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“Entendemos que, para o homem, o mundo é uma realidade objetiva,
independente dele, possível de ser conhecida. É fundamental, contudo,
partirmos de que o homem, ser de relações e não só de contatos, não
apenas está no mundo, mas com o mundo. Estar no mundo resulta de
sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações que é.”
(Paulo Freire)
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RESUMO
A presente pesquisa teve por objetivo analisar as contribuições da trajetória de formação dos
professores na construção de estratégias pedagógicas inclusivas, diante dos desafios da
inclusão dos alunos com Deficiência Visual (DV). As questões focalizam os desafios
enfrentados pelos docentes na inclusão, na maneira como a formação inicial e continuada se
apresentam no enfrentamento desses desafios, no modo como os professores da classe regular
buscam iniciativas dirigidas à formação e nas contribuições do Atendimento Educacional
Especializado Itinerante em Deficiência Visual (AEEI-DV) para formação/atuação desse
professor. As indagações surgiram a partir do trabalho do AEEI-DV realizado pela autora nas
escolas da rede regular pública municipal da Cidade de Teresópolis, locus da pesquisa de
campo. A pesquisa toma como fundamentação as reflexões sobre o conceito de formação a
partir de Bondía (2002), Bragança (2009; 2011; 2012), Nóvoa (1992; 2007; 2010) e Pineau
(2006; 2010), sobre a produção dos saberes na e para a inclusão Tardif (2010; 2012), sobre os
desafios de conviver com a diversidade/multiculturalidade no contexto da escola, Skliar
(2005; 2011) e Vieira (1999; 2009) e sobre as tensões que permeiam as políticas públicas
Shiroma, Garcia e Campos (2011). A metodologia ancora-se na abordagem qualitativa e,
como instrumentos para construção de dados utilizou-se o questionário fechado, o qual
totalizou 56 respondentes, entrevistas-narrativas semiestruturadas com seis professoras, diário
de pesquisa e análise documental, a interpretação do material coletado foi baseada na análise
de conteúdo. O corpo do trabalho apresenta os aparatos legais do campo da formação de
professores na perspectiva da educação inclusiva e analisa as narrativas das professoras
participantes quanto às suas trajetórias de formação e práticas na escola inclusiva. Os
resultados destacam que os desafios da inclusão apontam para a centralidade da formação do
professor; que a iniciativa por formação está intrinsecamente relacionada ao tempo disponível
e à forma na qual é ofertada; que o AEEI-DV se apresenta como apoio técnico ao processo
inclusivo e indica que a formação adquirida em espaços formais e informais, ao associar-se às
experiências do cotidiano da escola, trazem indicativos dos modos como o professor enfrenta
os desafios e desenvolve estratégias para garantir o processo inclusivo do aluno com DV.
Palavras-chave: Trajetória de formação. Políticas Públicas. Inclusão. Deficiência Visual.
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ABSTRACT
The present study aimed to analyze the contributions of the trajectory of teacher training in
the construction of inclusive teaching strategies to face the challenges of inclusion of students
with visual impairments (VI). The questions focus on the challenges faced by teachers in the
inclusion, in the way the initial and ongoing training is presented in facing these challenges,
in the way of regular class teachers seek initiatives for training and the contributions of the
Educational Service Specializing in Itinerant Visually Impaired (ESSI - VI) for training /
performance of this teacher. The questions arose from the work of ESSI - VI accomplished by
the author in schools in regular municipal network of the City of Teresopolis, locus of
fieldwork. This research takes as its foundation the reflections on the concept of training from
Bondia (2002 ), Bragança (2009, 2011; 2012), Nóvoa (1992, 2007; 2010) and Pineau (2006 ,
2010), on the production of knowledge in and by Tardif (2010 , 2012) inclusion on the
challenges of living with diversity/multiculturalism in the school context, Skliar (2005, 2011),
Vieira (1999, 2009), and on the tensions that permeate public policy Shiroma, Garcia and
Campos (2011). The methodology is founded on a qualitative approach and as instruments for
building database used the straight questionnaire, which totaled 56 responders, semistructured interviews with six teachers-narratives, research diary and document analysis,
interpretation of the collected material was based on content analysis. The body of the paper
presents the legal apparatus of the field of teacher education in the perspective of inclusive
education and examines the narratives of participating teachers about their trajectories training
and practice in inclusive schools. The results highlights the challenges of inclusion points to
the centrality of teachers training; that the initiative for training is intrinsically related to the
time available and the manner in which it is offered; the ESSI - VI is presented as technical
support to the inclusive process and indicate that the training in formal and informal spaces,
associating herself with the daily experiences of school, bring indicative of the ways in wich
the teacher faces the challenges and develops strategies to ensure inclusive process of students
with VI.
Keywords: Trajectory formation. Public Policy. Inclusion. Visually Impaired.
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APRESENTAÇÃO

Para narrar um pouco da minha trajetória formativa, insiro uma versão da minha
biografia educativa escrita durante a disciplina “Formação de professores: políticas públicas e
gestão educacional” ministrada por minha orientadora, intitulada: “Com-versos dos pontos da
minha formação”.
Como uma menininha, com um sonho bom
De ajudar o outro, com muita determinação,
Cresci em meio a quatro irmãos e
Os valores familiares me imbuíram muita compaixão!
Minha irmã foi minha grande inspiração,
Entre muitas brincadeiras
Aprendi as primeiras letras,
Iniciando o processo de minha (trans)formação!
Meus primeiros anos na escola,
De minha memória não se apagou,
O ambiente e a rotina
O amor à Pátria me ensinou
Era a ditadura: “Sim Senhor”
Das brincadeiras do recreio,
Do pátio empoeirado,
Do carinho e dedicação dos professores,
Dos segredos compartilhados
Ah! Quanta saudade!
O sábio professor de ciências
Minha curiosidade despertou
E no ensino técnico noturno
Em Patologia Clínica me formei.
O estágio no Hospital Universitário Antônio Pedro,
Muita experiência me proporcionou.
Ao aprender sobre a fragilidade da condição humana
O respeito à diversidade me ensinou.
Sem perspectiva de trabalho,
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A decepção com a profissão me conduziu
Ao mercado financeiro
Que outra formação me garantiu.
Aprendizado igual a esse,
Não há escola que sistematize.
Entender do ponto forte
E ver o quanto ele fragiliza.
Ao compreender minha posição,
Num mundo em transformação.
Busca nova comecei,
E na Pedagogia me encontrei.
O caminho foi longo
De despertar para a profissão,
E, contudo afirmo:
Ser professora, com muita satisfação!
Com a contínua luta pela valorização profissional
Ingressei no mestrado,
Pedindo licença à família e amigos,
Pois entre o dia e a noite,
Vivo uma agitação sem igual,
Adquirindo conhecimentos
Com o desejo de oportunizar,
A quem se interessar
Dos meus apontamentos e reflexões
Possibilidades para (trans)formações!
Continuo este texto descrevendo minha trajetória formativa a partir do meu ingresso
na carreira docente, ocorrido no mês de maio de 2002 quando optei por me tornar funcionária
pública na Prefeitura Municipal de Teresópolis. Na época, eu trabalhava como gerente de
pessoas físicas em um banco privado na cidade do Rio de Janeiro. Consciente de que a
formação no curso de Pedagogia e no de complementação pedagógica para atuar nas séries
iniciais do Ensino Fundamental não eram suficientes para responder aos meus
questionamentos a respeito das dificuldades do processo de alfabetização dos alunos, no mês
de agosto do mesmo ano iniciei a pós-graduação em Psicopedagogia. O curso era oferecido
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por uma universidade particular no Bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro com aulas
presenciais todos os sábados, no período da manhã. Na época, era exigida a carga horária de
80h de estágio, e como o tema de minha pesquisa era o Transtorno de Hiperatividade e o
Déficit de Atenção, fui indicada pelo orientador a procurar a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) de Teresópolis para realizá-lo e nela permaneci por quase três anos
atuando com alunos com diversas deficiências.
No segundo semestre de 2004, a professora responsável pela Orientação Pedagógica
dessa instituição passou a chefiar o Serviço de Educação Especial (SEE) do município e me
fez o convite para atuar no projeto de inclusão que implantaria nas escolas da rede regular
pública. O projeto visava atender a alunos com deficiências, matriculados ou não na rede, em
uma sala, equipada com um computador e alguns jogos didáticos e localizava-se em uma das
escolas da zona urbana da cidade.
Assim, posso afirmar que minha trajetória na docência se iniciou paralelamente à da
Educação Especial, apontando muitos desafios e questionamentos. Como as aspirações de
atuar como educadora, vividas durante o curso de pedagogia caminham na contramão do
cotidiano da escola, busquei e busco, por meio da formação, instrumentalizar, favorecer e
garantir a “boa prática” como docente.
O tempo passou, mas me recordo de momentos durante os anos trabalhados naquele
local que marcaram minha trajetória formativa, impondo-me desafios, como se minha
formação e meu compromisso com a profissão fossem postos à prova todos os dias, pois cada
atendimento se mostrava diferente do outro, como quando recebemos a matrícula de um aluno
com cegueira nessa escola, direcionando minha formação para a área da deficiência visual
(DV).
Ao perceber a necessidade de me capacitar, para atender às especificidades do
processo de aprendizagem desse aluno, realizei vários cursos na modalidade presencial
oferecidos pelo Instituto Benjamin Constant (IBC) e a distância pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS), bem como leituras de textos disponibilizados na internet, no
sentido de dar qualidade ao seu atendimento e viabilizar sua inclusão na rede regular pública
do município.
A oportunidade de avançar no conhecimento nessa área foi proporcionada com a
matrícula no curso de especialização em DV oferecido pela Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO), que realizei no período de dezembro de 2007 a fevereiro de
2009. Os conteúdos técnicos eram como corolário a algumas das minhas indagações sobre o
funcionamento do sistema visual, contribuindo também para a compreensão das diferentes
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implicações que a perda ou comprometimento desse sentido traz para o indivíduo.
Ao mesmo tempo em que me capacitava, a demanda na rede aumentava e a estrutura
do trabalho passou a ser caracterizada pelo atendimento itinerante, exigindo respostas rápidas
e diversificadas para os profissionais que atuam diretamente com a inclusão dos alunos com
DV. Essa relação provocou novas reflexões no exercício da docência. Percebi que a
problemática que envolve a inclusão está além do apoio oferecido pelo professor especialista
à escola. É um processo mais complexo, que requer mudanças em um universo que abrange
políticas públicas, responsabilidades e direitos, práticas educativas e formação docente.
Derivam estas reflexões da experiência vivida nas diferentes escolas em que atuo com
o atendimento itinerante, das relações com os professores, pois em algumas situações a prática
caminha de forma emancipatória, instituinte, com o aluno incluído em todas as atividades,
enquanto que em outras, coloca-se apenas em uma relação de dever ao instituído.
Essas vivências conduzem os meus questionamentos às colocações dos professores e
da comunidade escolar quando o aluno é matriculado. As declarações são de que não estão
preparados para receber estes alunos, mas como algumas escolas superaram estas
dificuldades? A diferença está na estrutura da escola? No apoio oferecido pela Secretaria
Municipal de Educação? Na formação do professor?
Tenho como inspiração para esta trajetória as palavras de Freire (2002a, p.16) em sua
obra Pedagogia da Autonomia, ao relacionar os saberes da docência à pesquisa. Em suas
palavras:
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando,
recuperando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo,
me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou
anunciar a novidade.

Meu compromisso é conduzir os conhecimentos desta caminhada e relacionar “meus
pontos, com os pontos, entre os pontos”1 do meu processo formativo para contribuir com a
inclusão do aluno com DV na escola regular.

1

Título do Diário de Pesquisa, utilizado para registrar os processos formativos a partir do ingresso no programa
de Mestrado, conforme orientação da Profª Drª Inês Ferreira de Souza Bragança.
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1. INTRODUÇÃO
A educação das pessoas com deficiência na escola regular envolve vários fatores como
formação dos profissionais para com e nela atuarem, adaptações para garantir acessibilidade
no espaço físico, materiais adaptados, equipamentos de acordo com as especificidades de cada
aluno, dentre outros. No entanto, atendendo às determinações legais, a escola efetua a
matrícula desses alunos sem estar devidamente preparada, constituindo uma nova realidade
em seu cotidiano, à qual ela deve transformar em oportunidade para refletir a respeito de sua
função de ensinar, eliminando as barreiras que possam surgir nesse processo (EDLER
CARVALHO, 2010).
O movimento inclusivo, de respeito à diversidade, tem como base a defesa do
princípio de igualdade e liberdade aclamado nos últimos anos em todo o mundo. A partir da
Declaração dos Direitos Humanos promulgados pela Organização das Nações Unidas em
1948 (ONU, 1948), campanhas, discussões e pesquisas têm sido realizadas, e outros
documentos construídos.
A esse exemplo, citamos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
ratificada pelo Brasil e constituindo-se como ementa na Constituição da República Federativa
(CF) por meio do Decreto nº 6.949 em 25 de agosto de 2009 (BRASIL, 2009c). Com essa
medida, a inclusão passa a ser um direito constitucional, e negar a matrícula do aluno com
deficiência na escola da rede regular, por qualquer motivo, é considerado ato discriminatório,
punível na forma da lei (BRASIL, 1988).
No entanto, alerta Damasceno (2006) que o preconceito referente à matrícula do aluno
com deficiência na escola da rede regular relaciona-se às lacunas na formação dos professores
que não os prepararam para atuar na escola com a perspectiva inclusiva.
Considerando a urgência para a escola pública atender às demandas da diversidade de
seus alunos, Costa (2011, p. 50) afirma que se faz necessário “o enfrentamento das barreiras
arquitetônicas, atitudinais e pedagógicas que ainda permitem a segregação na escola pública”.
Destaca a autora que no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola devem estar
contempladas as ações para garantir o processo inclusivo dos alunos com deficiência na esfera
local, trazendo agilidade à tomada de decisões.
Segundo Cury (2006, p.113) a dificuldade dos entes federados em solucionar seus
problemas está baseada no “tratamento das políticas educacionais no Brasil, que é, muitas
vezes, tomada sob a predominância da esfera federal” e não atentam para as necessidades dos
entes federados.
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Nessa perspectiva, apontamos a demora da implantação dos programas federais,
anunciados como solução dos problemas para a escola atender à diversidade dos seus alunos,
e citamos como exemplo o município de Teresópolis, cuja implantação das Salas de Recursos
Multifuncionais2 (SRM) iniciou-se no ano de 2012, embora o seu programa tenha sido
instituído pelo Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial (MEC/SEESP) por
meio da Portaria Normativa nº 13 de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007b).
Como uma ação da política pública local, o município de Teresópolis contou, até o ano
de 2012, com duas salas denominadas “Sala de Apoio Pedagógico Específico” (SAPE), uma
com Atendimento Educacional Especializado (AEE) para Deficientes Auditivos e outra para
Deficientes Visuais, as demais deficiências contavam apenas com o AEE itinerante3. Como
havia dificuldades de acesso a cursos que contemplassem a temática, os profissionais
envolvidos com o aluno com deficiência eram convidados a participar de reuniões de
capacitação realizadas pelos profissionais da Divisão de Educação Especial (DEE).
Essa modalidade de formação constituía-se como a única fonte de informação e
formação para os professores das salas de aula regulares com aluno com deficiência
matriculado. Destacamos o mérito do trabalho desenvolvido, pois orientava o processo
inclusivo desses alunos, no entanto, visto a especificidade de conhecimento e a abrangência
de informações técnicas a respeito de cada deficiência necessárias ao fazer pedagógico4,
observamos que esse movimento, quando isolado, é insuficiente para garantir todos os
subsídios necessários à formação dos profissionais que atuam na escola com a perspectiva
inclusiva.
Gatti, Barreto e André (2011) destacam que não só a formação, mas também as
condições de trabalho e o plano de carreira para os profissionais de educação devem receber
atenção, pois se constituem pontos importantes na avaliação da qualidade da educação que é
oferecida, visto que são notórios os avanços das secretarias estaduais e municipais na oferta
da formação continuada. Apontam as autoras que a solicitação dos professores envolve temas
relacionados à prática e ao desenvolvimento de estratégias didáticas para aplicação no
cotidiano da sala de aula, o que demonstra as lacunas da formação.
A esse exemplo, destacamos o município de Itaguaí, Rio de Janeiro, que investe na
potencialidade desta política e no interesse demonstrado pelos professores em aperfeiçoar sua

2

Ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do AEE”.
(BRASIL, 2011b)
3
Informações obtidas na Divisão de Educação Especial
4
Como exemplo, citamos o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e do Sistema Braille (SB).
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prática e melhorar o desempenho escolar. Os espaços de formação do município promovem
trocas de experiências e reflexão, viabilizam o desenvolvimento do professor enquanto pessoa
e profissional (CHAVES, 2012).
Segundo Devens (2007), o cotidiano da escola promove formação continuada aos seus
envolvidos, visto que na interação entre o professor da classe regular e o professor de apoio,
ocorre a troca de experiência de práticas pedagógicas. Nesse sentido, as experiências com
cursos de formação contínua5, relatadas por Estrela (2001, p. 35), nos indicam que a formação
quando encaminhada na perspectiva de “investigação-ação ou investigação-formação” conduz
o professor a uma reflexão sobre seu próprio discurso, o que indica no processo formativo a
exigência de “tempo de reflexão e de maturação”. Assim, ao refletir sobre suas ações,
oportuniza possibilidades de construir e desconstruir conceitos interiorizados em momentos,
tempos, condições e realidades diferentes das quais vivenciamos ou experimentamos hoje.
Partindo desse pressuposto, a expectativa é que os profissionais se qualifiquem para atuar com
a diversidade cultural e humana presentes na escola.
A perspectiva dos desafios da formação docente em integrar os conceitos da escola
inclusiva envolve a necessidade de mudanças dos paradigmas referentes à educação, tal como
observado ao longo da história da educação por Tardif (2010, p. 28) ao analisar as intensas
transformações as quais afetam a sociedade moderna e a atual crise em que esta se encontra,
pois percebe que o pensamento e a prática educativa também são afetados diante da sua
estreita relação com a cultura, não permanecendo esta imune às “tensões e ao mal-estar” os
quais o dominam.
Diante do exposto, tanto no âmbito dos indicativos da legislação, como do debate
acadêmico do campo educacional, e considerando as dificuldades dos professores em
desenvolver estratégias para atuar na perspectiva da escola inclusiva, a Secretaria Municipal
de Educação de Teresópolis (SME-TE), por meio da Divisão de Educação Especial (DEE),
tem em seu quadro profissionais com formação na área da Educação Especial, que orientam o
processo inclusivo na rede regular pública municipal, bem como a estadual e privada quando
solicitado. Essas ações acontecem por meio do serviço de itinerância nas escolas, e as
orientações constituem-se nas especificidades educacionais apresentadas pelos alunos com
deficiência. Nas unidades escolares que não possuem Sala de Recursos Multifuncionais
(SRM) é oferecido o Atendimento Educacional Especializado Itinerante (AEEI), sendo o foco
deste estudo o realizado na área da Deficiência Visual (DV).
5

