa Mais Educação? SIM NÃO 

Se sua resposta foi afirmativa, desde que ano o Programa foi implementado? 

O Programa implementado em sua escola abrange todos os alunos? SIM NÃO 

 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Sexo Masc. Fem. 

Como você se considera? 

Branco (a)  

Pardo (a)  

Preto (a)  

Amarelo   

Indígena  

Idade 

Até 25 anos.  

De 26 a 35 anos.  

De 36 a 45 anos.  

De 46 a 55 anos.  

Mais de 55 anos.  

Escolaridade  

Assinale, das opções abaixo, a que melhor corresponde a sua escolaridade 

 

 

 

Ensino Médio - Magistério  

Ensino Médio  

Ensino Superior  

Ensino Superior - Pedagogia  

Ensino Superior - Licenciatura  

Ensino Superior - Outros  

Em que tipo de instituição você fez o curso superior? Se estudou em mais de uma instituição, assinale 

aquela em que obteve o seu título profissional. 

Não se aplica  

Pública Federal  

Pública Estadual  

Pública Municipal  

Privada  

Indique abaixo a modalidade de curso de pós-graduação que corresponde ao curso de mais alta titulação 

que você possui: 

Não fiz ou ainda não completei curso de pós-graduação  

Especialização (mínimo de 360 horas)  

Mestrado  

Doutorado  

Indique qual a área temática que melhor corresponde ao curso de pós-graduação que você possui: 

Não se aplica  

Educação enfatizando Gestão e Administração Escolar  
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Há quantos anos você trabalha em educação? 

Há menos de 5 anos.  

De 6 a 10 anos.  

De 11 a 15 anos  

De 16 a 20 anos  

De 21 a 25 anos  

Há mais de 25 anos  

 

Há quantos anos você exerce o seu cargo? (Considere períodos não consecutivos) 

Há menos de 2 anos.  

De 2 a 5 anos.  

De 6 a 10 anos.  

De 11 a 15 anos  

De 16 a 20 anos  

De 21 a 25 anos  

Há mais de 25 anos  

 

Há quanto tempo você exerce seu cargo nessa escola? 

Há menos de 5 anos.  

De 6 a 10 anos.  

De 11 a 15 anos  

De 16 a 20 anos  

De 21 a 25 anos  

Há mais de 25 anos  

 

Qual a sua carga horária de trabalho nessa escola? 

Até 20 horas semanais.  

Entre 21 e 30 horas semanais  

Entre 31 e 40 horas semanais  

Mais de 40 horas semanais  

 

Qual o seu salário bruto (com adicionais, se houver) nessa escola? 

Indique o total de tudo que você ganha para trabalhar nessa escola 

Até R$ 1.448,00  

De R$ 1.449,00 a R$ 2.896,00  

De R$ 2.897,00 a R$ 4.344,00  

De R$ 4.345,00 a R$ 5.792,00  

De R$ 5.793,00 a R$ 7.240,00  

Acima de R$ 7.241,00  

 

 

 

 

 

Educação enfatizando a área pedagógica  

Educação outras ênfases  

Outras áreas que não a Educação   

Você já participou de algum programa relacionado à formação de gestores nos últimos cinco anos? 

Caso tenha participado, escreva até três nomes desses programas. 
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2 - Responda:  

Com base no seu trabalho como membro da equipe gestora, escreva as cinco palavras ou expressões que 

vêm espontaneamente à sua cabeça quando você escuta a expressão “Escola Inclusiva”? 

 

A - _________________________ (     ) 

B - _________________________ (     ) 

C - _________________________ (     ) 

D - _________________________ (     ) 

E - _________________________ (     ) 

 

Enumere por ordem de importância as palavras que você escreveu, colocando o número 1 para a primeira 

mais importante, 2 para a segunda mais importante e assim por diante até ter numerado todas as cinco 

palavras. Coloque esses números dentro dos parênteses localizados em cada resposta da questão anterior. 

 

Dentre as respostas que deu por ordem de importância, quais são as duas mais importantes que você 

selecionaria para descrever como é uma Escola Inclusiva? 

1ª __________________________  

2ª __________________________  

 

Justifique sua escolha em um pequeno texto explicando as razões pelas quais você associou a primeira 

palavra à expressão Educação Inclusiva. 

 

Para a primeira palavra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora justifique sua escolha em um pequeno texto explicando as razões pelas quais você associou a segunda 

palavra à expressão Educação Inclusiva. 