Nomenclatura utilizada em Portugal para formação após ingresso na carreira docente.
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Segundo a DEE essa modalidade de atendimento é realizada nas escolas de acordo
com a solicitação da equipe diretiva, e a frequência das visitas é estabelecida conforme a
necessidade da escola. Os atendimentos visam estabelecer contato direto com o professor
regente da turma em que o aluno está inserido e, quando for o caso, com o cuidador e com o
professor da SRM. No caso do Atendimento Educacional Especializado Itinerante em
Deficiência Visual (AEEI-DV), é oferecida, a todos os envolvidos no processo ensino
aprendizagem do aluno com deficiência visual, a capacitação no Sistema Braille (SB) no uso
do Soroban, na Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), na Orientação e Mobilidade
(OM), nas Atividades de Vida Independente (AVI) e na preparação de material adaptado,
visando acessibilidade ao currículo e, consequentemente, a oportunidade do aluno
desenvolver suas potencialidades e habilidades.
De acordo com Pletsch (2005), a inclusão na rede regular de ensino coloca o professor
diante de desafios que o possibilitam transformarem sua prática e sua forma de estar no
mundo, sendo essas ações uma das formas de suprir a formação desses profissionais ao
instrumentá-los para que realizem adaptações das atividades desenvolvidas no cotidiano da
escola na ausência do especialista.
Para melhor compreensão das especificidades deste tema, inserimos a seguir, as
Classes de Acuidades Visual. No entanto, esclarecemos tratar-se de medidas métricas, as
quais, associadas às patologias e trajetórias de vida6, se apresentam de diferentes formas no
indivíduo, e exigem trabalho diversificado no seu processo inclusivo, como observado no
AEEI-DV.
Tabela 1- Classe de Acuidades Visual7
CLASSIFICAÇÃO

ACUIDADE VISUAL
SNELLEN

ACUIDADE VISUAL
DECIMAL

AUXÍLIOS
BIFOCAIS COMUNS

VISÃO NORMAL

20/12 a 20/25

1,5 a 0,8

PRÓXIMA DO NORMAL

20/30 a 20/60

0,6 a 0,3

BIFOCAIS MAIS FORTES
LUPAS DE BAIXO PODER

BAIXA VISÃO MODERADA

20/80 a 20/150

0,25 a 0,12

LENTES ESFEROPRISMÁTICOS
LUPAS MAIS FORTES

BAIXA VISÃO SEVERA

20/200 a 20/400

0,10 a 0,05

LENTES ASFÉRICAS LUPAS DE
MESA ALTO PODER

BAIXA VISÃO PROFUNDA

20/500 a 20/1000

0,04 a 0,02

6

LUPA MONTADA TELESCÓPIO
MAGNIFICAÇÃO VÍDEO
BENGALA/TREINAMENTO OM8

Termo aqui utilizado para se referir ao acesso a tratamentos, recursos e escolaridade.
Fonte:< http://www.cbo.com.br/subnormal/conceito.htm>. Acesso em: 23 abr./2013.
8
Orientação e Mobilidade
7

23

CLASSIFICAÇÃO

PRÓXIMO À CEGUEIRA

CEGUEIRA TOTAL

ACUIDADE VISUAL

ACUIDADE VISUAL

SNELLEN

DECIMAL

20/1200 a 20/2500

0,015 a 0,008

SPL9

SPL

AUXÍLIOS

MAGNIFICAÇÃO VÍDEO
LIVROS FALADOS, BRAILLE
APARELHOS SAÍDA DE VOZ
BENGALA/TREINAMENTO OM
APARELHOS SAÍDA DE VOZ
BENGALA/TREINAMENTO OM

Fonte: Sociedade Brasileira de Visão Subnormal

A diversidade de características visuais que acarretam os indivíduos com visão
subnormal está relacionada, dentre outros fatores, à patologia que causou a deficiência, a
idade em que foi diagnosticada e os estímulos recebidos. Esse conjunto configura-se nas
especificidades a serem observadas nas adaptações. Sua importância se afirma pelo fato de
serem a garantia de acesso do aluno com DV ao conteúdo curricular. Esta reflexão se mostra
na pesquisa realizada por Lázaro (2009, p.91) no Instituto Benjamin Constant (IBC) sobre as
representações sociais dos professores diante do aluno com baixa visão, nos quais era
colocada venda para poupar a visão, tornando-os cegos, cultivando a ideia de “quem poupa,
tem.” Em suas palavras: “compreender como cada aluno utiliza a visão e como pode ser auxiliado a
fazer uso mais eficiente do resíduo visual constitui uma condição indispensável para que os
professores utilizem estratégias de diferenciação pedagógicas, que permitam melhorar os níveis de
sucesso escolar”.

São ações que permitem ao aluno com DV obter significação do conteúdo das
mensagens, e, na medida em que se apropria “das suas capacidades, dos seus intentos
vivenciais e de suas propostas de transformação social”, tenham condições de reivindicar seus
direitos com consciência política, para que assim, as formas “minimalistas de suporte” deixem
de existir (MARTINS, 2010, p.153, 154).
Segundo Filgueiras, Pereira e Melca (2008, p.40) a pessoa com deficiência é apenas
diferente na forma de “se estar no mundo e de percebê-lo. São pessoas que têm necessidade
de carinho, afeto e atenção como qualquer um de nós”. Apontam as autoras que quando a
limitação é apenas do órgão da visão, e todas as especificidades forem observadas/atendidas,
o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo é normal em todas as suas etapas, de igual
modo como o é, nos que enxergam.
9

Sem Projeção de Luz
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Percebemos no AEEI-DV que “ver o mundo” com os sentidos remanescentes (tato,
olfato, audição e paladar), requer ações que estão além de proporcionar momentos e espaços
de estímulos, demanda reconhecer, aceitar, respeitar e compreender a abrangência do conceito
de ser indivíduo, de ser humano. Essas condutas precisam ser observadas por parte de todas as
pessoas que convivem e/ou envolvem-se de alguma maneira no processo educativo do
aluno/pessoa com DV. Consideramos que esses, dentre outros fatores, compõem a
multiplicidade dos desafios apresentados para a escola atuar na perspectiva inclusiva.
Nesse sentido, buscamos analisar as contribuições da trajetória de formação dos
professores na construção de estratégias pedagógicas inclusivas junto aos alunos com DV e
focalizamos as questões nos desafios enfrentados pelos docentes na inclusão do aluno com
DV, as quais são assim enunciadas: Quais os desafios enfrentados pelos docentes na inclusão
do aluno com DV? Quais as contribuições da formação do professor para a inclusão do aluno
com DV? O que há de relevante no AEEI-DV, para o professor da classe regular que atua na
inclusão dos alunos com DV? De que modo os professores produzem estratégias para superar
os impasses da inclusão do aluno com DV?.
O material analisado foi construído a partir de: questionário fechado, o qual foi
distribuído por seis escolas da rede municipal de Teresópolis, sendo uma localizada na zona
rural e cinco na zona urbana, escolhidas por terem aluno com deficiência visual matriculado,
totalizando 83 profissionais da educação convidados, dos quais obtivemos 56 respondentes;
de entrevistas-narrativas semiestruturadas com seis dessas professoras, quatro que atuam em
escolas da zona urbana e duas em uma escola da zona rural; da observação participante, com
registros no diário de pesquisa e da análise documental.
O texto deste relatório de pesquisa é desenvolvido em sete capítulos sendo este o
primeiro, tendo por conteúdo apresentar seu objetivo e justificativa.
No capítulo dois destacamos os principais movimentos sociais e políticas públicas em
relação à educação inclusiva, citamos os programas de formação oferecidos pelo Ministério
da Educação (MEC) para os profissionais de educação e relacionamos a formação para o
professor que atua com o AEE.
Apresentamos no capítulo três a fundamentação teórica da pesquisa, e tomamos como
base de seu desenvolvimento os aparatos legais sobre o tema da formação e da inclusão, o
conceito de formação a partir de Bondía (2002), Bragança (2009; 2011; 2012), Nóvoa (1992;
2007; 2010) e Pineau (2006; 2010), sobre a produção dos saberes na e para a inclusão Tardif
(2010; 2012), sobre os desafios de conviver com a diversidade/multiculturalidade no contexto
da escola, Skliar (2005; 2011) e Vieira (1999; 2009), e sobre as tensões que permeiam as
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políticas públicas Shiroma, Garcia e Campos (2011).
No capítulo quatro apresentamos a abordagem qualitativa como metodologia do
estudo, como instrumentos: a observação participante, o questionário fechado, a entrevistanarrativa semiestruturada e o Diário de pesquisa como fonte de registro da observação
participante. Como técnica para interpretação dos materiais construídos, a análise temática de
conteúdo. Enunciamos os conceitos de formação aplicados e as fases de desenvolvimento da
pesquisa.
Por terem as questões deste estudo sido levantadas nas observações que realizamos no
AEEI-DV nas escolas regulares da rede pública municipal de Teresópolis, lócus da pesquisa,
dedicamos o capítulo cinco a descrever esse campo por meio do olhar de alguns historiadores
locais, da legislação municipal e do trabalho desenvolvido pela DEE. Analisamos o Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público do Município de
Teresópolis (PCCRPMPMT) destacando a valorização financeira garantida pela formação e
apresentamos os resultados da análise do questionário fechado.
No capítulo seis apresentamos os seis sujeitos/professoras e analisamos a construção
dos dados das entrevistas-narrativas semiestruturadas, tomando como base temática a
Trajetória de formação e a Escola inclusiva, enunciadas em 16 dimensões as quais foram
elencadas a partir da observação participante, da perspectiva das professoras, dos objetivos e
questões do estudo, indicando aproximações e distanciamentos entre os participantes.
Retomamos no capítulo sete as questões de estudo com reflexões, as quais não têm por
objetivo encerrar o assunto abordado, mas contribuir para ampliar a fundamentação de suas
discussões, indicamos que a formação adquirida em espaços formais e informais, ao associarse as experiências do cotidiano da escola, trazem indicativos dos modos como o professor
enfrenta os desafios e desenvolve estratégias para garantir o processo inclusivo do aluno com
DV na rede regular de ensino e apresentamos sobre os pontos indicados em seu
desenvolvimento outros pontos para serem considerados nesta temática.
Assim, temos como o intuito deste estudo contribuir com a inclusão do aluno com DV
na escola regular da rede pública municipal de Teresópolis, no entanto, observamos que suas
reflexões podem lançar luz sobre outros contextos, por tratar-se do registro de processos
formativos construídos no cotidiano da escola que atua com a perspectiva inclusiva e por ser
fonte de conhecimento capaz de influenciar na (trans)formação de pessoas interessadas pela
problemática que envolve o tema, assim como me tem sido.
Percebo-me diferente neste momento em que assumo a posição de autora de
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um texto científico, não só pela responsabilidade da interlocução de autores
consagrados no meio acadêmico com a narrativa das professoras, mas de
disseminar conhecimento que viabilize mudanças no paradigma inclusivo
(Diário de pesquisa, 06/03/2014).
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2- ENTRE OS PONTOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
2.1 A Educação Inclusiva

A origem do termo política é grega e definida como um adjetivo de polis – politikós e
“refere-se a tudo que diz respeito à cidade e, por conseguinte, ao urbano, ao civil, ao público,
ao social”, sendo impulsionado pelos acontecimentos que marcaram a história da sociedade,
mudando sua organização e consequentemente seu pensamento, política passou a reportar-se
ao “poder do Estado – ou da sociedade política – em atuar, proibir, ordenar, planejar, legislar,
intervir, com efeitos vinculadores a um grupo social definido e ao exercício do domínio
exclusivo sobre um território e da defesa de fronteiras” o que atribui à política pública as
ações do Estado para administrar e suprir por meio de aparatos legais, as demandas da
sociedade, colocando-se acima dela, manifestando divergências entre os seus protagonistas e
atores (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2001, p. 7, 8).
Nesta perspectiva, a política pública em relação à Educação Inclusiva pelo seu caráter
social demanda mudanças há muito estabelecidas, gerando tensões e conflitos ao nível macro
e/ou micro, os quais concernem uma administração efetiva ao poder público, pois “além de
‘praticada’, a educação precisa ser ‘pensada’, em seu sentido e significado para as pessoas e
para a sociedade” (EDLER CARVALHO, 2010, p. 19).
Esses impasses, metamorfoseados encontram sua filosofia nos movimentos sociais, os
quais segundo Filé e Ribetto (2011, p. 67) “são como sirenes, não avisam somente as
catástrofes. Avisam, que para uns, é preciso procurar abrigo. Avisam que alguma coisa não
vai bem e que algumas transformações irão acontecer, por bem ou por mal”.
É notório que o chão da escola se torna o lugar em que os direitos e responsabilidades
do exercício de cidadania, se mostram, ganham força e vitalidade, promovendo ações que
deflagram em documentos norteadores de legislações inclusivas, assim “como a semente que
é lançada em terra fértil germina10”, as mudanças por eles proporcionadas conduzem a
sociedade a realizar (trans)formações ao nível estrutural e de ideias.
Nesse sentido, o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos11 promulgada
pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro 194812 (ONU, 1948) tem
servido de base para campanhas e discussões em encontros sobre a educação inclusiva em
10

Parábola bíblica que relata o trabalho do semeador.
Como precursora dos Direitos Humanos, está a Revolução Francesa em 14/07/1789, cujo tema era “Liberdade,
Igualdade e Fraternidade”.
12
Década em que a sociedade vivenciava as atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
11
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todo o mundo, principalmente a partir da década de 1990.
Com essa abordagem, a Conferência Mundial de Educação para Todos13, realizada
entre os dias 5 a 6 de março de 1990, na cidade de Jontiem, na Tailândia (UNESCO, 1990),
com a presença de vários países, organismos internacionais e organizações não
governamentais (ONG) teve como princípio favorecer a garantia de educação para todas as
pessoas, sem distinção de classe, raça, gênero, cultura ou deficiência. Nessa reunião foi
elaborado o documento intitulado “Declaração Mundial de Educação para Todos: Satisfação
das Necessidades Básicas de Aprendizagem”, e o Plano de Ação para Satisfazer as
Necessidades Básicas de Aprendizagem.
Esses documentos recomendam as diretrizes para implementação do plano de ação
para garantir a educação de qualidade para todos (UNESCO, 1990). Um projeto ousado, por
sua abrangência e desafios, os quais não foram alcançados em sua totalidade, pela diversidade
de realidades sociais, econômicas e culturais presentes na sociedade contemporânea, mas que
promove discussões em outros encontros (UNESCO, 2001).
Neste mesmo ano, é promulgado no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, por
meio da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 1990), no qual é garantida proteção e
cuidado à criança conforme os estabelecidos nessa Convenção. Os artigos 3º e 4º desta Lei
determinam que:
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária.

O Art. 5º garante que “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” e estabelece que
quem cometer ou omitir a ação será “punido na forma da lei” (BRASIL, 1990).
Seguindo este pensamento, na Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais
Especiais, realizada na cidade de Salamanca entre os dias 7 a 10 de junho de 1994 (UNESCO,
1994) foi elaborada a Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área
das Necessidades Educativas Especiais com a participação vários países e organizações
13

Realizada com financiamento da UNICEF, PNUD, UNESCO e Banco Mundial
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internacionais. O referido documento tem por objetivo orientar os países signatários e demais
interessados, na implementação das linhas de ação para uniformizar as oportunidades das
pessoas que não tiveram acesso à educação por condições sociais, culturais, econômicas, de
deficiência, dentre outras. Esse documento estende as pessoas com deficiência14 o acesso ao
programa de Educação para Todos. Ao utilizar o termo “crianças com necessidades
educacionais especiais” a Declaração enfatiza sua abrangência. Esse termo vincula os direitos
à educação a todos os alunos que apresentam dificuldades no processo educativo (UNESCO,
1994, p.1). O documento é considerado um marco mundial tanto para a educação especial
como para a inclusão social. Os países signatários, dentre eles o Brasil, comprometeram-se
em desenvolver suas políticas de inclusão baseadas nas diretrizes apontadas nesse documento.
Sob a influência desse documento é publicada no Brasil, a Política Nacional de
Educação Especial, com a perspectiva de integrar ao ensino regular os alunos que “possuem
condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino
comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais” (BRASIL, 2008a, p. 3). Os demais
frequentavam classes especiais em instituições especializadas. Segundo Damasceno (2011) o
conceito de Todos, proclamado pela UNESCO, não havia sido absorvido pela política do
Ministério da Educação, contribuindo para o atraso nas mudanças a respeito da Educação
Inclusiva.
Edler Carvalho (2010) destaca que não é uma tarefa fácil incluir Todos em um sistema
educacional e oferecer educação de qualidade, mas que não é impossível. É uma questão
político-administrativa de articulação do governo federal com e entre seus entes federativos e
seus municípios, de busca pelos princípios democráticos expressos nesses documentos.
Para Abreu (2002, p. 36) sistema é como:
um conjunto de instituições de ensino – públicas ou privadas, de diferentes
níveis e modalidades de educação e ensino, e de órgãos educacionais –
administrativos, normativos e de apoio técnico, elementos distintos mas
interdependentes, que interagem entre si com unidade e coerência (o que não
exclui contradições e ambiguidade), a partir de um conjunto de normas
comuns elaboradas pelo órgão competente, visando ao desenvolvimento do
processo educativo.

Nesse sentido, para oferecer educação de qualidade para Todos é fundamental um
gerenciamento administrativo central, exercido pelo governo federal, coordenando ações que
mobilizam a educação para Todos, proporcionando a participação efetiva de todos os estados

14

No documento o termo utilizado é pessoas portadoras de deficiência.
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e municípios, em um processo de cooperação mútua, para atingir as metas e objetivos
propostos de educar a Todos.
A CF do Brasil de 1988 no art. 205 dimensiona os princípios da educação oferecida no
país como sendo direito de todos, dever do Estado e da família e aponta que a participação da
sociedade nesse processo é importante, para que se formem cidadãos preparados para o
mercado de trabalho (BRASIL, 1988). Nesse sentido, a diversidade incluída no texto
constitucional é estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)
9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996) e garantida por meio das diretrizes de
apoio à rede regular, conferindo prioridade nos financiamentos de ações para a inserção deste
público no sistema educacional brasileiro.
Para a escola atuar na perspectiva inclusiva, Chaves (2011, p. 78) aponta que é preciso
que as crianças se sintam acolhidas no ambiente escolar, que a diversidade, seja ela de
qualquer natureza, precisa ser respeitada e tida como oportunidade para desenvolver
programas de atendimento às necessidades individuais, visto que os alunos “com a ajuda de
especialistas e da família poderão começar a compreender os comportamentos que as excluem
nos contextos escolares”.
O Fórum Mundial de Dakar, realizado pela UNESCO entre os dias 26 a 28 de abril de
2000 (UNESCO, 2000) foi um momento de avaliação da situação educacional internacional.
Após dez anos da elaboração do documento com as diretrizes para os países equalizarem seus
sistemas de educação, os relatórios apresentaram lacunas nas metas e objetivos traçados e
nessa oportunidade, os países membros reafirmaram o compromisso com a educação de
Todos elaborando o documento “Educação para Todos: O Compromisso de Dakar”. No
entanto, para que a educação se constitua em mecanismo de mudança social, o documento
aponta que muito ainda precisa ser realizado. No ideário de cumprir os compromissos
estabelecidos os países membros, reafirmaram seu voto de seguir as recomendações e
estabelecer planos para alcançá-los, com a finalidade de que
todas as crianças, jovens e adultos, em sua condição de seres humanos, têm
direito de beneficiar-se de uma educação que satisfaça as suas necessidades
básicas de aprendizagem, na acepção mais nobre e mais plena do termo, uma
educação que signifique aprender e assimilar, a conviver e a ser. Uma
educação orientada a explorar os talentos e capacidades de cada pessoa e a
desenvolver a personalidade do educando, com o objetivo de que melhore
sua vida e transforme a sociedade (UNESCO, 2000, p.8).

Paralelamente a essas discussões, no Brasil, o Plano Nacional de Educação (PNE),
para o decênio 2001 – 2010 é aprovado por meio da Lei 10.172 de 09 de janeiro de 2001
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(BRASIL, 2001a). Documento que colocou o Brasil em sintonia com as recomendações
internacionais. Dourado (2011) aponta que o plano resultou de muitas discussões no
Congresso Nacional entre os parlamentares e a sociedade civil, tendo a proposta
governamental suplantado. Em relação à Educação Especial, o Plano considerava a diretriz da
integração instrucional15 e determinava que sempre que possível os alunos com deficiência
fossem atendidos na rede regular.
A resolução nº 2 de 11 de setembro de 2001 (BRASIL, 2001b) estabelece as Diretrizes
Nacionais para a Educação Especial. Esse documento substitui o Plano Nacional de Educação
Especial estabelecido em 1994. Dentre suas diretrizes, estão a ampliação do alunado
considerado público-alvo da educação inclusiva, aos que apresentam dificuldade de
aprendizagem, sinalização e com altas habilidades/superdotação, o artigo 5º assim especifica:
Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que,
durante o processo educacional, apresentarem: I - dificuldades acentuadas de
aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem
o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois
grupos: a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; b)
aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; II –
dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos,
demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; III - altas
habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a
dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes.

A ampliação na definição do aluno considerado público-alvo da Educação Especial,
traria demanda por ações dos profissionais de educação que atuavam na escola, o texto da
Resolução previa este movimento e no artigo 6º encontram-se as orientações:
Art. 6º Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos
alunos e a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, a escola
deve realizar, com assessoramento técnico, avaliação do aluno no processo
de ensino e aprendizagem, contando, para tal, com:
I - a experiência de seu corpo docente, seus diretores, coordenadores,
orientadores e supervisores educacionais; II - o setor responsável pela
educação especial do respectivo sistema; III – a colaboração da família e a
cooperação dos serviços de Saúde, Assistência Social, Trabalho, Justiça e
Esporte, bem como do Ministério Público, quando necessário.

Observamos que as ações para promover a educação desses alunos devem ser
organizadas em conjunto com a família e demais órgãos do estado responsáveis pelo bemestar social. O documento segue orientando a respeito da necessidade da escola da rede
15

Conforme citado na Política Nacional de Educação Especial de 1994, a matrícula na rede regular de ensino é
condicionada aos que “possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas
do ensino comum, no mesmo ritmo dos alunos ditos normais” (BRASIL, 1994, p.19)
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regular de ensino prever e prover nas salas de aula toda estrutura necessária para garantir o
processo inclusivo do aluno público-alvo da educação especial, dentre professores capacitados
e especializados para atender às necessidades educacionais dos alunos (Art. 8º, Inciso I). No
entanto, como a redação do artigo 3º garante a possibilidade desse atendimento ser realizado
em substituição ao ensino regular, não ocorreu intensificação das matrículas na rede regular
de ensino.
Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se
um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que
assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns
casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a
educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos
educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as
etapas e modalidades da educação básica (BRASIL, 2001b).

Com a promulgação da Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência16 por meio do Decreto
nº 3.956 em 08 de outubro de 2001 (BRASIL, 2001c), ocorreu nova interpretação a respeito
da temática da educação especial. O documento reafirma
que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e
liberdades fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o
direito de não ser submetidas a discriminação com base na deficiência,
emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser humano.

Com este Decreto, o país se compromete em cumprir inteiramente as recomendações
da Convenção. Destacamos a definição do termo deficiência expressa no Art. I item 1 como
sendo “uma 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” (BRASIL, 2001c).
Nessa perspectiva, a deficiência passa a ser da sociedade, quando esta não fornece
meios que possibilitem à pessoa atuar com eficiência, ou seja, desenvolver suas habilidades e
potencialidades, e exercer sua cidadania. O Artigo III, item 1 determina como imperativo para
a sociedade “Tomar medidas de caráter legislativo, social, educacional, trabalhista, ou de
qualquer outra natureza, que sejam necessárias para eliminar a discriminação contra pessoas
portadoras de deficiência e proporcionar a sua plena integração à sociedade” (BRASIL,
2001c).
16

Texto aprovado na Assembleia Geral Convenção dos Estados Americanos realizada na Cidade de Guatemala
em 28 de maio de 1999.
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Nos anos seguintes, diferentes ações ao nível federativo foram estruturadas para
garantir a efetividade dessas recomendações, como: a Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002
que reconhece a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), como meio legal de comunicação e
expressão das comunidades surdas do Brasil (BRASIL, 2002b); e a Portaria do MEC nº 2.678
de 24 de setembro de 2002 que aprova o projeto da grafia do Sistema Braille para a Língua
Portuguesa, e recomenda sua implantação em todo o território nacional (BRASIL, 2002c).
Em 15 de março de 2007, antes de terminar a vigência do PNE (2001-2010)17, o
governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou o Plano de Desenvolvimento da
Educação18 (PDE), passando do conceito à ação, mudando a postura da União ao assumir
maiores compromissos com seus entes federativos. Citamos como exemplo de medidas de
organização da educação especial contempladas neste documento a implantação de Salas de
Recursos Multifuncionais (SRM) e a instituição da formação de professores para atuar no
Atendimento Educacional Especializado (AEE). O referido documento determina três
dimensões de atuação da Educação Especial, a Educação Básica, a Superior e o ensino
Profissionalizante (BRASIL, 2007b). Citando Gramsci e Semeraro, Coutinho (2001, p. 10)
afirma que “como nem tudo que vem do Estado é ‘mau’ (ele pode expressar demandas
universalistas que se originam nas lutas das classes subalternas)” o PDE, tem implantado
diversos programas que tem melhorado a educação ao nível nacional como mostra o índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que no período de sua implantação era de 3.9 e
no ano de 2013 atingiu o índice de 4.919 conforme informações do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Para efetivar o PDE, foi promulgado o Decreto nº 6.094 de 24 de abril de 2007, com
as diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, o qual conjuga esforços
das instâncias Federal, Estadual e Municipal, em parceria com a família e comunidade, para
melhorar a Educação Básica por meio de programas de assistência técnica e financeira. Esta
ação consolida o acesso e a permanência do aluno com deficiência20, promovendo o processo
inclusivo; no entanto o princípio da igualdade de condições previstos na Constituição Federal
(CF, 1988), não foi totalmente exercido pela falta de estrutura em atender às necessidades
educacionais dos alunos com deficiência (BRASIL, 2007d).
As discussões a respeito da educação especial permaneceram na pauta dos encontros
17

O Projeto de Lei 8.035, 2010 que aprova o PNE para o decênio 2011-2020 está em tramitação no Congresso
Nacional.
18
O PDE foi lançado pelo Governo Federal no contexto do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC)
(BRASIL, 2007a). Tendo sido este lançado em 2007, no segundo mandato do presidente Luís Inácio da Silva.
19
Informações disponíveis no site:< www.inep.gov.br>. Acesso em: 25 out. 2013.
20
No documento citado como Necessidades Educacionais Especiais.
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internacionais, como a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006).
Esta foi ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 186 de 09 de julho de 2008 (BRASIL,
2008b) e pelo Decreto Executivo nº 6.949 de 25 de agosto de 2009, e toma o caráter de
emenda constitucional por sua importância e abrangência. O Art. 24 inciso 2 desse documento
determina que “medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes
que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão
plena”. Esse documento é considerado o marco legal no qual a pessoa com deficiência tem
garantida a plena participação e acesso a todos os níveis de escolaridade (BRASIL, 2009c).
Outro marco importante no movimento brasileiro de educação inclusiva é a Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva21 implantada pelo MEC
em 2008, a qual estabelece diretrizes que buscam constituir educação de qualidade para todos
os alunos, promovendo acessibilidade, participação e aprendizagem dos alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na
escola regular (BRASIL, 2008a). A partir desta política, a educação especial passa a ser parte
integrante da educação regular, e, assim, a escola passa atuar na perspectiva da inclusão, o que
exige mudanças em sua organização e funcionamento.
Neste sentido, a Resolução nº 422, de 2 de outubro de 2009 (BRASIL, 2009d), institui
as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na
Educação Básica, modalidade Educação Especial, dentre outras e estabelece que o AEE tenha
função de suplementar ou complementar o processo aprendizagem do aluno, devendo ser
oferecido no contraturno, computando matrícula dupla no Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). Esta resolução trouxe recursos para as
escolas contempladas com a SRM. Favorecendo, assim, sua manutenção e melhoria.
Especificamente sobre a Educação Especial, o Decreto 7.611 de 17 de novembro de
2011 (BRASIL, 2011b) dispõe sobre a garantia de efetividade da responsabilidade do Estado
em relação à educação dos alunos público-alvo da educação especial, por meio de apoio
técnico e financeiro, para aprimorar o atendimento já realizado, implantar SRM, oferecer
formação continuada aos profissionais envolvidos no processo inclusivo, adaptar a parte física
da escola, elaborar recursos educacionais e criar núcleos de acessibilidade nas Universidades
Federais. O Art. 3º deste documento determina como objetivos do AEE:

21

Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 555,
de 5 de junho de 2007, prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007 (BRASIL, 2008a).
22
A Resolução nº4 (BRASIL, 2009d) foi promulgada para implantação do Decreto nº 6.571/2008, revogado pelo
Decreto 7.611 de 17 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011b).
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I- prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino
regular. II- garantir serviços de apoio especializados de acordo com as
necessidades individuais dos estudantes; 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 ensino e aprendizagem; e IV- assegurar condições para
a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de
ensino.
Sendo especificados na legislação, os objetivos do AEE garantem não só o acesso, a

permanência, mas também condições para a consolidação do processo inclusivo na escola
regular.
Como projeto para garantir financiamento para participação efetiva da pessoa com
deficiência na sociedade em forma de igualdade de condições com as demais, promovendo
ações nas áreas da educação, saúde, inclusão social e acessibilidade, o Governo Federal lança
o Programa Viver Sem Limites, instituído pelo Decreto nº 7.612 de 17 de novembro de 2011
(BRASIL, 2011c). Um programa com essa abrangência é capaz de resolver muitas das
demandas históricas que se apresentaram no modelo da exclusão e da integração ainda
presentes no contexto da pessoa com deficiência. Este Decreto, no artigo 2º, determina que
Art. 2o São consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as
demais pessoas.

Com a finalidade de eliminar as diferentes barreiras que promovem a desigualdade
entre as pessoas com deficiência com as demais, são elencadas várias diretrizes, dentre as
quais, um sistema educacional inclusivo (Art. 3º, Inciso I), diretriz observada no contexto
desta pesquisa e que mobiliza, como um sistema de engrenagem, as demais ações, visando à
promoção da inclusão social, econômica, e cultural desses alunos público-alvo da educação
especial.
Ressaltamos que todos os movimentos aqui assinalados, fazem parte de um contexto
de mudanças mundiais, os quais têm como foco o desenvolvimento e a construção de novos
conhecimentos que visam melhorar as condições da humanidade. Os documentos devem ser
analisados pelos interessados em conhecer o contexto das atuais políticas públicas de
educação, como um conjunto que se complementa, estabelecendo unidade e compromisso de
educar a todos. Com a participação da sociedade, suas ideologias se tornam efetivas,
promotoras da educação pública de qualidade para os que dela se beneficiam (EDLER
CARVALHO, 2010).
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2.2 Programas oferecidos pelo MEC para formação dos profissionais de educação

No contexto dos programas do MEC para formação dos profissionais de educação,
está o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (BRASIL, 2007a). Criado em
conformidade com o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE23 (BRASIL, s/d),
lançado no início do segundo governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2007-2010),
“O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação”, implementado pelo Decreto 6.094
de 04 de abril de 2007 (BRASIL, 2007d), se define como um programa estratégico o qual
visa, por meio de programas e assistência técnica e financeira da União Federal, em regime de
colaboração com seus entes federados, famílias e comunidade, melhorar a qualidade da
educação básica.
Nesse sentido, Shiroma, Garcia e Campos (2011, p.226) afirmam que os documentos
que originam as políticas públicas de educação expressam
exemplarmente, em seu conteúdo e forma, a recomposição da agenda
empresarial para o campo da educação, bem como também oferece novas
referências discursivas que redefinem a chamada ‘sociedade civil’ no campo
educacional. [...] visam criar uma ‘nova consciência’, uma ‘nova
sensibilidade social’ com relação ao direito à educação e à responsabilidade
social que o exercício desse direito implica. [...] pretendem operar uma
mudança no perfil dos ‘usuários’ dos serviços educacionais, difundindo um
novo ‘jeito de ser cidadão. [...] Almejam assim, ‘reconverter’ os pais,
expectadores de outrora, em cidadãos exigentes movidos pelo compromisso
de não negarem às novas gerações o direito de inserirem-se socialmente,
pela via da educação.

Contudo, observamos na organização por parte da União quanto ao apoio financeiro, a
exigência do ente federado apresentar um diagnóstico de sua realidade e desenvolver um
Plano de Ações Articuladas – PAR24, descrevendo as ações que se propõem a realizar.
Destaca-se dentre as várias dimensões dos programas desenvolvidos no PAR, a formação de
professores e de profissionais de serviços e apoio escolar, os quais são financiados a partir da
assinatura do termo de cooperação técnica. Como exemplo, cita-se o Termo de Cooperação
Técnica nº 23.066 que entre si celebraram o MEC e o Município de Teresópolis/RJ25 no qual
foi identificada a deficiência na formação de professores para a Educação no Campo
(BRASIL, 2009a). As ações determinadas foram:

23

O PDE é um projeto federal de investimento na educação básica, profissional e superior, que visa
operacionalizar o Plano Nacional de Educação aprovado pela Lei 10.172 em 09 de janeiro de 2001.
24
As orientações para o seu desenvolvimento são disponibilizadas ao ente federado no site do MEC.
25
Disponível em: <http://simec.mec.gov.br>. Acesso em: 07 jul. 2013.
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1-Capacitar 50 professor (es) cursista (s) que trabalham nas escolas do
campo, pela SECAD - Formação para Diversidade - Educação do Campo. 2Capacitar 30 professor (es) cursista (s) que trabalham nos anos finais do
ensino fundamental nas escolas do campo, pela SECAD - CAMPO Formação Continuada para Professores do Campo - 2º Segmento do Ensino
Fundamental. 3- Capacitar 10 professor (es) cursista (s) de Educação de
Jovens e Adultos nas escolas do campo, em curso de especialização, pela
SECAD - Programa de Formação em EJA / Campo - Formação Continuada
de Professores de EJA. 4- Capacitar 30 professor (es) cursista (s) que
trabalham nos anos iniciais do ensino fundamental nas escolas do campo,
pela SECAD - CAMPO - Formação Continuada para Professores do Campo
- 1º Segmento do Ensino Fundamental.