 

Para a segunda palavra: 
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3 - A seguir apresentamos algumas afirmações. Leia cada uma delas e marque com um X entre as 

alternativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aquela que lhe parece mais apropriada à sua realidade. O número 1 

significa “concordo totalmente” e progressivamente vai diminuindo o grau de concordância até o 

outro extremo, onde o número 6 significa “discordo totalmente”.  

 

Afirmação 1 2 3 4 5 6 

1. Os outros membros da equipe gestora da escola onde atuo me animam e me 

motivam para o trabalho. 

      

2. Tenho plena confiança profissional na equipe gestora da escola onde atuo.       

3. Os professores  da escola onde atuo se comprometem com gestão democrática da 

escola. 

      

4. A equipe de profissionais da escola onde atuo estimula atividades inovadoras.       

5. Os professores da escola onde atuo dão atenção a aspectos relacionados com a 

aprendizagem dos alunos. 

      

6. Os professores da escola onde atuo dão atenção aos aspectos relacionados com as 

normas administrativas. 

      

7. Os professores da escola onde atuo dão atenção aos aspectos relacionados com a 

manutenção do ambiente físico da escola. 
      

8. Os professores da escola onde atuo dão atenção aos alunos incluídos.       

9. Sinto-me respeitado (a) pelos professores  da escola onde atuo.       

10. Respeito os professores da escola onde atuo.       

11. Participo das decisões relacionadas com o meu trabalho na escola onde atuo.       

12. A equipe de professores da escola onde atuo leva  minhas ideias em consideração 

. 
      

13. Eu levo em consideração as ideias de outros colegas na escola onde atuo .       

14. O ensino  que a escola onde atuo oferece aos alunos é influenciado pela troca de 

ideias entre os professores. 
      

15. Os professores  da escola onde atuo se esforçam para articular o conteúdo das 

matérias entre os diferentes anos escolares. 

      

16. Os diretores, professores e demais membros da equipe  da escola onde atuo 

colaboram para fazer a escola funcionar bem. 

      

17. Com todos os atrativos que as crianças podem ter acesso hoje em dia, é difícil para 

a escola onde atuo desenvolver um trabalho eficaz. 
      

18. O projeto pedagógico da escola onde atuo é consequência da troca de ideias entre 

os professores. 

      

19. Os professores da escola onde atuo estão empenhados em melhorar suas aulas 

elaborando atividades inclusivas. 

      

20. Diante das dificuldades  da escola onde atuo, um pequeno aprendizado dos alunos 

já é um bom resultado. 
      

21. Os professores  da escola onde atuo assumem o compromisso de melhorar essa 

escola. 
      

22. A maioria dos professores da escola onde atuo mantém altas expectativas sobre o 

aprendizado de todos os alunos. 

      

23. Poucos professores da escola onde atuo estão dispostos a assumir novos 

encargos para que essa escola melhore. 

      

24. A maioria dos professores  da escola onde atuo é receptiva à implementação de 

novas ideias. 
      

25. Na escola onde atuo poucos professores trocam ideias e experiências de modo a 

viabilizar que todos os alunos aprendam. 
      

26. A maioria dos professores  da escola onde atuo se sente responsável pelo 

desempenho de todos os alunos. 

      

27. Na escola onde atuo tenho dificuldade em compartilhar minhas preocupações e 

frustrações profissionais com outros professores. 
      

28. Na escola onde atuo muitas oportunidades em discutir ideias sobre ensino-

aprendizagem. 
      

29. Com as famílias que os alunos  da escola onde atuo têm, a possibilidade de 

aprendizado fica muito comprometida. 

      



142 

 

30.  Na escola onde atuo o conteúdo programático entre diferentes anos escolares não 

é planejado em equipe. 
      

31. Os professores da escola onde atuo valorizam o sucesso de alunos que têm baixo 

desempenho. 
      

32. Nem todos os profissionais da escola onde atuo comparecem às reuniões.       

33. Os profissionais  da escola onde atuo não sabem a quem se dirigir em caso de 

problemas. 
      

34. Os profissionais  da escola onde atuo se sentem à vontade para discutir problemas 

em seu trabalho. 

      

35.  Os alunos  da escola onde atuo sabem a quem recorrer quando têm um problema.       

36. As expectativas dos alunos da escola onde atuo fazem diferença quanto ao que 

acontece na escola. 

      

37. Os alunos  da escola onde atuo têm confiança de que uma ação efetiva será tomada 

para resolver suas dificuldades. 

      

38. Todos os pais/responsáveis dos alunos estão bem informados sobre as políticas e 

práticas da  escola onde atuo . 
      

39. Os pais/responsáveis dos alunos têm oportunidade de se envolverem nas decisões 

tomadas sobre a escola onde atuo. 
      

40. Nem sempre são propiciadas ocasiões  da escola onde atuo para que os 

pais/responsáveis possam discutir os progressos e as suas preocupações a respeito de 

seus filhos. 

      

41. Os profissionais da escola onde atuo encorajam o envolvimento de todos os 

pais/responsáveis com a aprendizagem de seus filhos. 
      

42. Poucos profissionais da escola onde atuo compreendem os papeis e as 

responsabilidades dos gestores. 

      

43. Os profissionais  da escola onde atuo e os membros do Conselho Escola-

Comunidade (CEC) compartilham uma mesma visão sobre a identificação de alunos 

que experimentam dificuldades e a forma com que o apoio a eles deveria ser 

providenciado. 

      

44. Os profissionais da escola onde atuo e membros do CEC compartilham de uma 

mesma visão sobre alunos categorizados como tendo necessidades educacionais 

especiais. 

      

45. Os profissionais da  escola onde atuo e membros do CEC compartilham de uma 

mesma visão sobre alunos categorizados como deficientes. 

      

46. Os profissionais da escola onde atuo e os gestores buscam conhecer as 

expectativas da comunidade externa sobre a escola e essas afetam as políticas da 

escola. 

      

47. A escola onde atuo encoraja a parceria dos moradores do entorno da escola com 

as atividades realizadas na escola. 

      

48. Todos os alunos da  escola onde atuo são encorajados a se orgulharem de seus 

próprios sucessos e a valorizarem o sucesso de seus colegas. 
      

49. Na escola onde atuo, a inclusão é entendida como um processo contínuo e 

extensivo a todos os seus espaços. 
      

50. Nem todos os membros da  escola onde atuo assumem responsabilidade por torná-

la mais inclusiva. 

      

51. Os profissionais da escola onde atuo evitam rotular negativamente os alunos com 

necessidades educacionais especiais e/ou alunos com deficiência. 

      

52. Os profissionais da escola onde atuo compreendem que a categorização de alguns 

alunos como tendo necessidades educacionais especiais e/ou alunos com deficiência 

pode levar à sua desvalorização e à separação deles de outros alunos da escola. 

      

53. Os profissionais da escola onde atuo entendem que a exclusão é criada quando os 

alunos se deparam com atitudes negativas e barreiras institucionais. 

      

54.  Na escola onde atuo espaços físicos, mobiliários e equipamentos não são mantidos 

em boas condições de uso . 
      

55. A escola onde atuo promove atualização de seus profissionais para uso de objetos 

pedagógicos e novas práticas pedagógicas. 

      

56. A escola onde atuo promove palestras e oficinas para os pais/responsáveis dos 

alunos com necessidades educacionais especiais e/ou alunos com deficiência para que 

possam aprender a usar objetos pedagógicos com seus filhos. 
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57.   A escola onde atuo promove a realização de encontros para discutir sobre 

Educação Inclusiva. 
      

58.   A escola onde atuo divulga palestras, encontros e oficinas sobre Educação 

Inclusiva para que a comunidade externa possa participar. 
      

59.  A escola onde atuo busca maior envolvimento da comunidade escolar e da 

comunidade externa nos projetos de Educação Inclusiva. 

      

60.  A escola onde atuo cria estratégias que estimulam práticas de inclusão numa 

perspectiva de gestão democrática. 
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4 - Assinale com um X a opção que lhe parece mais apropriada à realidade da sua 
escola. 

 
5 - Abaixo estão vários fatores que poderiam ser considerados como “obstáculos” que 
impedem o melhoramento da escola. Indique em que extensão cada um deles é um 
obstáculo que impede o melhoramento de sua escola. 

  

Como foi desenvolvido o projeto pedagógico de sua escola nesse ano? 

Não foi desenvolvido projeto pedagógico esse ano.  

Foi adotado o modelo encaminhado pela Secretaria de Educação.  

Depois de ter sido elaborada uma proposta do projeto pelo diretor, foi 
apresentada aos professores para sugestões e só depois foi escrita a versão 
final. 

 

Uma equipe de professores e a equipe gestora elaboraram juntas o projeto 
pedagógico. 

 

Os professores elaboraram uma proposta e, com base nela, o diretor 
escreveu versão final. 

 

Não sei como foi desenvolvido.  

Foi desenvolvido de outra maneira. Qual? 
 

 

Não existe Projeto Pedagógico.  

Quais os principais objetivos do Projeto Pedagógico de sua escola? Cite três 
desses objetivos. 
 