Os recursos de financiamento são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), e sua liberação determinada por regras, conforme especifica a cláusula
nona, do referido documento: “A efetividade das ações assumidas pelo MEC/FNDE fica
condicionada à disponibilidade orçamentária-financeira, bem como às demais circunstâncias
impeditivas ao cumprimento do estabelecido no presente Termo”.
Outros 26 programas são implementados pelo MEC (BRASIL, 2009b) no sentido de
formar os profissionais de educação e elevar a qualidade da educação básica e, acredita-se, da
autoestima do profissional do magistério, os quais se dividem em quatro categorias, sendo:
1ª- Dez voltados à formação de professores para a Educação Básica:
Formação Inicial e Continuada, Presencial e a Distância, de Professores para
a Educação Básica – PARFOR; Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID); Consolidação das Licenciaturas (Prodocência); Novos
Talentos; Universidade Aberta do Brasil (UAB); Formação Continuada de
Professores na Educação Especial; Portal do Professor; Nacional de
Formação Continuada em Tecnologia Educacional – PROINFO
INTEGRADO; Banda Larga nas Escolas; Um Computador por Aluno.
2ª- Quatro voltados para a Educação Profissional e Tecnológica: Projeto
Gestor – Pós-Graduação em Educação Tecnológica/Formação de Mestres
para a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica; PósGraduação em Educação Agrícola (PPGEA); Institucional de Qualificação
Docente para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (PIQDTEC); Educação em Agroecologia e Sistemas Orgânicos
de Produção.
3- Oito destinados à Educação Superior: fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior – FIES; Concessão e Manutenção de Bolsas
de Pós-Graduação no País; Pró Equipamentos; Portal de Periódicos,
Cooperação Internacional e Bolsas no Exterior; Escola de Altos Estudos;
Política de Formação em Educação de Jovens e Adultos.
4ª- Quatro destinados à Diversidade: Escola Ativa – Educação no Campo;
Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação no Campo –
Procampo; Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais
(PROLIND) – Educação Indígena; Rede UAB de Educação para a
Diversidade.
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Os referidos programas demonstram que o MEC oferece formação aos profissionais da
educação em diversos níveis, etapas e modalidades, contudo um estudo minucioso a respeito
da qualidade e abrangência dessas formações deve ser realizado para que se conheça o real
alcance dessa política.

2.3 – Formação de Professores

Os movimentos mundiais a respeito das políticas de formação para a educação
inclusiva nos remetem ao conceito que a sociedade, em seus diferentes momentos, tem sobre
o ser humano. As transformações pelas quais passa a sociedade se refletem na organização da
escola. Esta se depara com a necessidade constante de mobilizar novas estruturas e colocar em
prática as diretrizes para a formação, tanto dos educadores, quanto dos educandos.
Uma retrospectiva histórico-cultural da sociedade e da educação mostra as diferentes
fases do desenvolvimento desse processo. Na Antiguidade primitiva, todas as pessoas eram
agentes educativos; na Antiguidade clássica, havia o destaque para o pensamento pedagógico
grego de reverenciar corpo e espírito como unidade, vinculando a educação à perspectiva de
integralidade dessa unidade; na Idade Média, a educação foi dimensionada sob a edge cristã e
seus princípios morais; no Renascimento, a revalorização das ideias grego-romanas trouxe
para a educação o ideal de se tornar mais prática, funcional; na Idade Moderna, a educação
passou a reproduzir a estrutura social vigente, ressaltando as diferenças entre as classes; na
Pós-modernidade, a escola busca atender às necessidades pedagógicas de todos os alunos
(EDLER CARVALHO, 2010).
Com este pensamento, as dificuldades de adaptação da escola às novas demandas são
observadas no contexto de seu cotidiano em variados formatos e graus de intensidade, e
estabelecem a necessidade de instrumentos pedagógicos inovadores (STAINBACK;
STAINBACK, 2008). No entanto afirmam os autores que
a principal razão para a inclusão não é que os previamente excluídos estarão
necessariamente se tornando proficientes em socialização, história ou
matemática, embora seja óbvio que nas turmas inclusivas há mais
oportunidades para todos crescerem e aprenderem. Ao contrário, a inclusão
de todos os alunos ensina ao aluno portador de deficiências e a seus colegas
que todas as pessoas são membros igualmente valorizados da sociedade, e
que vale a pena fazer tudo o que for possível para poder incluir todos na
nossa sociedade (STAINBACK; STAINBACK, 2008, p.250).
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Assim, a escola como instituição formadora e transmissora dos conhecimentos
adquiridos ao longo da história pela sociedade, desempenha o papel de promotora dos ideais
preconizados nos documentos que tratam da temática inclusiva, sejam eles de cunho
internacional ou nacional, devendo ser imperiosa sua atuação na construção do espaço escolar
inclusivo, como proposto na atualidade.
Referindo-se à formação dos profissionais da educação, a Declaração de Salamanca
indica que os “programas de treinamento de professores, tanto em serviço como durante a
formação, ofereçam a temática de educação especial dentro das escolas inclusivas” como
proposta para os professores prepararem-se para o atendimento das necessidades especiais dos
alunos, visualizando experiências e, assim, oportunidades de exercerem com autonomia e
competência a profissão (UNESCO, 1994, p.2).
Destaca Carvalho (2011, p.25) que a temática da formação de professores vem sendo
amplamente discutida nos últimos anos e os resultados apontam que muitas das dificuldades
da escola regular para atuar na perspectiva inclusiva é “que, embora não seja o principal
obstáculo, merece atenção especial, devido ao fato de que, só mais recentemente os cursos de
licenciaturas contemplem algum tipo de formação específica na área”.
Segundo Edler Carvalho (2010, p.161) as avaliações nos cursos de formação não têm
sido feitas com o objetivo de promover melhores qualificações, mas apenas para pontuar suas
falhas, o que não acrescenta resultados positivos às discussões, porque “criticar nossos cursos
de formação e constatar as inúmeras lacunas existentes têm sido um lugar comum que,
infelizmente, mais nos tem imobilizado e ‘engessado’ em discursos sobre incompetências, do
que nos levado a produzir as mudanças necessárias”.
Nesse sentido, a formação para os professores atuarem na perspectiva inclusiva parte
do princípio de que é importante vivenciar práticas inclusivas para desmitificar que a escola
regular não tem como atender às necessidades de aprendizagem do aluno com deficiência,
mas quando a organização escolar voltar-se para a inclusão, ela se tornará capaz de atuar com
a diversidade, sem discriminação e preconceito.
O Documento redigido em Dakar recomenda que a educação precisa estar imbuída de
significados alicerçados no “aprender a aprender, a fazer, a conviver e a ser” e ter como
finalidade modificar e transformar a sociedade para que o futuro seja de um mundo mais
justo, saudável e seguro. Os participantes desse fórum se comprometeram em atingir seis
objetivos consolidando os ideais proclamados na Conferência de Jomtien (UNESCO, 1990).
Como medidas para alcançá-los, foram elaboradas 11 metas, das quais destacamos a nona que
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é “melhorar o status, a autoestima e o profissionalismo dos professores” 26 (UNESCO, 2000).
Na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o art. 8
item 2d, determina, como uma das medidas para conscientização da sociedade e das famílias,
a promoção de programas de formação que visem à sensibilização e os direitos das pessoas
com deficiência; o art. 9 item 2c especifica que, para a garantia de acessibilidade, os estadospartes devem “proporcionar, a todos os atores envolvidos, formação” a respeito das diferentes
questões que o tema demanda (BRASIL, 2009c). Diretrizes que buscam resolver os
problemas históricos da formação dos profissionais da educação.
A Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica,
instituída por meio do Decreto nº 6.755 de 29 de janeiro de 2009 aponta para a preocupação
com a formação plural do professor. Dentre os vários objetivos expressos no art. 2º inciso II
destaca-se o de uma “nação soberana, democrática, justa, inclusiva” e do art. 3º, inciso VII
ressalta-se a garantia da ampliação da oferta específica de cursos para o atendimento nos
diversos contextos da escola para todos, o que promete tornar os cursos da modalidade de
educação inclusiva, acessíveis a todos os profissionais da educação (BRASIL, 2009b).
Nesse sentido, Costa (2009, p.71), acredita que
à medida que esses profissionais vão elaborando conhecimentos acerca da
inclusão dos alunos, reconhecem a diferença como a essência da
humanidade, passando a perceber as possibilidades de crescimento, de troca
de experiências e de aprendizagens inerentes à inclusão.

A autora considera que os professores que atuam na escola inclusiva têm oportunidade
de desenvolver a consciência crítica a respeito do relacionamento, o que se transforma em
oportunidade de reflexão sobre o papel que desempenha na sociedade.
Ao buscar nos marcos legais subsídios para desenvolver este estudo, percebo
que o ideário de transformação expresso nesta pesquisa, e o qual vislumbro
todos os dias quando visito uma escola são compartilhados com muitas
outras pessoas, o que me move a continuar a caminhada (Diário de pesquisa,
09/09/14).

2.4- Formação para o AEE

O profissional especializado para o atendimento ao aluno com deficiência é
assegurado na LDBEN 9.394, art. 59, inciso III, e está assim redigido: “professores com
26

Três pontos que resumem a situação de descaracterização da profissão docente da época e que não foram
modificadas com o passar dos anos.
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especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem
como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas
classes comuns” (BRASIL, 1996).
Observamos que anteriormente à promulgação da Política Nacional de Educação

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, o AEE era realizado em instituições
especializadas em escolas e/ou classes especiais, em substituição ao ensino regular, com sua
“organização fundamentada no conceito de normalidade/anormalidade” dos alunos,
concentrando a formação especializada em poucos professores (BRASIL, 2008a, p.8). A
partir da nova perspectiva na política inclusiva, o AEE passa a ser regido pela Resolução n.º 4
em 2 de outubro de 2009, a qual, no art. 12, determina que para atuar no AEE o docente
precisa ter formação específica na área da Educação Especial, para realizar as atribuições
conforme descritas no art. 13, que são:
I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos,
de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos
alunos público-alvo da Educação Especial; II – elaborar e executar plano de
Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; III – organizar o
tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos
multifuncionais; IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos
recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino
regular, bem como em outros ambientes da escola; V – estabelecer parcerias
com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização
de recursos de acessibilidade; VI – orientar professores e famílias sobre os
recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno; VII – ensinar
e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos
alunos, promovendo autonomia e participação; VIII – 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 (BRASIL,
2009d).

A Nota Técnica nº 11, de 07 de maio de 2010, publicada pelo MEC, por meio da
Secretaria de Educação Especial (SEESP)27, tem como objetivo orientar os sistemas de ensino
na institucionalização da oferta do AEE nas SRM implantadas nas escolas regulares. Observase que as atribuições do AEE são ampliadas, especialmente as listadas no item 6, as quais
exigem especificidade na formação para atender às necessidades dos alunos público-alvo da
educação especial. O texto está assim redigido:
6. Desenvolver atividades próprias do AEE, de acordo com as necessidades
educacionais específicas dos alunos: ensino da Língua Brasileira de Sinais –
27

Atual SECADI – conforme Decreto nº 7.690 de 2 de março de 2012 (BRASIL, 2012).
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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 (BRASIL, 2010a).

Constatamos nesses documentos que são diversas as funções direcionadas ao professor
do AEE, o que exige uma pluralidade de cursos em seu currículo, os quais demandam
investimentos de tempo e financeiros, ou seja, dedicação exclusiva ao trabalho com a
educação especial. O profissional com este perfil, seria, segundo os documentos citados, o
responsável em encaminhar o processo inclusivo nas escolas regulares. Contudo, não é
visualizado nas políticas do MEC, nenhum tipo de valorização profissional direcionado ao
professor que exerce essa função e busca por cursos de capacitação.
Corroborando com o ideário da educação inclusiva, o Decreto nº 7.611 de 17 de
novembro de 2011 (BRASIL, 2011b) descreve as ações do AEE como um conjunto de
atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos, organizados institucionalmente e
prestados de forma complementar ou suplementar à escolarização. Nele são estabelecidas
diretrizes para a efetividade do dever do Estado em relação à educação das “pessoas com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (Art.
I, § 1º) por meio de apoio técnico e financeiro, para aprimorar o AEE já realizado, implantar
SRM, oferecer formação continuada aos envolvidos no processo inclusivo, adaptar a parte
física da escola, elaborar recursos educacionais e criar núcleos de acessibilidade nas
Universidades Federais.
Nesse sentido, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão – SECADI, em parceria com Instituições Públicas de Ensino Superior - IPES, tem
por objetivo apoiar a formação dos professores para atuar na SRM. Os cursos são oferecidos
pela Universidade Aberta do Brasil – UAB, e pela Rede de Nacional de Formação Continuada
de Professores na Educação Básica – RENAFOR.
São ações que fazem parte do PDE, e requerem planejamento das Secretarias de
Educação. As solicitações passam pela avaliação do Fórum Estadual Permanente de Apoio à
Formação Docente, pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Formação de Avaliação no
MEC, que avalia e aprova o financiamento28.
Os cursos são gratuitos e oferecidos ao nível de graduação, especialização e
28

Em consonância com o Decreto nº 6.755 de 29 de janeiro de 2009 (BRASIL, 2009b).
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capacitação, nas modalidades presencial, semipresencial e de educação à distância. Neste
sentido, destaca-se que há ações do MEC em desenvolvimento, no entanto, cabe aos sistemas
proporcionar meios para sua execução. São medidas que envolvem o interesse e a
disponibilidade, tanto por parte do profissional de educação como do sistema.
Momento de parar e refletir a respeito dos desafios que os profissionais,
assim como eu, enfrentam no dia a dia dos atendimentos. O MEC lista as
funções a partir do pressuposto de que todos têm formação e condições de
acesso a equipamentos e materiais para desenvolver de forma satisfatória seu
trabalho, no entanto reconheço que a empatia com os alunos é o que torna
sua função um diferencial no processo inclusivo (Diário de pesquisa,
09/03/2014).
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3 – ENTRE OS PONTOS DO REFERÊNCIAL TEÓRICO
Na LDBEN 9.394 (BRASIL, 1996) encontramos relacionadas concepções de
formação para a carreira do magistério. O art. 1º afirma que a educação “abrange os processos
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e
nas manifestações culturais”. Assim, é reconhecido outros espaços, além da instituição
escolar, que oferece formação ao indivíduo. Nesse sentido, associam-se a esses ambientes, as
diversificadas experiências e vivências, por constituírem-se parte da trajetória de formação do
profissional da educação as quais influenciam na sua prática docente.
As nomenclaturas e concepções de formação são enumeradas, nesta lei, no art. 61,
parágrafo único, e consideram como fundamentação da formação dos profissionais da
educação “a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e
capacitação em serviço”. O art. 62, em seus parágrafos 1º, 2º e 3º cita a formação inicial,
continuada e de capacitação. Nos art. 4º e 5º observam-se as recomendações de incentivo à
formação de profissionais para atuar no magistério da educação básica da escola pública. No
parágrafo único, a garantia é de que a formação continuada seja ofertada a esses profissionais
em diferentes modalidades.
§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de
colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a
capacitação dos profissionais de magistério. § 2º A formação continuada e a
capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e
tecnologias de educação a distância. § 3º A formação inicial de profissionais
de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente
fazendo uso de recursos e tecnologias de educação a distância.

No art. 67 incisos II, IV e V associam-se indicativos de incentivo e valorização a
formação
II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento
periódico, remunerado para esse fim; IV – progressão funcional baseada na
titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho; V – período
reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho.

Algumas dessas diretrizes foram incorporadas à LDBEN 9.394 (BRASIL, 1996) a
partir das demandas apresentadas à educação nos últimos anos, adequando a educação
nacional ao paradigma estabelecido nos acordos internacionais. Nesse sentido, Shiroma,
Garcia e Campos (2011) constatam que as mudanças propostas nos últimos anos para a
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educação originam-se de discursos produzidos por uma hegemonia política que ao disseminar
suas ideias, oculta suas reais finalidades, não promovendo igualdade de oportunidades no
contexto social.
Neste ponto reflito a respeito da valorização da profissão do professor, da
carreira docente, enunciada na lei e penso que a formação acadêmica como
valorização financeira é tarefa simples, basta que sejam inseridas nos planos
de cargos e salários. Comprovou, recebeu. No entanto, a formação adquirida
pelos professores no cotidiano da escola, não é titulada. Como podem ser
então valorizadas? Quantos saberes estão sendo ali guardados, sendo
produzidos que poderiam ser multiplicados, aproximando a teoria da prática?
(Diário de pesquisa, 10/03/14).

Com olhar nas narrativas das seis professoras dos anos iniciais de escolas regulares da
rede pública do município de Teresópolis, que atuam ou atuaram com alunos com deficiência
visual, a pesquisa toma como referência a centralidade dos espaços formativos e tempos
cotidianos na constituição das práticas inclusivas em uma articulação entre dinâmicas sociais,
pessoais, acadêmicas e profissionais.
Referimo-nos nesta pesquisa o conceito de formação desenvolvido por Bragança
(2009; 2011; 2012) a partir da abordagem (auto)biográfica, o qual “contrapondo-se à
racionalidade técnica, mobilize uma racionalidade sensível, incorporando a vida dos sujeitos,
em toda a sua complexidade existencial, como componente fundamental do processo
formativo”, assim, consideramos a formação como processo vivido em todos os momentos e
espaços que promovem (trans)formação do pensamento a partir de reflexões produzidas nas
experiências vivenciadas (BRAGANÇA, 2011, p. 157).
A partir da escuta da narrativa das professoras a respeito de suas experiências com os
alunos com deficiência visual, perspectivamos identificar como são elaboradas estratégias
para enfrentar os desafios a elas impostos no cotidiano da escola regular, bem como promover
(auto)reflexão sobre seu fazer pedagógico, com o objetivo de que vivenciem processos
formativos ao identificar em seu cotidiano iniciativas autoformativas, levando em conta suas
experiências consideradas positivas ou negativas em relação à aprendizagem do aluno com
deficiência visual.
Discutimos com Nóvoa (1992; 1995; 2007; 2010) o conceito de formação, a partir da
perspectiva da formação de adultos, e utilizamos as narrativas das professoras, buscando dar
visibilidade à relação entre a pessoa e o profissional de modo a compreender suas ações diante
do aluno com deficiência visual.
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esta profissão precisa de se dizer e de se contar: é uma maneira de a
compreender em toda a sua complexidade humana e científica. É que ser
professor obriga a opções constantes, que cruzam a nossa maneira de ser
com a nossa maneira de ensinar, e que desvendam na nossa maneira de
ensinar a nossa maneira de ser.