 
 
 
 
 

 

Fatores 

Não é um 
obstáculo 

para minha 
escola 

Em alguma 
medida é um 

obstáculo para 
minha escola 

É um 
obstáculo 

para minha 
escola 

1. Intimidação a alunos.    

2. Violência física contra alunos.    

3. Intimidação a professores e 
funcionários. 

   

4. Violência física contra professores e 
funcionários. 

   

5. Depredação de equipamentos e/ou 

materiais didáticos ou pedagógicos da 
escola. 

   

6. Furto ou roubo de equipamentos e/ou 
materiais didáticos ou pedagógicos da 
escola. 

   

7. Pichações de muros ou paredes das 
dependências internas da escola. 

   

8. Depredação dos banheiros.    

9. Depredação das dependências da 
escola. 

   

10. Consumo de drogas nas 
proximidades da escola. 

   

11. Interferência do tráfico de drogas 

nas proximidades da escola. 

   

12. Consumo de drogas nas 
dependências da escola. 

   

13. Interferência do tráfico de drogas 
nas dependências da escola. 
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APÊNDICE 1 - Roteiro de entrevista 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Pergunta 1- Quais são os pontos positivos e os pontos negativos da inclusão? 

 

 

Pergunta 2- Como acontece o trabalho do AEE? E quais as maiores dificuldades 

encontradas? 

 

 

Pergunta 3- Como acontece a parceria entre o professor de AEE e o professor de classe 

regular? 

 

 

Pergunta 4- Como é feita a adaptação curricular dos alunos incluídos? 

 

 

Pergunta 5- Como é feita a avaliação do aluno com deficiência? 

 

 

Pergunta 6- Como acontece a articulação entre o sistema de saúde e o sistema educacional? 
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APÊNDICE 2 - Categorização temática das falas dos profissionais entrevistados 

 

Categoria F Fala 

(1) Adequações 

pedagógicas e 

adaptações 

curriculares 

22 Não tem o diálogo com a professora AEE. Não tem horário para 

discutir adaptação curricular. Não existe troca com AEE . (Professora 

de classe regular, escola B) 

“Quem me ajuda é a professora do primeiro ano que passa atividades 

para mim” (Professora de classe regular, escola B) 

“Não tem planejamento específico que deveria vir da SEMED, MEC 

ou da escola” (Professora de classe regular escola B) 

“A minha meta do PEI é fazer ele escrever o nome dele todo”. 

(Professora de classe regular escola A) 

“Os professores sentem muita dificuldade de adaptar o material 

didático” (Professora de AEE escola C)  

“A escola tem muitos alunos especiais e as professoras já vão fazendo 

as adaptações, algum problema elas também vão na orientação. ” 

(Professora de AEE escola C)  

“O AEE não é uma explicadora do que acontece na sala regular, lá é 

uma coisa e aqui é outra. O AEE vai dar a base de mundo para o 

aluno viver”. (Professora de AEE escola B).  

“Todos os alunos têm o PEI e os professores de sala regular tem 

acesso a isso” (Professora de AEE, escola B).  

“Se você perguntar para o professor qual a grande responsabilidade 

dele numa turma inclusiva ele vai dizer, ler, escrever e contar. E o 

aluno com Deficiência intelectual vai alcançar isso?” (Professora 

responsável pela Educação Especial do município de São João de 

Meriti)  

“A professora tem 25 alunos mais ou menos e não consegue dar conta 

do aluno incluído”. (Orientadora escola A)  

Ao ser perguntada qual sua impressão sobre a expectativa de 

aprendizagem do aluno incluído a professora regular da escola A 

responde: ”alguns professores têm expectativas na aprendizagem e 

os alunos ajudam muito”. (Professora de classe regular, escola A)  

“A gente sabe que consegue aprender, mas não consegue avançar. 

Talvez porque a escola não tem estimuladora. Isso é muito 

angustiante porque o professor se sente muito sozinho” (Professora 

de classe regular, escola B)  

“Ela teve uma melhora na habilidade social. Eu mesma dei conceito 

D para ela poder repetir porque acho que não deve passar de ano” 

(Professora de classe regular, escola B)  

 

“Não vou garantir que ela vai aprender, mas ela poderia aprender 

mais se tivesse o estimulador”. (Professora de classe regular, escola 

B)  

“Como eu vou botar uma menina no terceiro ano se ela não sabe ler 

nem escrever, mas a lei manda” (Professora de classe regular, escola 

B)  

 “A progressão é automática”. (Professora regular escola A)  

“Se ele continuar vai aprender bastante, os outros professores 

também gostam muito dele” (Professora regular escola A) 

“Eu tenho ele e mais 22 alunos, as vezes mais alunos. É complicado. 

Ele não acompanha. ” (Professora de classe regular, escola A)  

“A inclusão favorece mais as habilidades sociais do que a 

aprendizagem pedagógica. ” (Professora de classe regular, escola A) 
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Categoria F Fala 

“Me agonia muito. Eu fico frustrada. Quando vejo progresso é 

demais. É a primeira vez que trabalho com aluno especial. ” 

(Professora de classe regular, escola A)  

“Não vou garantir que ela vai aprender mas poderia aprender se 

estivesse estimulador porque eu daria atividade de primeiro ano e o 

estimulador ficaria fazendo”. (Professora de classe regular escola B) 

“No caso da aluna X, ela tem esquizofrenia e é nível máximo, você 

tem dificuldade de se aproximar dela e não tem mediador, a 

abordagem é diferente. A avaliação é baseada em cópia, no caso a 

explicação não tem como, por conta da aluna incluída ser bem 

severa” (Professora de classe regular, escola C) 

(2) Parceria entre 

os professores 

17 O maior empecilho para a inclusão é a falta de suporte para o 

professor de sala de aula regular, não tem mediador, não tem 

estimulador, falta intérprete. (Orientador escola C) 

“O diálogo entre o professor de AEE e o professor da sala regular é 

muito difícil por causa do contraturno, como eu disse anteriormente 

eu queria poder assistir uma aula e não dá. Quando eu preciso falar 

com algum professor eu deixo bilhete pela orientação”. (Professora 

de AEE escola A) 

“O diálogo não acontece. Seria muito bom esse diálogo entre o 

estimulador, professor regular e professor AEE. A gente queria saber 

por exemplo se a aluna que é agitada em sala também é assim no 

AEE ou se ela concentra. Ajudaria muito saber. ” (Estimuladora, 

escola A) 

“Existe uma dificuldade de diálogo por não ser no mesmo turno. Não 

tem ponte entre professor e sala de recurso” (Professora de classe 

regular, escola B) 

“Os professores que tem alunos incluídos dialogam entre si, mas os 

outros que não tem alunos especiais não porque é como se o 

problema não fosse dele. Só que daqui algum tempo esse meu aluno 

pode vir a ser dele” (Professora de classe regular escola A)  

“Os professores que tem alunos incluídos se preocupam mais com 

atividades inclusivas. Eu já ofereci para eles utilizarem o material da 

sala de AEE, mas até agora ninguém utilizou”. (Professora de AEE 

escola A). 

“A maior dificuldade é a falta de apoio. Nem sempre eu tenho uma 

estimuladora comigo. ” (Professora de classe regular, escola A)  

“No município os professores veem o estimulador como um alívio, 

salvação, tipo aí meu Deus que bom”. (Responsável Sala de Recursos 

SEMED Belford Roxo)  

“É muito difícil encontrar um professor que esteja mais aberto para 

querer trocar”. (Professor de classe regular escola C)  

“Eu faço relatório deles e vou a sala deles e os professores se 

precisarem também vem” (Professor de AEE, escola São João de 

Meriti)  

“No início do ano tem um contato maior, já no dia a dia esse contato 

não continua muito” (Professor de classe, regular da escola C)  

“Quando o ano se inicia geralmente há esse contato maior depois no 

dia a dia os professores não continuam muito por causa das suas 

tarefas no AEE. Já o professor regular se tem alguém em sala como 

o interprete ele não procura muito o AEE”. (Interprete de Libras, 

escola C)  
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“Para me comunicar com o professor regular normalmente deixo 

bilhete com a orientação. Por causa do contraturno, não encontro o 

professor regular. ” (Professora de AEE, escola B) 

“Temos alunos de escola particular e a direção nos permite um tempo 

para irmos a essa escola conversar com a professora regular. Esse ano 

ainda não fui, mas devo ir ainda” (Professora de AEE, escola B).  

“Você sabe se a aluna X incluída frequenta a sala de recurso? Não 

sei dizer, eu acho que frequenta sim” (Professora de classe regular, 

escola C).  

“Muita dificuldade primeiro porque a instituição não promove um 

espaço de diálogo, cada um entra em sua sala de aula faz seu trabalho 

e pronto, mesmo trabalhando com o mesmo aluno, a não ser que o 

professor crie esse espaço para o crescimento desse aluno e nem 

todos buscam esse espaço. O aluno na sala regular é um e na sala 

AEE é outro” (Professora responsável pela Educação Especial do 

município de São João de Meriti)  

“Tem professor aberto, mas tem professor que não, e muitas vezes 

responde ao ser questionado sobre como está o aluno ‘Tá tudo 

tranquilo’, mas sabemos que não está, mas por essa ser uma escola 

muito inclusiva maioria entende que é preciso adaptações”. 