A partir das narrativas da trajetória de vida das professoras, objetivamos identificar
como a formação inicial e continuada se apresentam no enfrentamento dos desafios da prática
com os alunos com deficiência visual.
Consideramos em (NÓVOA, 2010, p. 181) as reflexões descritas a partir da utilização
do método (auto)biográfico na pesquisa desenvolvida no Projeto PROSALUS 8629 a qual
identificou três ideias que clarificam e auxiliam a desfazer alguns equívocos desta abordagem.
A saber,
Primeira ideia – A narrativa biográfica não se elabora numa perspectiva
cronológica-vivencial, mas através da reconstrução retrospectiva de um dado
percurso de vida, com base na articulação entre diversos momentos-ruptura.
Segunda ideia – A narrativa biográfica organiza-se a partir de um
determinado eixo de investigação, que impede a ‘derrapagem’ num sentido
intimista e assegura um desenvolvimento de uma reflexão teórica e
epistemológica sobre a formação.
Terceira ideia – Nunca se deve esquecer que o objetivo final da abordagem
biográfica é a construção de uma teoria da formação dos adultos, ainda que
para lá chegar seja necessário passar pela narrativa de vida, num primeiro
momento, e pela tentativa de esboçar uma teoria da sua própria formação,
num segundo momento.

Desta forma, identificamos a partir de e com a escuta da narrativa das professoras,
reflexões a respeito da escolha profissional, das relações familiares, das pessoas que
contribuíram para que ela se constituísse na pessoa/adulto que é, compondo a dimensão
identitária do professor, da pessoa e do profissional, as quais são inseparáveis e se apresentam
na maneira com que ocorre a adesão às questões do fazer-se professor, do seu envolvimento e
compromisso com os princípios que regem a profissão, de sua ação diante do fazer-se
professor, na medida em que se envolve e se deixa envolver com as ocorrências da profissão e
a autoconsciência30, a qual promove momentos de reflexão, se deixando transformar com o
fazer-se da profissão (NÓVOA, 2007).
Ressaltamos que, a abordagem
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(auto)biográfica como perspectiva teórico-

Segundo informação obtida em contato pessoal com o autor em 1º de novembro de 2013 em Lisboa, Portugal,
a sigla significa Pró-saúde e originou-se do Projeto de formação de profissionais de saúde do Ministério da
Saúde de Portugal, no qual foi utilizado o método (auto)biográfico. O primeiro curso foi realizado sob a
orientação do autor no ano de 1986.
30
O autor considera que as três palavras iniciadas com a letra A resumem o complexo processo de construção da
identidade do professor.
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metodológica para pesquisar a formação constitui-se em momentos formadores, nos quais
“cada etapa da pesquisa é uma experiência a ser elaborada para quem nela estiver empenhado
possa participar de uma reflexão teórica sobre a formação e os processos por meio dos quais
ela se dá a conhecer” (JOSSO, 2010, p. 141).
Na presente pesquisa buscamos, como proposto por Bondía (2002, p. 20) analisar, no
relato das narrativas das professoras em relação às suas experiências profissionais, o que as
toca, o que as deixa transformar, construindo-se em processos formativos suas experiências e
não apenas como informação processada. O autor define, a partir do significado da palavra
experiência, escrita em várias línguas, como o conhecimento não pode apenas ser informado,
precisa ser experimentado para possibilitar (trans)formação, assim, experiência é, em
espanhol, “lo que nos pasa”; em português, “o que nos acontece”; em francês, “ce que nous
arrive”; em italiano, “quello che nos succede” ou “quello che nos accade”; em inglês, “that
what is happening to us”; em alemão, “was mir passiert”31. O teor linguístico dessas
expressões sugere que experiência é o que nos modifica quando chega ou acontece.
Como as palavras são expressões que indicam a forma com a qual o ser humano dá
sentido ao que lhe acontece atribuindo a ela juízo de valor. Espera-se com essa discussão
contribuir para dar visibilidade às experiências formadoras vividas pelos professores ao longo
da trajetória de formação acadêmica e profissional que influenciam a forma como se
relacionam com a inclusão.
Nesse sentido, afirma Pineau (2006, p. 336) que a corrente de pesquisa-ação-formação
é “a reapropriação, pelos sujeitos sociais, da legitimidade de seu poder de refletir sobre a
construção de sua vida”, um processo formador, pela união do sócio com o educativo, o qual
representa para o professor um momento importante de construção e reconstrução constante.
Nessa perspectiva, o processo da coleta de dados das experiências do cotidiano da escola
regular foi acompanhado pela proposta de (trans)formações dos sujeitos nela envolvidos.
Pineau (2010) utiliza como metáfora o dia e a noite para ilustrar o movimento pessoal
e social do processo formativo. A noite se torna em momento de reflexão individual, por sua
característica de solidão e o dia, por sua agitação representa o caráter social, do coletivo.
Nesse sentido, elenca três tipos de formação: a autoformação, definida quando o sujeito é o
responsável pelo seu desenvolvimento; a heteroformação, que acontece no convívio com as
outras pessoas, no assimilar da cultura, nas interações sociais, na dependência de outrem
31

Tradução: “o que nos passa” – o que nos acontece; “ce que nous arrive” – o que nos está a acontecer; “quello
che nos succede” ou “quello che nos accade” - o que nos sucede; “that what is happening to us” aquilo que está
acontecendo conosco; “was mir passiert”- o que me passa.
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como ser social; e a ecoformação, quando é conduzida pelo meio cultural e social, quando a
formação ocorre como uma via de mão dupla, no indivíduo e no outrem numa demonstração
de responsabilidade social coletiva de poder (trans)formador.
Objetivamos, assim, a partir das narrativas das professoras e das interações com o
AEEI-DV identificar as contribuições da formação inicial, da continuada e em serviço para a
inclusão do aluno com DV nas escolas da rede regular pública do Município de Teresópolis.
Entendemos que a inclusão não é responsabilidade apenas do professor, mas da escola
como instituição capaz de promover ações e, assim, contribuir para possíveis transformações
na sociedade.

Como demonstra Freire (2002a; 2002b; 2003), a relação com o outro é

composta por momentos indissociáveis, estar consigo e com o mundo, refletindo no tempo
disponibilizado, sobre a importância de o educador e sua prática, o ser crítico em sua atuação,
e assim proporcionar novas perspectivas para os alunos, novos instrumentos de
conscientização do indivíduo político diante do Estado, no qual o processo da escola inclusiva
é construído.
Nessa construção, faz-se necessária a compreensão, a ação, questionamentos da atual
referência de atuação, aceitação de investigação do cotidiano para propor mudanças. Nesse
sentido, Sanches (2005, p.130) observa que a investigação-ação é capaz de promover a
inclusão, pois
o professor, ao questionar-se e questionar os contextos/ambientes de
aprendizagem e as suas práticas, numa dialética de reflexão-ação-reflexão
contínua e sistemática, está a processar a recolha e produção de informação
válida para fundamentar as estratégias/atividades de aprendizagem que irá
desenvolver, o que permite cientificar o seu ato educativo, ou seja, torná-lo
mais informado, mais sistemático e mais rigoroso; ao partilhar essa
informação com os alunos e com os colegas, no sentido de compreender o
ensino e a aprendizagem para encontrar respostas pertinentes, oportunas e
adequadas à realidade em que trabalha, está a desencadear um processo
dinâmico, motivador, inovador, responsável e responsabilizante dos vários
intervenientes do processo educativo.

Consideramos a partir de Skliar (2005; 2011) a importância de conversar e conviver
com aqueles que não se conhece como estratégia para desenvolver oportunidades de
crescimento pessoal e coletivo, aprendendo com o outro e a partir do outro, respeitando suas
diferenças e opiniões, realizando contato com outras realidades, interagindo e deixando-se
fazer parte, afetando e sendo afetado, como uma das formas de viabilizar o processo inclusivo
do aluno com DV.
Tomando a formação do professor na perspectiva inclusiva, remete-se às discussões de
Edler Carvalho (2010) quando afirma que para incluir há necessidade de envolver,
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reestruturar, rever conceitos para além da matrícula do aluno com deficiência na escola
regular e de Costa (2007a; 2007b) que, diante das exigências da formação para atendimento à
diversidade e para a escola, destaca, dentre outros aspectos, a necessidade de “superação das
barreiras arquitetônicas, atitudinais e pedagógicas, ainda presentes no cotidiano escolar”
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.

Apresentamos as formas de viabilizar a possibilidade de desenvolver habilidades e
potencialidades desses alunos na escola regular, bem como estratégias e práticas para a
educação inclusiva, a partir da obra de Stainback e Stainback (2008, p. 25), tida como
referência para a temática, bem como por apontar ser benefício para o professor esta
“transformação da profissão do ensino” ao “oferecer a esses alunos os serviços de que
necessitam”.
Utilizamos o conceito de multiculturalidade apresentado por Vieira (1999; 2009) no
sentido de evidenciar o contexto da sala de aula regular como um local em que a diversidade
está e esteve sempre presente. Assim, objetivamos desmistificar o discurso das professoras
pela falta de formação para atuar com a inclusão do aluno com DV, constatando que a sala de
aula é multicultural e que exige a construção de práticas interculturais. Tornando importante o
contexto da escola com perspectiva da educação inclusiva, para aceitação do novo pelos
professores, sendo algo que exige mudança de atitudes e práticas, reflexões dialéticas entre
comportamentos considerados tradicionais e modernos, em um permanente processo de
reconstrução identitária.
Linhares (2007, p. 145), ao observar movimentos instituídos e as experiências
instituintes na escola pública inclusiva, afirma que
é impressionante visitar escolas e sistemas escolares que, a despeito, de
tantas dificuldades, abrigam sonhos e desenvolvem projetos, fazem
relampejar relações instituintes de formas de aprender e ensinar, com
curiosidade e empatia em relação à vida e com um sentimento de
solidariedade aberto às includências.

Esses movimentos não são garantidos e nem se explicam na legislação, pois se referem
à condição de humanidade, de compreender e aceitar o outro na sua individualidade, de
conviver com a diversidade presente na raça humana.
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Expressão extraída do Texto base do trabalho apresentado no “Congresso Internacional: Integração Educativa
e Inclusão Social”, ocorrido na Universidade Popular Autônoma de Puebla/UPAEP-México, de 6 a 8 de
setembro de 2007, na Mesa Coordenada sobre “Políticas Internacionais e Nacionais sobre Integração Educativa
e Inclusão Social.” Disponível em: <www.coralsc.ufsm.br>. Acesso em: 20 abr. 2013.
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4 – ENTRE OS PONTOS DA METODOLOGIA E SEUS DESDOBRAMENTOS
A presente pesquisa ancora-se na abordagem qualitativa por sua flexibilidade de
métodos, o que permite ao investigador revisões e redirecionamentos dos instrumentos e
alterações na fundamentação teórica durante o processo de coleta e análise dos dados, pela
possibilidade de registros das observações do pesquisador no campo, visto seu envolvimento
e interação e pelo destaque dado ao processo de estudo como oportunidade de (trans)formação
de seus participantes, do que pelos resultados, como proposto por Bogdan e Biklen (1994).
Segundo Lüdke e André (1995, p. 45) a análise dos dados na pesquisa qualitativa
demanda um trabalho efetivo em todo o material construído como “os relatos de observação,
as transcrições de entrevista, as análises de documentos e as demais informações disponíveis”
garantindo assim a validade de seus diferentes estágios do processo de investigação.
Para Turato (2008) a abordagem qualitativa permite ao pesquisador criar as técnicas de
tratamento e de análise dos materiais construídos, visto não serem fechadas, possibilitando a
liberdade de adequação aos objetivos da investigação e do investigador.
Como indicado por Alves-Mazzotti e Gewandsnajder (1999, p. 148) na abordagem
qualitativa “a coleta sistemática de dados deve ser precedida por uma imersão do pesquisador
no contexto a ser estudado”, pois ela pode ser realizada de diferentes maneiras e tempos, e
considerando o meu envolvimento com o campo, essa abordagem metodológica reforça seus
objetivos.
Por razões de delimitação da pesquisa toma-se como trajetória de formação as
experiências vividas pelos professores quanto à formação inicial, a de nível médio (curso de
formação de professores), à graduação ou ao curso que habilitou o professor para ingresso na
profissão; como formação continuada, a realizada após a inicial, seja em curso técnico, de
extensão, capacitação, graduação, ou pós-graduação; em serviço33, a que for realizada no
horário de trabalho do profissional (GATTI, 2008).
Enfatizamos também um conceito amplo de formação que, além das dimensões
formais já citadas, inclui experiências formativas que promovem oportunidades de
(trans)formação a partir das narrativas e envolvem o professor enquanto profissional e pessoa
(BRAGANÇA, 2009, 2011, 2012; PINEAU, 2006, 2010; NÓVOA, 1992, 2007, 2010), com
capacidade para valorizar os momentos vividos (BONDÍA, 2002), como produtores de
saberes na e para a inclusão (TARDIF, 2010, 2012); da aceitação e convivência com a
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Indicada neste estudo, como as experiências formativas proporcionadas no cotidiano da escola.
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diversidade e o reconhecimento das diferenças culturais presentes na sala de aula (SKLIAR,
2005, 2011; VIEIRA, 1999, 2009). Perspectivamos, a partir desses diferentes conceitos de
formação, contribuir para a superação dos desafios que se apresentam no cotidiano da rede
regular de ensino inclusiva.
Como campo de estudo da presente pesquisa tomamos a rede regular de ensino do
Município de Teresópolis, composta de 9334 escolas e 23.749 alunos35, ambiente no qual
desenvolvemos nossas atividades profissionais, levantamos os problemas e aplicamos os
instrumentos de coletas de dados. Nesse sentido, Bogdan e Biklen (1994, p. 114) afirmam que
“é raro o estudo qualitativo que não envolva o trabalho de campo”.
O município, de acordo com o Censo Escolar de 2012 totalizou 73436 alunos com
deficiência, dos quais uma média de 120 é atendida nas 19 SRM implantadas pelo MEC. Os
demais contam com o atendimento itinerante, realizado de acordo com a demanda, com a
finalidade de garantir suporte ao professor e a escola no processo inclusivo desses alunos.
Nesse sentido, Pletsch (2005, p. 103) destaca que:
essa situação reforça a ideia de que é imperiosa a necessidade de
investimentos no ensino itinerante, não apenas como instrumento de suporte
e capacitação aos professores regulares, mas também como agente de
‘internalização’ da política de inclusão de pessoas com necessidades
especiais nas escolas.”

Especificamente, os alunos com DV que necessitam de materiais adaptados para
desenvolver a aprendizagem são cadastrados na DEE para o AEEI-DV. Dos quinze alunos
que são acompanhados, dois frequentam a educação infantil, dez, os anos iniciais do Ensino
Fundamental (EF), dois, anos finais do EF e um na VI etapa da EJA37. Desses, doze
frequentam SRM, recebendo apoio do profissional especializado que tem por objetivo
acompanhar seu processo educacional junto à professora da SRM, ao professor da sala
regular, à comunidade escolar e à família. Os três que não têm acesso à SRM, pela dificuldade
do translado, recebem AEEI-DV, na escola em que são matriculados e com mais frequência
que os demais.
Na delimitação das seis professores/sujeitos que participaram da pesquisa foram
estabelecidos cinco critérios: da escola em que atuam não ser atendida pelo programa de
34

Segundo informações do setor de recursos humanos as SME-TE, em 30/04/14 de 2014, o quadro dos
servidores que atuam nessas escolas é formado por: 387 professores I, 1.695 professores II e 585 funcionários de
apoio.
35
Conforme informações do setor de estatística da SME-TE em dez.2012.
36
Informações obtidas no setor de estatística da SME em 02/2013.
37
Informação obtida nos relatórios da DEE em abril de 2013.
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SRM, ser professor dos anos iniciais, ser regente de turma regular nos últimos cinco anos, ter
atuado em 2012 e/ou atuar em 2013 com aluno DV e ser assistido pelo AEEI-DV.
Assim, a primeira fase da pesquisa contou com a participação de seis escolas na rede
regular pública do Município de Teresópolis escolhidas por terem aluno com DV matriculado,
sendo uma localizada na zona rural e cinco na zona urbana. Com o objetivo de conhecer o
campo de investigação através dos próprios sujeitos, sem interferência direta do pesquisador,
utilizamos como procedimento de coleta de dados, o questionário fechado, e ressaltamos que
dos 83 distribuídos obtivemos 56 respondentes, 26 em papel impresso e 30 on-line38.
Temos assim, como perspectiva Bogdan e Biklen (1994, p. 113) o campo como um
lugar de cultivo, como a terra e que por isso, o investigador precisa conduzir sua pesquisa de
maneira natural, realizar as observações dos acontecimentos sem influenciar nas decisões e
nas escolhas do investigado e, assim, obter dele confiança e parceria para desenvolver seu
trabalho. Um lugar de aprendizado, de respeito e reflexões.
A segunda fase destinou-se à realização das entrevistas-narrativas semiestruturadas,
sendo realizada em dois encontros individuais, no ambiente de trabalho dos sujeitos, em
horários acordados com a equipe diretiva da escola. O primeiro39 ocorreu no mês de dezembro
de 2013 e o segundo40 no mês de fevereiro de 2014.
As entrevistas-narrativas foram baseadas no princípio de escuta individual das
experiências vivenciadas na trajetória docente e que, somadas aos demais procedimentos,
buscaram responder as questões deste estudo, como destacam Bogdan e Biklen (1994, p. 134)
as entrevistas podem ser utilizadas de duas formas. Podem constituir a
estratégia dominante para a recolha de dados ou podem ser utilizadas em
conjunto com a observação participante, análise de documentos e outras
técnicas. [...] Nos estudos de observação participante, o investigador
geralmente já conhece os sujeitos, de modo que a entrevista se assemelha
muitas vezes a uma conversa entre amigos.
38

O formulário foi disponibilizado em duas versões: on-line, por meio do aplicativo Google Docs e em material
impresso, devido à dificuldade de acesso à internet por alguns professores.
39
Em relação ao primeiro encontro, ele transcorreu com a professora Érica por 60min, sendo 31min de gravação
em áudio e com 9h28min de transcrição; com a professora Maria39 em 1h, sendo 32min de gravação em áudio e
tendo 9h30min de transcrição; com a professora “Gaúcha”39 em 55min, sendo 23min de gravação e tendo
8h22min de transcrição; com a professora Luana39 em 1h, sendo 23min de gravação e tendo 3h20min de
transcrição; com a professora Luiza39 em 1h, sendo 22min de gravação tendo 8h35min de transcrição; com a
professora Ana39 em 1h30min, sendo 49min de gravação e tendo 14h50min de transcrição.
40
Em relação ao segundo encontro ele transcorreu: com a professora Érica em 45min, sendo 19min de gravação
e tendo 5h55min de transcrição; com a professora Maria em 50min, sendo 14min de gravação e tendo 4h30min
de transcrição.; com a professora Gaúcha em 40min, sendo 11min de gravação e tendo 2h40min de transcrição;
com a professora Luana em 50min de duração, sendo 19min de gravação e tendo 3h20min de transcrição.; com a
professora Luiza em 45min de duração, sendo 19h33min de gravação tendo 4h30min de transcrição; com a
professora Ana em 55min de duração, sendo 27min de gravação e tendo 5h10min de transcrição.
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A fase três percorre todo o processo de investigação e se inicia no momento em que os
sujeitos aceitaram participar da pesquisa, pois se trata da observação participante, a qual teve
por objetivo identificar as contribuições da formação (inicial, continuada e em serviço por
meio do AEEI-DV), no desenvolvimento de estratégias para superar as dificuldades que se
apresentam no cotidiano da classe regular inclusiva, a partir das atividades propostas para a
turma.
De acordo com Tura (2011, p. 187), “a observação participante tornou-se uma
referência importante na distinção entre as diferentes abordagens, caracterizando-se, num
sentido geral, pela presença constante do pesquisador no campo e a observação direta das
atividades de um grupo no local de sua ocorrência”.
Barbosa (2010, p. 18) apresenta o Diário de pesquisa a partir de dois aspectos
principais, sendo o primeiro, por oportunizar a “aprendizagem existencial” definida como o
“processo de elaboração de si” um exercício de (auto)compreensão, de auxílio na construção
identitária, e o segundo por possibilitar “a apropriação do processo acadêmico e de si mesmo”
favorecendo o sentido, a aprendizagem e promovendo, a partir das reflexões, conhecimento.
As observações realizadas no campo foram registradas no Diário de pesquisa41 e
serviram como fonte de consulta, possibilitando a rememoração dos fatos nele vivenciados.
Segundo Barbier (2002, p. 133) este é “um instrumento de investigação sobre si mesmo em
relação ao grupo e em que se emprega a tríplice escuta/palavra – clínica, filosófica e poética”
as quais, de acordo com a experiência proporcionada, foram inseridas no desenvolvimento
deste texto.
A fase quatro destinou-se à análise documental. Seu objeto foi o material pedagógico
desenvolvido pelo docente no cotidiano da sala de aula, visando garantir o acesso do aluno
com DV ao currículo escolar. Nesta última fase, procurou-se identificar as contribuições do
AEEI-DV, para formação/atuação do professor na classe regular, o que foi possível por meio
do acompanhamento dos planos de aula, relatórios e trabalhos realizados pelos alunos,
registrados por meio de fotografias e exemplificados no Anexo VII deste trabalho, como
forma de dar confiabilidade à pesquisa (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJER, 1999).
Os materiais construídos nas quatro fases da pesquisa foram analisados a partir da
análise temática de conteúdos proposta por Bardin (2011), Franco (2012), Lüdke e André
(1995, p. 48), por se constituir adequada na formulação das reflexões sobre os
questionamentos deste estudo, tendo sido realizada a partir de leitura cuidadosa dos dados
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Refere-se ao diário citado na Apresentação deste projeto de pesquisa.
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recolhidos no campo, chegando a uma espécie de “impregnação de seu conteúdo” e com
material suficiente para construir categorias e subcategorias. Segundo Rizzini, Castro e Sartor
(1999, p. 90, 91) esta técnica surgiu “com uma inspiração voltada para a compreensão de
processos ideológicos” e “já não é mais considerada fundamentalmente descritiva, assumindo
cada vez mais uma posição de inferência, ou seja, a ligação de alguns elementos do discurso
através de um processo de categorização de temas a serem investigados no texto”.
Assim, destacamos que a interpretação do material construído nas entrevistasnarrativas semiestruturadas com as professoras participantes foi baseada em duas temáticas:
da trajetória de formação e da escola inclusiva. Dentro dessas temáticas, foram elencados
cinco temas, os quais se constituem em 16 dimensões enunciadas a partir dos objetivos e das
questões deste estudo, da observação participante e das colocações dos professores sujeitos da
pesquisa sobre a temática.
Os temas envolvem conceitos que são referência para a profissão docente e para a
educação inclusiva; profissionais de exemplos e referências; contribuições e iniciativas de
formação e o AEEI-DV; conceitos de acessibilidade, escola inclusiva e políticas públicas e os
desafios enfrentados e estratégias desenvolvidas. As dimensões abrangem as especificidades
dos professores participantes em relação às temáticas abordadas neste estudo.
Para compor o conjunto das temáticas, e como ponto/motivo para iniciar as
entrevistas, foi solicitada a cada professora participante a indicação de um objeto que fosse
referência para a profissão e outro para a educação inclusiva, o que poderia ser na forma
física/concreta ou abstrata.
Os pontos referentes à observação participante que demonstram a maneira de ser do
profissional diante do aluno com deficiência, visualizadas por meio das adaptações das
atividades realizadas na sala de aula, foram destacados dentro da dimensão estabelecida como
“pontos entre os pontos”. Exemplos desses movimentos foram registrados em fotos, anexas a
este relatório de pesquisa.
Com esse movimento, esperamos dar confiabilidade à pesquisa e contribuir para o
processo inclusivo desses alunos e na formação dos profissionais envolvidos, inclusive na do
pesquisador, pois segundo Josso (2010, p. 196),
caminhar com os outros passa, pois, tanto por um saber-caminhar consigo,
em busca do seu saber-viver, sabendo que cada encontro será uma ocasião
para se aperfeiçoar ou de infletir, até mesmo de transformar o que orienta o
nosso ser-no-mundo, o nosso-ser-dentro–do-mundo, o nosso-ser-com-omundo, num paradigma da fragmentação, de uma abertura ao desconhecido,
na convivência consigo, com os outros e com os universos que nos são
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acessíveis. É uma busca que visa despertar-se para uma existencialidade que
não se satisfaz com os prêts-à-porter42 sociais e culturais, uma
existencialidade capaz de reconhecer os limites de qualquer epistemologia.

O material construído foi analisado seguindo o contrato43 estabelecido entre a
pesquisadora e os sujeitos, sendo garantido o anonimato às participantes e ao seu local de
trabalho. O nome de alunos e pessoas citados como exemplo nas entrevistas é substituído pelo
sinal de reticências colocado entre chaves {...}, o grau de parentesco ou função foi mantido.
As experiências proporcionadas nesta etapa foram assim registradas no diário de
pesquisa:
A escolha do caminho a ser trilhado na investigação foi um momento de
aprendizado técnico, mas trilhar o caminho mostrou-se como aprendizado
que está além dos limites acadêmicos, está no respeito à essência humana, a
minha própria essência, ao ser cultural, econômico, político e social que
representamos e assumimos enquanto pessoa e profissional (Diário de
pesquisa, 10/03/14).

42

Expressão francesa que significa pronto para usar.
O contrato de trabalho foi definido a partir dos valores da pessoa que está no profissional. Seu texto pode ser
consultado nos anexos deste trabalho. Ao final do processo, em um encontro não acordado no início da pesquisa,
as professoras receberam, dentre outras pequenas coisas: um caderno como sugestão para registro das
experiências vivenciadas no cotidiano da sala de aula, um DVD com filmes sobre a DV e um CD com músicas
Gospel.
43

56
5 – ENTRE OS PONTOS DO CAMPO
5.1 Históricos

Neste texto apresentamos o campo, a cidade de Teresópolis, a partir de uma breve
contextualização histórica, características geográficas e da organização do sistema público
municipal de educação. Esse estudo nos proporciona compreender as especificidades da
organização política e da vida cultural da região, constituindo a base para se alcançar os
objetivos propostos nesta pesquisa.
E, nesse sentido, compartilhamos o conceito de história de Antônio Osiris Rahal
(RAHAL, 1991, p. 147), autor e historiador teresopolitano, que, após retomar os principais
acontecimentos do município, comparando-os ao do país, escreve: “E, no entanto, a História
não tem fim, porque ela é a luz da verdade, a vida da memória, a mestra da vida, a mensageira
da antiguidade, a manifestação dos tempos e a testemunha do suceder das gerações!”.
Também conhecida como “Cidade de Tereza”, Teresópolis recebeu esse nome em
homenagem à Imperatriz Tereza Cristina. No ano de 2006, representando a madrinha da
cidade, foi inaugurada uma estátua de bronze da Imperatriz no bairro do Soberbo. Nos relatos
da visita de D. Pedro II em janeiro de 1876, o Imperador reconhece a beleza de sua geografia
ao exclamar “Todos tinham razão, isto é, que de fato não houvera exagero em tudo que
disseram de Teresópolis” (GOLLARTE et al., 1966, p. 88).
O desenvolvimento da região foi iniciado a partir de 1818, com a chegada de George
March, comerciante de nacionalidade inglesa e portuguesa44, o qual, ao instalar a fazenda,
trouxe muitas culturas de cultivo e criação de animais ingleses. A similaridade com o clima
europeu também favoreceu o investimento de March no turismo e no veraneio, impulsionando
a economia local (GOLLARTE et al., 1996).
Em 06 de julho 1891, a vila Teresópolis passou a ser município do Estado do Rio de
Janeiro por meio do Decreto Complementar n.º 280, medida que traria esperança para a
população, a qual aguardava por investimentos no acesso à região para escoar a produção
agrícola e atrair turistas (GOLLARTE et al., 1996 p. 95).
O acesso à cidade foi encurtado com a inauguração da Estrada de Ferro em 1908, no
entanto, a precariedade do serviço não atraía os turistas. Em 1923, uma nova inauguração do
trajeto, trouxe euforia aos cidadãos, o percurso estava mais seguro e modernizado, com os
44

Os pais de March eram ingleses, no entanto ela nasceu em Lisboa, o que lhe deu o direito às duas
nacionalidades.
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investimentos do governo.
Os investimentos do setor público e privado na Educação não atendiam à demanda da
população, “eram um privilégio de uma minoria” e “cresciam em ritmo lento”. Em 1940, para
uma população de 29.594 habitantes, Teresópolis contava com 27 escolas de Ensino Primário,
sendo sete estaduais, 18 municipais e duas particulares. O ensino secundário contava com
duas escolas particulares, “o analfabetismo atingia o índice de 60,5% dos habitantes acima
dos cinco anos de idade” desses, 6.893 do sexo masculino e 8.093 do sexo feminino
(GOLLARTE et al., 1966, p. 212, 213, 214, 217).
Em 1957, a Estrada de Ferro foi desativada, para dar lugar à estrada de rodagem. O
advento da rodovia trouxe aumento à densidade demográfica. Em 1950, a população era de
34.396 habitantes, em 1960, de 52.318, fato decorrente das famílias de veranistas fixarem
residência na cidade, aliando a tranquilidade da cidade serrana à proximidade da capital do
Estado (GOLLARTE et al., 1996, p. 111).
Com o crescimento da população, houve também o aumento do número de escolas.
Em 1960, Teresópolis contava com 77 unidades que ofereciam o curso primário, sendo 25
estaduais, 44 municipais e oito particulares; o ensino secundário contava com seis unidades.
Segundo Gollarte et al. (1966, p. 221) “não houve, por assim, dizer uma melhora, mas um
desafogo, na educação primária”.
Percebemos que a modernização do acesso à região impulsionou o crescimento da
cidade. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013),
em 2010, a população chegava a 163.746 habitantes, e o Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) de 0,730, era considerado dentro da média nacional.
Constatamos que a educação acompanhou esse movimento, pois, de acordo com o
Censo Escolar 2012, o município possui 69 unidades de pré-escolar com 3.163 alunos, 105 de
ensino fundamental com 24.601 alunos e 16 unidades de ensino médio com 5.767 alunos
matriculados (IBGE, 2013). O município também conta com universidades que oferecem
cursos nas diversas áreas do conhecimento, nas modalidades presencial, semipresencial e a
distância45.
O território da cidade tem uma área de 770.601 km², a uma altitude de 871m ao nível
do mar, com temperatura média anual de 16º. Dentre outros pontos turísticos, se encontra a
sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), que atrai pesquisadores de todas
45

Em conversa informal com funcionários da SME, foram enumeradas sete instituições, dentre elas, uma
Estadual.
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as regiões brasileiras e do exterior, interessados no clima, na geografia, na diversidade da
fauna e da flora da regional de características do Bioma de Mata Atlântica para desenvolver
suas pesquisas. O território também oferece condições propícias para a prática de esportes
radicais, como o montanhismo e o rapel.
O autor e historiador Oscar (1975, p. 62) ao se referir às personalidades que visitaram
a região, assim a descreve:
porque esta é a maior virtude de Teresópolis: a de oferecer tranquilidade e
paz aos que a procuram, quer sejam ilustres e respeitáveis autoridades civis e
militares, quer sejam simples turistas em busca do Éden que ela a todos
oferece com carinho e espontaneidade.

Sua beleza é expressa no Hino Oficial da Cidade, oficializado pela Lei Municipal
1.098 de 17 de agosto de 1984 com letra e música de Renato de Almeida Ferro46o qual é
cantado em todos os eventos oficiais da cidade. Seus versos assim a descrevem47:
Teresópolis, terra de luz e de amor,
Tu tens meigo perfume em cada flor!
Teresópolis, orgulho dos filhos teus
Tu tens a proteção eterna do dedo de Deus!
Natureza bela, verdes campos em flor,
Cobertos por um lindo céu de anil...
Ó Teresópolis, tão bela,
Tu és a mais formosa das cidades do Brasil!
Esse campo, com a sua estrutura financeira baseada no turismo e na agricultura,
apresenta-se importante na economia do Estado e consequentemente na do país, refletindo
assim, os problemas de nível nacional. Fato observado na década de sessenta por, Gollarte et
al. (1966, p. 216) quando afirma que:
há outros problemas de caráter qualitativo: a necessidade de melhorar a
formação específica das professoras. Enfim, no Brasil, a escola tem que
levar em conta as necessidades, as variedades e os interesses existenciais. É
mister ensinar a viver, a habitar, a alimentar-se, a defender-se das
enfermidades, a aperfeiçoar as técnicas de produção etc. tudo isso em função
do ambiente e integrando-o na comunidade nacional dentro de um clima de
autonomia e responsabilidade.
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Disponível em: <http://www.camarateresopolis.rj.gov.br/leis/index.php/leis-municipais/leis-municipais-porassunto/47-administracao-municipal/diversos/155-lei-municipal-n-1098-de-17081984-fica-oficializado-o-qhinoa-teresopolisq>. Acesso em: 19 out. 2013.
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Disponível em:
<http://www.tere_rj.net/guiatere/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=80&lang=en>.
Acesso em: 19 out. 2013.
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Nesse sentido, mesmo após décadas, percebemos que o tema deste estudo é relevante
para a cidade, pois busca contribuir com o desenvolvimento de sua educação. No diário de
pesquisa (16/11/2013) foi registrada a seguinte reflexão:
após ler a respeito do processo educacional na história de Teresópolis, nos
indagamos sobre a finalidade, objetivo final, sobre o alvo a atingir neste
trabalho, pois, parece que todos os esforços políticos e ações, em nada
resultaram nesses últimos anos, visto que a formação de professores, o
currículo e o ambiente escolar continuam sendo temas de estudo e cujos
resultados apontam a necessidade de mudanças. Qual será verdadeiramente
minha contribuição para o processo inclusivo dos alunos com deficiência
visual? Acredito na Educação Pública e defendo o direito de todos a uma
educação de qualidade (dentro dos parâmetros estabelecidos na sociedade
contemporânea) e não de privilégios, mas, qual será o melhor caminho a
percorrer? Quais estratégias desenvolver para enfrentar as intempéries que
surgem no AEEI-DV? Chego à conclusão de que preciso continuar
estudando a história de Teresópolis, para assim compreender melhor suas
proposições para a educação inclusiva.