(Orientadora Educacional responsável pela Educação Especial escola 

C)  

(3) Políticas 

públicas 

16 “Aqui não funciona sala de recursos. Tem por ter, eu acho que é 

porque vem gente vê e aí abre a sala de recursos. De tarde mesmo 

precisa de sala de recursos porque tem aluno que precisa, mas não 

tem professora. Não sei se é só nesse município ou em outros 

também” (Professora de sala regular escola A)  

”A gente quer que a inclusão seja entendida como um processo 

contínuo e extensivo a todos os seus espaços, mas por conta das 

políticas as vezes temos dificuldade, por exemplo, tinha um aluno 

cadeirante que saiu antes de ser construída uma rampa. Talvez ele 

tenha saído por isso ou por não ter uma estimuladora o tempo todo 

com ele. ” (Orientador escola A)  

“A secretaria está investindo bastante em curso de libras, fórum, 

material”. E acrescenta que esses cursos são direcionados para o 

professor AEE e que acredita que deveria ser estendido para outros 

profissionais da área (Professora de AEE, escola A)  

Aqui mesmo na escola temos crianças mais agressivas com 

comportamento diferente e às vezes não tem uma estimuladora junto 

porque o estimulador vem pela manhã e fica até as 15h, então de 15h 

às 17h não tem ninguém. Aí a gente liga para mãe vir buscar e ela 

vem “emburrada” (Orientadora escola A)  

“Prejudica o fato da gestão democrática, que não somos nós quem 

votamos no diretor. ” (Professora de classe regular, escola B)  

“Alguns diretores olham mais para parte física da escola e pouco para 

o pedagógico” (Professora de classe regular escola B).  

“Eu acho que o fato de ser indicação a diretora fica muito submissa 

aos políticos”. (Professora de AEE, escola B)  

“O funcionário fala alguma coisa, mas a direção quer se manter, 

então cria uma barreira” (Professora de AEE, escola B)  

“Quando eu soube que iria pegar um aluno especial fiquei 

desesperada, mas as meninas da SEMED me ajudaram. (Professora 

de classe regular escola A 
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) 

“Deliberação número 04 do MEC pode atender o aluno sem laudo 

desde que passe por uma avaliação multidisciplinar. Nós fizemos 

uma reunião com a subprefeitura, mas com muito cuidado para não 

achar que todo aluno com dificuldade de aprendizagem vai para AEE 

senão vai virar depósito” (Responsável Sala de Recursos SEMED 

Belford Roxo)  

No senso só entra aluno com laudo porque é verba federal. 

(Responsável Sala de recursos SEMED Belford Roxo)  

“Ponto negativo é a saúde é a falta do laudo, da medicação essa 

semana mãe até falou “o negócio é o seguinte com o dinheiro que 

ganho não dá para comprar remédio, então vai ficar convulsionando. 

” (Responsável Sala de Recursos SEMED Belford Roxo)  

“Aí dá até vontade de chorar, precisa de acompanhamento de fono, 

de psicólogo e muitas vezes não existe. ” (Responsável Sala de 

Recursos SEMED Belford Roxo)  

“Aqui na rede são João de Meriti tem esse projeto APEE na sala de 

recursos é atendida também alunos com dificuldade de aprendizagem 

que não tem laudo. Eu vou ser sincera eu não concordo deveria ser 

para atender só deficiente. Deveria ter uma outra sala para atender 

essa demanda da escola. Aqui eu atendo os alunos deficientes e de 

dificuldade no contraturno”. (Professor de AEE, escola São João de 

Meriti)  

“Minha opinião é que precisa ter ajustes na sala de recursos. Cadê o 

meu material? Até foram enviados alguns jogos, O material dourado 

a tempos atrás eu comprei com meu dinheiro ou eu mesmo faço. ” 

(Professor de AEE, escola C)  

“Existe uma grande dificuldade para o município em proporcionar a 

saúde, eu acho que neuropediatra tem um apenas que atende todo o 

município” (Orientadora Educacional responsável pela Educação 

Especial escola C)  

(4) 

Aperfeiçoamento 

12 “Quem promove a capacitação dos professores é a SEMED, não a 

escola. ” (Orientador escola A) 

“Falta conhecimento do professor e do estimulador. Eu estou 

tentando conversar com a professora itinerante para que ela possa ter 

uma conversa com o inspetor, com a estimuladora e professores ou 

para ela sugerir na SEMED cursos para os diferentes profissionais da 

escola” (Professora de AEE, escola A)  

“ O aluno especial é diferente. Já fui em palestras, mas não falam do 

aluno em si. Nem os professores de sala de aula são especializados. 