5.2 Concepções e as estratégias

Seguindo nesse pensamento, consultamos a Lei Orgânica de Teresópolis promulgada
em 05 de abril de 1990 (TERESÓPOLIS, 1990), e encontramos no texto do Capítulo IV que
trata da Família, da Cultura, da Educação e do Desporto, no art. 17148 a definição do que cabe
ao Poder Público Municipal, em referência à pessoa com deficiência. São 15 incisos, dos
quais destacamos os que mais se aproximam do o tema desta pesquisa.
I- assegurar à pessoa portadora de qualquer deficiência sem limites de idade:
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo a toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;
IV- assegurar [...] a plena inserção na vida econômica e social e o total
desenvolvimento de suas potencialidades;
V- assegurar [...] o direito à assistência desde o nascimento, incluindo a
estimulação precoce, a educação de pré-escolar e ensino fundamental
obrigatório, sem limite de idade;
VII- assegurar a formação e treinamento de Recursos Humanos em todos os
níveis, especializados no tratamento, na assistência, na educação [...];
XIII- implantar o sistema “braille” em pelo menos um estabelecimento da
rede oficial de ensino, de forma a atender às necessidades educacionais e
sociais [...];
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Segundo informações de munícipes, esse artigo foi escrito por uma mulher pública, mãe e defensora da causa
das pessoas com deficiências. Tentamos contato, mas sem sucesso.
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É possível observar que o documento segue as orientações prescritas nos textos
oficiais dos movimentos mundiais da década, garantindo assim, o processo inclusivo no
município. No entanto, segundo a Divisão de Educação Especial (DEE), as primeiras ações
ocorrem a partir de 1993, quando foi implantado o Serviço de Educação Especial (SEE), o
qual contava com a dedicação de professoras que empenhavam-se em oferecer condições
administrativas e pedagógicas, para inserir o aluno no processo ensino-aprendizagem da rede
regular pública de ensino, como relata a responsável pela DEE49 que participou da equipe na
época50:
A Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis implantou o
Departamento de Educação Especial a partir de janeiro de 1993. Nessa época
a equipe foi composta por uma pedagoga, uma fonoaudióloga, uma
psicomotricista e uma professora com grande experiência na área. O
primeiro momento foi de recepção dos estudantes surdos vindos na ocasião
da APAE51 para a rede, levantamento de demandas através de idas às
escolas, avaliação de estudantes com deficiências ou dificuldades de
aprendizagem e criação de um cadastro próprio do serviço.

A partir dessa iniciativa, a rede regular de ensino do município de Teresópolis amplia
a possibilidade de conquista da cidadania pelas pessoas com deficiência. Constatamos, na
sequência do relato, os programas e as ações desenvolvidas no município:
foi elaborado um acompanhamento itinerante que tinha como objetivo
atender os estudantes que constavam no registro. Algum tempo depois
foram criadas três salas de recursos para efetivar o atendimento em um
espaço próprio, com material adequado. Desde esse período onde se falava
em "excepcional" e integração, os questionamentos em torno da entrada e
permanência do estudante com deficiência na escola não cessaram. Questões
que perpassam a formação do professor e suas condições de trabalho, ainda
são levantadas e muitas vezes usadas como justificativa para a não aceitação
dos alunos com deficiência.

Com a mudança no ano de 2004, da equipe responsável pela Educação Especial no
município e a crescente demanda de atendimento ao aluno com deficiência auditiva e visual52,
outros projetos foram desenvolvidos. Dentre eles, citamos a implantação de duas Salas de
Apoio Pedagógico Específico (SAPE)53, uma equipada para as especificidades do aluno com
49

Na reestrutura administrativa da SME, o Departamento de Educação Especial passou a ter a denominação de
Divisão de Educação Especial, o que possibilitou agregar mais profissionais ao grupo.
50
Relato enviado por email em 25 out. 2013.
51
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Entidade voltada a prestar atendimento às crianças com
deficiência.
52
De acordo com informações obtidas diretamente dos profissionais que atuam com os alunos, o quantitativo era
em torno de 30 com deficiência auditiva, sendo 17 atendidos na SAPE e 23 com deficiência visual, dentre esses
8 pessoas da comunidade (adultos com cegueira adquirida).
53
Citada na apresentação.
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deficiência auditiva e outra para o aluno com Deficiência Visual. Os demais alunos
permaneceram com o atendimento itinerante realizado por professoras capacitadas pela SME
nas próprias escolas em que estavam matriculados.
De acordo com a responsável na época pelo SEE, o grande desafio era garantir que
efetivamente as necessidades dos alunos com deficiência fossem atendidas. Em suas
palavras54,
quando assumi o Serviço de Educação Especial do Município, tive a
preocupação em incluir todos os alunos com deficiência e em atender suas
necessidades. Recordo-me de dois casos em particular, com os quais me
senti realizada profissionalmente e como pessoa. Eram crianças que, por
causa das especificidades de sua deficiência estavam excluídas da escola
regular. Sabia que a legislação lhes garantia o direito, mas, poder oportunizar
sua inclusão e de vê-los feliz nesse ambiente, me fez sentir bem comigo
mesma. Foi uma experiência desafiadora, envolveu muito estudo, dedicação
e trabalho. Sentia-me responsável em oferecer capacitação aos professores
que recebiam esses alunos. Muitos se dispunham a aprender, outros não. E
assim, na minha gestão, procurei fazer, dentro das possibilidades, o que
determina a lei.

A partir do ano de 2010, com a implantação do programa das Salas de Recursos
Multifuncionais (SRM) as SAPE foram transformadas em SRM e o atendimento dos
professores Especialistas em Deficiência Auditiva e Visual direcionados à modalidade de
Itinerância.
Até o final de 2013, haviam sido implantadas no município 20 SRM distribuídas nas
escolas da zona urbana e rural, funcionando como pólos de atendimento para os alunos das
escolas próximas totalizando 295 alunos matriculados.
Dentre os avanços no contexto das políticas do governo municipal, citamos a criação
do cargo de Cuidador Educacional por meio da Lei Complementar Municipal nº168 de 3 de
setembro de 201355, cuja função está assim definida: “Acompanhar o aluno da Educação
Especial no ambiente escolar, para facilitar sua mobilidade, auxiliando nas necessidades
pessoais e na realização de tarefas; dando suporte às atividades pedagógicas desenvolvidas
pelo professor”. A formação exigida para o cargo é de Ensino Médio Completo, a carga
horária semanal de trabalho é de 30 horas.
A criação desse cargo demonstra o entendimento do governo municipal de que não só
o acesso do aluno com deficiência é garantido na rede de suas escolas, mas também sua
54

O período se refere de 2004 a 2008. Entrevista realizada por telefone em 25/01/2014.
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis,
estabelece Normas de enquadramento, institui tabela de vencimentos e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.sindpmt.com/PCCS-2012-completo-TRABALHO-FINAL.pdf>. Acesso em: 20 out. 2013.
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permanência e aprendizagem.
Destacamos que atualmente a função é exercida pelos profissionais de Apoio da
unidade escolar, em regime de hora extra, ou por um programa de contrato temporário, sem
vínculo empregatício com a Prefeitura, o qual exige o Ensino Médio para ingresso. A
liberação desse profissional é sujeita à análise da DEE. A avaliação é feita junto à escola, e
refere-se às condições do aluno em realizar com autonomia as atividades de cuidado pessoal,
mobilidade no ambiente escolar, capacidade de socialização e respeito às regras estabelecidas.
Ressaltamos o fato de que 897 alunos são acompanhados pela DEE, sendo desses, 408
cadastrados como público-alvo da Educação Especial no Censo Escolar de 201356, tornando a
atuação dos profissionais da DEE fundamental na administração do processo inclusivo na
rede regular pública municipal de ensino de Teresópolis.
Com a finalidade de garantir suporte ao processo inclusivo, a Secretaria Municipal de
Educação, por meio da Divisão de Educação Especial mantém em seu quadro, profissionais
que atuam em diferentes áreas, como se observa em seu organograma57.
Figura 1: Organograma da DEE
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Fonte: Divisão de Educação Especial

Por meio desses profissionais, a DEE oferece capacitações aos educadores, realiza
oficinas nas escolas e orienta as famílias na temática da deficiência.
É notório que os desafios para incluir todos os alunos com deficiência continuam e
com a educação da criança de quatro anos sendo obrigatória58, há perspectiva desse número
56
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Informações obtidas na SME em outubro de 2013.
Informação obtida em outubro de 2013.
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na rede aumentar. Diante dessa demanda, a estrutura atual precisa ser modificada a fim de
garantir o suporte necessário ao processo inclusivo dessa faixa etária. A esse exemplo
citamos: aquisição de materiais específicos, contratação de profissionais especializados,
criação de salas de estimulação equipadas para as especificidades das deficiências, dentre
outras.
No que se refere ao desenvolvimento desse trabalho, sabemos que ele ocorre em meio
a tensões políticas e diferentes concepções pedagógicas, exigindo criatividade, conhecimento,
partilha e aceitação do outro, e que suas possibilidades são vislumbradas no caminhar desse
processo, o qual se constrói não só nas visitas técnicas, mas nas conversas nos corredores das
escolas, no vínculo formado com os profissionais e demais protagonistas dessa história.
Nesse sentido, Skliar (2011, p. 27) destaca que o ato de conversar acarreta sentimentos
que são inerentes ao ser humano, como: companheirismo e solidão, ao expressar que “Como o
errar e como o amar, conversar é humano” assim, as estratégias se constituem em uma
demanda cada vez mais específica, tornando o campo um
espaço não geográfico, mas, que revela a beleza e a diversidade humana;
sedento de conhecimento; de renovação e(trans)formação; construído por
diversas realidades, cheio de subjetividade; com desafios, propostas e
objetivos em constante transição; conquistas e período de crescimento; em
um ser e estar do processo de desenvolvimento; cheio de incógnitas e
incertezas; que nos faz duvidar dos conceitos adquiridos, que desestabiliza
estruturas solidificadas, que cria novas oportunidades, ou seja, um lugar sem
igual! (Diário de pesquisa, 29/09/2013).

5.3 Alguns pontos para reflexão: contribuições dos questionários em um olhar para a docência
e a escola inclusiva

O primeiro instrumento utilizado na coleta de dados foi o questionário fechado. O
processo de sua elaboração foi registrado no Diário de pesquisa em 17/08/2013:
não tem sido fácil elaborar as questões para iniciar o trabalho de campo.
Quando penso que terminei faço um ensaio e vejo que preciso alterar um dos
itens, ao fazê-lo, retorno ao campo para outro ensaio, novamente outra
sugestão que acho pertinente e realizo outra alteração, esse vai e vem
aconteceu por quatro vezes, antes da versão final. Acredito que por ter
aplicado o teste nos profissionais que são meus parceiros de trabalho, eles se
sentiram à vontade para criticar e indagar os enunciados, fazendo-me refletir
sobre o objetivo da pergunta e chegar à conclusão de que precisava
reformulá-la. Recordo-me quando apliquei o questionário em uma professora
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Norma estabelecida pela Lei nº 12.796 de 04 de abril de 2013.
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formada em literatura, ela indagou: “__ O que você quer saber, se o
professor é um leitor? Para ser leitor você precisa ler vários gêneros
literários.” Ou seja, minha questão não deixava claro seu objetivo. Nessa
fase concluo a importância que tem consultar o profissional especialista, seja
em qualquer área!

Nesse sentido, Bogdan e Biklen (1994, p.122) recomendam que, nos primeiros dias,
seja necessário trabalhar com empenho, ter “sentido de humor” e estar “preparado para
cometer erros” apontam os autores que esses comportamentos trazem alívio diante das tensões
as quais o investigador pode vir a enfrentar ao iniciar no campo.
Com essa perspectiva, seguimos para o momento da construção de dados utilizando a
ferramenta do questionário fechado (ANEXO I). Ressaltamos que na fase de ensaio aplicada
junto aos profissionais da SME, foi indicado tempo médio de preenchimento de três minutos
na versão on-line e de quatro minutos na versão impressa.
Composto de 15 questões, essa ferramenta foi elaborada para auxiliar o
desenvolvimento da pesquisa no que se referem ao reconhecimento do campo, identificando
nos profissionais de educação informações relativas: às contribuições da formação inicial,
continuada e em serviço diante da escola com a perspectiva inclusiva; a relação com a
deficiência, a opinião sobre o processo inclusivo, dentre outras informações de caráter
socioeconômico e cultural, com o objetivo de trazer momentos de reflexão a respeito da
relação entre a pessoa e o profissional (NÓVOA, 2007).
No Diário de pesquisa do dia 20/09/13, essa experiência foi assim descrita:
considero o dia de hoje, como um dia em que parei de solicitar às escolas o
retorno do questionário. Não tenho mais tempo, esses resultados irão compor
o texto para o Congresso em Portugal, meu prazo de envio é o dia 30/09 e
não gosto de deixar para a “última hora”. Alguns professores não
responderam, talvez por falta de interesse pelo tema, de tempo... Refletir
sobre o assunto demanda outros estudos, os quais não são minha prioridade
neste momento.

Após recolher os formulários preenchidos na versão impressa, retornamos ao Google
docs para alimentá-lo. Esses dados, somados às versões preenchidas on-line possibilitaram a
confecção dos gráficos para análise, como podemos verificar na sequência deste texto. No
entanto, antes de prosseguir, um momento de (auto)reflexão retirado do diário de pesquisa de
12/10/13.
interessante observar como no século XXI ainda há professores sem o hábito
no uso das tecnologias. Talvez pela dificuldade de acesso, de tempo para
formação. Nesse sentido, vejo a escola como um local que poderia oferecer
formação aos seus profissionais. Digo isso, porque, em sua maioria, há salas
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de informática. Pergunto-me? Seria difícil, administrativamente, separar 30’
do planejamento semanal para instrumentalizar os professores no uso das
Tecnologias? Digo isso, pois precisei alimentar o programa com as
informações fornecidas pelos professores que responderam em papel, bem
como auxiliar alguns no preenchimento do formulário on-line. Outro dado
importante a registrar é que para transformar a diversidade de respostas em
gráficos que fornecessem visualmente as informações, foi preciso reformular
as questões no aplicativo, ou seja, aprendi que não basta testar o questionário
e atentar para a redação/enunciado das questões, mas é preciso também
conhecer as possibilidades do instrumento com o qual se irá trabalhar.

Minha busca pelo conhecimento, por palavras e gestos que possam efetivamente
(trans)formar o pensamento humano em relação à diversidade, é compartilhado com as
palavras de Ribetto (2013) quando afirma que “Minhas escritas, minhas leituras são efeitos
desse, e outros, gestos mínimos” e que necessitam de um caminhar mais longo e persistente.
Nessa fase do estudo, e a partir dos 56 respondentes percebo que a motivação dos
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental em buscar formação está diretamente
relacionada à remuneração59. Sendo assim, analisei o Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração dos Profissionais do Magistério Público do Município de Teresópolis60
(PCCRPMPMT) com a finalidade de identificar a variação salarial prevista por formação.
Observei que são previstas quatro classes, dispostas horizontalmente na tabela e seis
níveis por tempo de serviço que se cruza com as classes verticalmente. Constatei que são
contemplados pelo plano, para elevar o nível do professor dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, cuja formação mínima é o Ensino Médio, a graduação, a pós-graduação em
Latu Sensu, e a em Stricto Sensu, no entanto, não é prevista diferença entre o mestrado e o
doutorado, conforme apresenta a tabela 2.
Tabela 2: Classes e Níveis61
Classes
Classes
Classe A -

Nível I

Nível II

Nível III

Nível IV

Nível V

Nível VI

0 a 5 anos

5 a 10 anos

10 a 15 anos

15 a 20 anos

20 a 25 anos

+ 25 anos

Nível I

Nível II

Nível III

Nível IV

Nível V

Nível VI

0 a 5 anos

5 a 10 anos

10 a 15 anos

15 a 20 anos

20 a 25 anos

+ 25 anos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ensino Médio
Classe B –

59

Ressaltamos que mesmo tendo sido elencado o interesse financeiro como justificativa para o professor dos
anos iniciais do ensino fundamental buscar por formação ao nível da graduação, acreditamos que esse
movimento possibilita a escola pública do município de Teresópolis oferecer mais qualidade ao seu ensino.
60
De acordo com a Lei nº 2.908 publicada em 07 de maio de 2010 a qual Cria o Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração dos Profissionais do Magistério Público Municipal de Teresópolis e dá outras providências
61
Tabela fornecida pelo setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação. É baseada no Plano
de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público do Município de Teresópolis – Lei
Municipal 2.908/10.
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Ensino Superior
Classe C –
Pós-graduação

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Classe D –
Mestrado e
Doutorado

Fonte: Recursos Humanos da SME

A tabela três demonstra a valorização financeira garantida ao professor que investe em
sua formação. Ao utilizar os valores em reais como base de cálculo, observei o aumento de
41,7% no salário dos professores que lecionam nos anos iniciais do ensino fundamental e
possuem nível superior. Destaco que a mudança de classe é vinculada ao término do período
do estágio probatório. Para os professores enquadrados na Classe B é previsto um aumento de
5% aos que possuem pós-graduação e 15% aos com mestrado ou doutorado62.
Tabela 3: Valores acrescidos em percentual – por classe63
Classes
Classe A –
Ensino Médio
Classe B –
Ensino Superior
Classe C –
Pós-graduação

Nível I

Nível II

Nível III

Nível IV

Nível V

Nível VI

0 a 5 anos

5 a 10 anos

10 a 15 anos

15 a 20 anos

20 a 25 anos

+ 25 anos

J

K

N

X

Y

Z

41,7%

42,2%

42,7%

43,2%

43,6%

44,1%

45,8%

46,3%

46,8%

47,4%

47,8%

48,3%

53,7%

54,2%

54,8%

55,5%

55,9%

56,5%

Classe D –
Mestrado e
Doutorado

Fonte: Elaboração própria

Tabela 4: Valores acrescidos em percentual – por nível64
Classes
Classes
Classe A –
Ensino Médio
Classe B –
62