A gente então! Seria ótimo se tivéssemos uns cursos ou palestras. De 

repente a gente não está fazendo o certo porque a gente não sabe. Eu 

não sei qual o problema de cada um, eu só sei que ele é especial”. 

(Estimuladora, escola A) 

 ‘Eu ajudo a fazer o dever, vou ao banheiro, mas a gente não sabe ao 

certo nosso papel na escola”. (Estimuladora, escola A)  

“Dificuldade de passar para as crianças a dificuldade dela” 

(Professora de classe regular escola B)  

“A dificuldade é grande porque eu não tenho nenhum curso nessa 

área específica. Foi um desafio trabalhar com aluno especial” 

(Professora de classe regular escola A)  

O aluno não é só do professor, o aluno é da escola. Todos deveriam 

fazer o curso. Tem profissionais da escola que nem sabe que o aluno 
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Categoria F Fala 

é especial. Deveria fechar a escola para ter o curso, por exemplo, um 

dia que teve curso eu não pude ir porque não podia sair da escola 

(Estimuladora, escola A)  

“Quando chegamos tinham muitos profissionais que não tinham 

formação, agora esse número melhorou significativamente” 

(Responsável Sala de Recursos Belford Roxo)  

“Me comunico com eles porque criei e-mail, whatsapp, e participo 

dos cursos de formação e fico perguntando: porque você não foi ao 

curso? ” (Responsável Sala de Recursos SEMED Belford Roxo)  

“Vai ter uma capacitação agora para os estimuladores para que eles 

realmente façam um trabalho de desenvolvimento, não só para trocar 

fralda ou para ficar andando no pátio porque o aluno está dando 

alteração. (Responsável Sala de Recursos SEMED Belford Roxo)  

“O pedagógico ainda fica com o professor regular, o estimulador 

ainda está para assessoria básica, em levar ao banheiro, mas isso vai 

mudar com a capacitação. Atualmente o estimulador não precisa nem 

ser professor. Eu não gosto dessa palavra estimulador, estamos 

buscando outra palavra porque não é cuidador, não é assistente”. 

(Responsável Sala de Recursos SEMED Belford Roxo)  

“A formação continuada deve ser para todos, todos os setores da 

escola, a gente pensa muito na formação só para o professor, mas 

também precisa ser para o diretor, o orientador pedagógico, o 

porteiro que recebe o aluno” (Professora responsável pela Educação 

Especial do município de São João de Meriti)  

(5) Inclusão 29 “A inclusão vira exclusão porque ou você vai dar atenção para a 

turma ou vai dar atenção para o aluno incluído” (professor de classe 

regular escola A)  

“A maior preocupação das professoras de sala de aula regular é a falta 

de estimulador. Isso desespera todo mundo. A estimuladora auxilia 

no banheiro e na atividade. A estimuladora é para o aluno especial, 

mas as vezes ela é deslocada para a sala de aula” (Professora de classe 

regular escola A)  

As vezes o professor até passa atividade, mas as vezes sinto que eu 

que sou o professor do especial e não o professor de classe regular” 

(Estimuladora, escola A) 

“ Direção de escola é resistente a matrícula do AEE”. (Professora de 

AEE, escola B)  

“Na recreação o aluno fica perdido porque não tem quem fique com 

ele”. (Professora de classe regular, escola A)  

“Modismo, resistência, despreparo e se encostam na frase eu não 

estou capacitado, não estudei para isso, mas, mais pelo fato daquilo 

que não compreendem” (Responsável Sala de Recursos SEMED 

Belford Roxo)  

“A questão da humanização é tudo”. (Responsável Sala de Recursos 

SEMED Belford Roxo)  

“Não acontece, do estimulador substituir professor, quem geralmente 

vai é professor da sala de leitura. Eles até querem fazer isso de 

colocar o estimulador para substituir”. (Responsável Sala de 

Recursos SEMED Belford Roxo)  

“Positivo é que quando a inclusão realmente acontece e dá certo é 

você ver que eles conseguem avançar e muito porque é muito ruim 

ver a criança segregada”. (Responsável Sala de Recursos SEMED 

Belford Roxo)  
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“Beneficia todo mundo, não só o aluno mas o professor também. 

Você torna o ser humano melhor. Você quer ver um exemplo é o 

ENEN que parece que vai ter uma prova especial de Libras para 

redação”. (Responsável Sala de Recursos SEMED Belford Roxo)  

“A escola tem que estar preparada para receber, porque senão não 

adianta, dá tudo errado” (Professor do Polo de Libras, escola C)  

“Positivo da inclusão é a oportunidade das pessoas estarem na 

sociedade se expondo, vivendo” (Professora de AEE, escola C)  

“No município de São João de Meriti o negativo é a falta de 

profissionais capacitados e sala de recursos, isso é gritante, a gente 

escuta muita reclamação de pais, diretores. (Responsável Educação 

Especial São João de Meriti)  

“Ponto positivo da inclusão é a acolhida, dar a vez e a voz para o 

especial”. (Responsável Educação Especial São João de Meriti)  

“A gente fica nervosa quando tem aluno incluído, principalmente 

porque não tem apoio em sala de aula, já quando tem o interprete de 

libras a gente fica mais calmo” (Professora de classe regular, escola 

C) 

“Inclusão não é só o aluno estar na escola e sim quebrar o muro para 

fora das escolas. (Responsável Educação Especial, SEMED, Belford 

Roxo)  

A gente ainda vê a integração e não a inclusão de fato. Eu tiro pela 

minha sala de AEE”. (Professora de AEE, escola C)  

“Nossos professores ainda estão despreparados, muitos não querem 

a inclusão. Deixa o aluno aí que não está me perturbando. (Professora 

de AEE, escola C) 

“Eu não tenho dificuldade com os alunos surdos, porque a turma 

ajuda e a interprete também. Eles são sensacionais, não vejo nada 

negativo” (Professora de classe regular, escola C)  

“O professor regular pensa positivo e age negativo, ou seja, entende 

mas não aceita, é o que chamo de ‘inclusão leve’ ou ‘inclusão 

branda’, mas aí quando se fala em ministério público, com a força da 

lei os professores mudam as ações” (Professora responsável 

Educação Especial São João de Meriti)  

 “Os professores não acreditam na inclusão incondicional” 

(Professora de AEE escola C) 

“Quando gestores, educadores chamam a Educação Especial é para 

dar um jeito e esse jeito é tirar a criança dali” (Professora responsável 

pela educação Especial do município de São João de Meriti)  

Eu percebo que ainda tem muitos mitos na perspectiva da educação 

inclusiva. As avaliações externas pensam muito pouco no aluno 

incluído. Elas pensam mais no deficiente visual, aluno surdo e o 

aluno Deficiente intelectual? Como ele faz a avaliação externa? 

Penso eu que até o MEC não tem um parâmetro em relação a isso”. 

(Professor responsável pela educação Especial do município de São 

João de Meriti)  

“O maior empecilho para a inclusão é a falta de suporte para o 

professor de sala de aula regular. Nós aqui do município não temos 

estimulador, mediador, nada. Somente uma interprete de Libras” 

(Orientadora Educacional responsável pela Educação Especial escola 

C)  
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Categoria F Fala 

“Uma coisa que eu sou contra é que a sala de recursos deveria ser no 

horário do aluno, porque você não tem controle” (Professora de 

classe regular, escola B”)  

A sala de recurso é de outro turno, não consegue conversar, não tem 

esse feedback. É angustiante. É a primeira vez que trabalho com 

síndrome de Down. Já trabalhei com outras deficiências. (Professora 

de classe regular, escola B”)  

“O contraturno complica a comunicação. Eu pedi um relatório não 

dos alunos, mas do trabalho das professoras porque eu preciso saber 

quais os problemas que existem, para poder ajudar, mas o ponto 

crucial é o contraturno porque o município é um local carente e 

muitas vezes a mãe não tem como trazer, porque tem a violência, tem 

a mãe que trabalha e quem leva é o irmão ou a vizinha”. (Responsável 

Sala de Recursos SEMED Belford Roxo) 

“Todos que frequentam a sala de recursos é no contraturno e não é 

barreira porque já acostumamos assim. Já teve um mínimo de 

atendimento dentro do turno, mas não mais e isso não causa evasão. 

Tem responsável que não quer participar, mas não por causa do 

contraturno” (Orientadora Educacional responsável pela Educação 

Especial escola C) 

“No contraturno tem maior dificuldade com a família e 

principalmente com o professor ou de poder acompanhar um dia em 

sala de aula” (Professora de AEE escola A) 

 