Nível I

Nível II

Nível III

Nível IV

Nível V

Nível VI

0 a 5 anos

5 a 10 anos

10 a 15 anos

15 a 20 anos

20 a 25 anos

+ 25 anos

Nível I

Nível II

Nível III

Nível IV

Nível V

Nível VI

0 a 5 anos

5 a 10 anos

10 a 15 anos

15 a 20 anos

20 a 25 anos

+ 25 anos

R

3,7%

7,7%

11,8%

16,1%

20,7%

S

4,1%

8,4%

12,9%

17,7%

22,7%

Esta variação se encontra detalhada no PCCRPMPMT.
Tabela em R$ fornecida pelo Setor responsável pela Folha de Pagamento dos Servidores da Prefeitura
Municipal de Teresópolis em 08/11/12, transformada em percentuais pela autora. Indica a variação em
percentuais de acordo com a Classe dentro do mesmo Nível – Base de cálculo: Classe A, para todos os
percentuais. Lê-se Classe B tem 41,7% de aumento em relação ao Nível I. Classe C tem 45,8% em relação ao
Nível I Classe A. Classe D 53,7% em relação ao Nível I Classe A.
64
Tabela em R$ fornecida pelo Setor responsável pela Folha de Pagamento dos Servidores da Prefeitura
Municipal de Teresópolis em 08/11/12, transformada em percentuais pela autora. Indica a variação em
percentuais de acordo com Nível, dentro da mesma Classe - Base de cálculo Nível I.
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Ensino Superior
Classe C –
Pós-graduação

T

4,1%

8,5%

13,1%

17,9%

22,9%

U

4,2%

8,6%

13,3%

18,1%

23,3%

Classe D –
Mestrado e
Doutorado

Fonte: Elaboração própria

O cruzamento dos dados da tabela três com a tabela quatro demonstra maior variação
em função de classes do que em função de níveis, refletindo na motivação do profissional a
continuar na busca pelo aprimoramento de sua formação, conforme identificado nas respostas
do questionário aplicado na pesquisa.
Cabe observar que o PCCRPMPMT ora analisado, foi aprovado, tendo para Professor
II (considerado o dos anos iniciais do Ensino Fundamental), vinte e duas horas semanais de
efetivo trabalho na Unidade Escolar na qual está lotado, sendo destinadas duas horas para
planejamento65; para o Professor I (considerado o dos anos finais do Ensino Fundamental),
dezesseis horas semanais, sendo doze de efetivo trabalho em sala de aula, e quatro horas para
planejamento66.
Em relação à Formação, os resultados apontam que 68% dos professores possuem
formação ao nível superior. Destes, 36% cursaram Pedagogia e 32% outros cursos, dentre
eles: História, Letras e Geografia.
Identifiquei que dos entrevistados, 84% possuem formação de professores ao nível
médio, e 32% não seguiram os estudos, como pode ser visualizado nas figuras 2 e 3. Destaco
que no município, há duas escolas estaduais que oferecem o curso.
Figura 2 - Gráfico referente à formação de nível médio
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Ressalto que os nove professores, sem habilitação ao nível médio para atuar na
docência dos anos iniciais do Ensino Fundamental buscaram a formação em cursos de
complementação pedagógica.
Figura 3 - Gráfico referente à formação superior
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Fonte: Elaboração própria

Observo que, mesmo com o incentivo financeiro garantido no, PCCRPMPMT apenas
20% dos professores entrevistados possuem pós-graduação e 25% declaram estar com o curso
em andamento.
Quando coloco em destaque a relação dos desafios pedagógicos e as contribuições da
formação inicial para a escola atuar na perspectiva inclusiva, é visualizado que a maioria dos
professores respondeu que não contribui. Ressalto que os 18 professores que não possuem
graduação e são formados há mais de 16 anos, declaram que a formação ao nível médio não
contribui para sua atuação na escola com a perspectiva inclusiva. Esse dado pode ser
justificado pela falta de informações sobre o tema no currículo escolar, visto tratar-se de
período em que a Educação Especial não atuava com a perspectiva inclusiva.
Figura 4 - Gráfico referente à contribuição da formação inicial
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Fonte: Elaboração própria
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Em relação aos desafios pedagógicos e às contribuições da formação continuada para a
escola atuar na perspectiva inclusiva, a maioria dos professores respondeu que contribui
pouco. Esse fato remete a questões que não serão aqui investigadas, mas, merece reflexão
pelo fato de ser determinação legal que a temática da Educação Especial seja componente
curricular de todos os cursos de formação conforme a Resolução nº 1 do Conselho Nacional
de Educação/Conselho Pleno (CNE/CP) de 18 de fevereiro de 2002, a qual institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível
superior, curso de licenciatura, de graduação plena (BRASIL, 2002a). Ressalto que os
entrevistados que afirmam não contribuir, possuem nível superior em diferentes áreas do
conhecimento, sendo diplomados há mais de oito e exercerem a função docente há mais de 20
anos.
Figura 5 - Gráfico referente às contribuições da formação continuada
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Não contribui
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Fonte: Elaboração própria

Quando o destaque é em relação aos desafios pedagógicos e às contribuições da
formação em serviço para a escola atuar na perspectiva inclusiva, há um equilíbrio nas opções
contribui muito e contribui pouco. Destaco que a formação do entrevistado que respondeu
que não contribui é em nível de pós-graduação na área da educação especial, o que pode ser
considerado como uma das justificativas para essa afirmação, e que não se constitui tema para
aprofundamento nesta pesquisa, visto o não enquadramento do profissional como sujeito para
a etapa das entrevistas-narrativas semiestruturadas.
Figura 6: Gráfico referente às contribuições da formação em serviço
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Em relação aos desafios pedagógicos e às contribuições do AEE, nenhum dos
professores entrevistados os considera sem importância para o desenvolvimento do processo
inclusivo. Os que indicaram como fundamental, são os que têm experiência profissional com
alunos com deficiência matriculados em sua sala de aula na escola da rede regular. Os que os
consideram importante, declaram não ter tido essa experiência, e justificam sua posição com
base nas observações do cotidiano da escola.
Figura 7: Gráfico referente às contribuições do AEE
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Fonte: Elaboração própria

Sabemos que a especificidade das deficiências constitui uma pluralidade de
informações e se apresentam como lacunas na formação do professor que atua com esses
alunos, constituindo-se em motivo, para as dificuldades da escola regular atuar na perspectiva
inclusiva. Repensar os currículos dos cursos de formação para viabilizar estágios em escolas
que atuam com essa perspectiva, inserindo disciplinas da área das Ciências Humanas, dentre
outras ações, podem direcionar a formação para a área técnica e facilitar a operacionalização
desse processo.
A experiência desta fase promoveu a seguinte reflexão no diário de pesquisa:
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fazendo um balanço do momento em que a pesquisa se encontra, sinto-me
segura em afirmar que estou percorrendo um caminho o qual viabilizará
responder as indagações deste estudo, no entanto, não posso negar o
sentimento de angústia que me afeta quando percebo a incompreensão por
parte de profissionais a respeito do significado de sua profissão, ou de sua
postura como professor magister ou mago como citado por Marguerite Altet,
(apud Bragança, 2009) que domina a retórica e com isso não busca atualizarse com as novas demandas de sua profissão. Sei que a valorização salarial é
muito importante para todos nós, mas a busca pelo conhecimento, nas
diferentes maneiras como citado por Pineau (2004) é a base para melhorar a
prática profissional sem depender de ações das políticas públicas, as quais
são implantadas de maneira lenta e incipiente diante dos diferentes desafios
do cotidiano da escola (Diário de Pesquisa, 28/11/2013).
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6- ENTRE OS PONTOS DA ANÁLISE
Os momentos das entrevistas e as reflexões por elas proporcionadas foram assim
registrados no diário de pesquisa de 21/01/2014:
apesar de ter transcrito por horas todas as entrevistas, me percebi hoje,
em conversa com minha a orientadora, como que minha própria
história, em algum momento, fizesse parte daquelas “me vi no outro”.
Posso afirmar que não sou mais a mesma pessoa, agora eu tenho um
pouco delas em mim. Ouvi confissões, desabafos, segredos íntimos,
relatos de experiências marcantes, referências a momentos de alegrias
e de tristeza, algumas conquistas e derrotas. Foi possível construir
novos conceitos a partir da desconstrução de outros. Senti-me
envolvida e com mais responsabilidade sobre o meu trabalho. Agora,
caminho mais madura, mais experiente, embora ainda como aprendiz
desse referencial teórico metodológico que (trans)forma enquanto
forma.
Destaco entre os pontos a serem analisados, no material construído nas entrevistasnarrativas semiestruturadas e na observação participante, que há riqueza de dados em sua
essência, potencial formativo e possível de contribuir para o processo inclusivo, não só do
aluno com DV, mas dos demais inseridos na escola com a perspectiva inclusiva.
Com base nas temáticas da trajetória de formação e da escola inclusiva constituíram-se
cinco temas para análise, assim enunciados: conceitos de referência para profissão docente e
para educação inclusiva; escolha profissional: exemplos e referências; formação:
contribuições, iniciativas e o AEEI-DV; ações políticas: conceitos de acessibilidade, escola
inclusiva, políticas públicas; inclusão: desafios enfrentados e estratégias desenvolvidas.
Seguindo a proposta deste estudo, insiro no decorrer do texto o tema nomeado de “os
pontos entre os pontos”, no qual apresento minhas observações a respeito das duas temáticas.
Essas informações foram construídas a partir da observação participante e do material das
entrevistas narrativas.
Com a perspectiva de auxiliar na compreensão das narrativas das professoras e
garantir seu anonimato, foi estabelecido que sua identificação ao longo deste texto fosse feita
por meio de pseudônimos, assim, as professoras participantes serão nomeadas como: Érica,
Maria, Gaúcha, Luana, Luiza e Ana.
Ressaltamos que os pseudônimos foram escolhidos pelas próprias participantes e
observamos que são cheios de significados. Érica, por sua sonoridade transparecer
personalidade forte; Maria foi escolhido em referência à Virgem Maria; Gaúcha, refere-se ao
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período em que viveu na região Sul; Luana, por ser uma variação do seu nome com Ana.
Luiza por ser o nome escolhido para a filha; Ana, por ser o nome da irmã que não chegou a
conhecer.
anteriormente, as professoras eram identificadas por números de 1 a 6, mas,
minha orientadora enfatizou que no trabalho com narrativas é importante
usar nomes e não números. A partir desse comentário solicitei a cada
professora que escolhesse um pseudônimo e justificasse a opção. Confesso
que me senti envergonhada. Como não associei o uso do número à
impessoalidade? Depois de tanto me envolver com as professores e refletir
sobre suas narrativas não poderia conduzir de forma impessoal a redação
desse estudo. Nome é identificação, é individual, pessoal e cheio de
significados. Diário de Pesquisa (24/04/2014).

Neste sentido, apresento a caracterização das participantes da pesquisa a partir de
dados relacionados à formação pessoal, a dos pais e irmãos, ao ingresso na carreira docente e
ao ambiente familiar no qual se desenvolveram as experiências formativas do período da
infância à vida adulta.
Érica tem 58 anos de idade, casada, um casal de filhos e dois netos com dois e cinco
anos. Seus pais não tinham instrução, seus irmãos são alfabetizados, e seus sobrinhos
graduados. É órfã de pai, sendo criada pela mãe com auxílio dos padrinhos que eram seus tios,
e pelo avô materno. Sua formação é ao nível médio, no curso de Formação de Professores
concluído no ano de 1989 em uma escola pública da cidade. Ingressou na carreira do
magistério público municipal em 1991. Atua em uma escola de porte médio67 na Zona Urbana
da Cidade.
Maria tem 51 anos de idade, casada, três filhos. Pais sem instrução trabalhavam na
lavoura na Zona Rural da Cidade. Tem dois irmãos e uma irmã, sendo um irmão bancário, e o
outro com o transtorno mental psiquiátrico (esquizofrenia), e sua irmã professora aposentada
da rede pública municipal de Teresópolis. Sua infância foi muito pobre, e caracterizou-se pelo
envolvimento da família com a dificuldade de saúde apresentada pelo irmão. Uma vizinha é
referência do auxílio para as atividades escolares. Sua formação é ao nível médio, no curso de
formação de professores concluído em 1981 em uma escola pública da cidade. Ingressou na
carreira do magistério público estadual no ano de 1982 e no municipal no ano de 1992. Atua
em uma escola de porte médio na Zona Urbana da Cidade.
Gaúcha tem 41 anos de idade, separada, duas filhas. Foi educada pelos pais e passou a
infância e adolescência no Sul do país. Seu pai é comerciante e sua mãe professora, tem dois
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irmãos, formados ao nível médio. Cursou o ensino fundamental em escola particular, o ensino
médio em uma escola pública da cidade, concluiu o curso de formação de professores em
1995, cursou normal superior em uma instituição particular.

Ingressou na carreira do

magistério público municipal em 1998. Atua em uma escola de porte médio na Zona Urbana
da cidade.
Luana tem 36 anos de idade, separada, uma filha. Foi educada pelos pais em outro
município com característica de produção avícola. Sua mãe quando criança foi dada para
adoção e tratada como empregada pela família adotiva, o pai tem atrofia muscular e sua
infância, adolescência e juventude foi marcada pelo cuidado da mãe com o pai. Seus pais e
irmãos não concluíram o ensino fundamental. Cursou formação de professores como sendo
única opção para não ingressar no mercado de trabalho oferecido em sua cidade. É graduada
em Pedagogia, com pós-graduação em Psicopedagogia. Ingressou no magistério público
municipal no ano de 2000. Atua em uma escola de pequeno porte68 na Zona Rural da Cidade.
Luiza tem 38 anos de idade, com relacionamento sério e encontra-se gestante. Foi
educada pelos pais, que possuem o ensino fundamental e com a característica de muita
cobrança em relação à nota azul no boletim. Sua irmã é professora de matemática na rede
municipal pública e particular. Cursou formação de professores em uma escola particular
dirigida por freiras na cidade e durante sua formação atuou como estagiária em turma de préescolar, na mesma instituição. Após terminar o curso, se afastou da educação, trabalhando em
comércio. Prestou o concurso público do município no ano de 2000 por insistência da mãe,
tomando posse no ano de 2001. É graduada em Educação Física por uma instituição
particular. Atua em uma escola de pequeno porte na Zona Rural da cidade.
Ana tem 48 anos de idade, é casada e tem dois filhos. Seu pai é comerciário
aposentado e possui formação ao nível da 4ª série e sua mãe ao nível da 3ª série. Sua irmã não
completou o ensino médio. Concluiu o curso de formação de professores no ano de 1982 em
uma escola pública da cidade. Toda sua vida é marcada pelo cuidado de seu pai com a saúde
de sua mãe, que tem transtorno mental psiquiátrico (esquizofrenia e epilepsia). Quando a mãe
era internada, ela e a irmã ficavam sob os cuidados de familiares, contudo, a referência das
atividades escolares é marcada pelo cuidado e zelo da mãe com sua realização. Ingressou no
magistério público municipal no ano de 1983, com o auxílio do pai que solicitou sua vaga aos
políticos da época, visto que o ingresso não era feito por concurso público, e na rede estadual
no ano de 1986. É graduada em Matemática. Atua em uma escola de pequeno porte da zona
68
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urbana da cidade e aguarda o período para licença-prêmio.
Observamos em relação ao período de exercício do magistério, proximidades entre as
professoras: Érica, Maria e Ana e entre as professoras: Gaúcha, Luana e Luiza. Em referência
à idade cronológica: se aproxima Gaúcha de Luana e Luiza e Maria de Ana, enquanto Érica se
distancia.
Outro fato observado é que apenas na época de Ana não havia concurso público, tendo
ela sido incorporada ao quadro do funcionalismo público, quando este foi institucionalizado.
Todas foram normalistas, Luiza estudou em uma instituição particular, as demais em
escola pública, sendo que Érica, Maria, Gaúcha e Ana, na mesma escola estadual da cidade e
Luana em um município vizinho. Érica e Maria, apesar do desejo, não tiveram oportunidade
de seguir com os estudos, Gaúcha, Luiza e Ana são graduadas e Luana pós-graduada.
Os pais de Érica e Maria não tinham instrução, de Luana, Luiza e Ana, os anos iniciais
do ensino fundamental, a mãe de Gaúcha, é professora com formação ao nível médio.
Os irmãos de Érica e Luana não concluíram o ensino fundamental, os de Ana, não
concluíram o ensino médio, de Maria e Gaúcha possuem o ensino médio. Apenas a irmã de
Luiza é graduada.
Maria, Luana e Ana se aproximam quando o tema envolve a saúde, pois as professoras
vivenciaram a ausência dos pais devido ao tempo dispensado com tratamentos médicos. Os
pais de Gaúcha e Luiza foram sempre presentes, enquanto Érica, sendo órfã de pai obteve em
seus padrinhos a referência de família.
Em relação às escolas, as professoras Érica, Maria e Gaúcha atuam na mesma unidade,
Ana em outra, sendo ambas na zona urbana, Luana e Luiza atuam na mesma unidade na zona
rural.
Entre esses distanciamentos e aproximações, destacamos que todas as professoras, no
exercício da docência demonstram cultivar nos seus alunos a importância das instituições
família e escola.
6.1 Conceitos que são referência para profissão de educador e para educação inclusiva;
concepções da profissão

Inicio este texto com um trecho do Diário de pesquisa do dia 30/11/13, por acreditar
que o registro do processo formativo da pesquisadora no desenvolvimento deste estudo seja
importante e possa inspirar outros educadores e interessados na temática.
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redigir o texto do Contrato de trabalho, da Concessão de Entrevistas e de seu
Roteiro, tem sido uma oportunidade para refletir e questionar sobre os meus
conceitos a respeito do que seria necessário para a escola atuar na
perspectiva inclusiva. Explico: no roteiro para as entrevistas, uma das
propostas para incentivar o participante a narrar suas experiências
profissionais é a solicitação de que traga para o primeiro encontro um objeto
que represente a de profissão educador, no segundo um que represente a
educação inclusiva. Descobri-me pensando no que eu levaria, me recordei
de minha infância, em que minha mãe, sempre que podia me dava uma maçã
para levar para a professora. Seria esse ainda o símbolo da profissão?
Sabemos que os fonoaudiólogos a recomendam, mas, e o professor que está
hoje na sala de aula, o que pensam? Tem a maçã o significado de respeito e
carinho dos anos passados? Para não arriscar, continuei refletindo e decidi
que a melhor escolha seria um lápis, uma borracha e um caderno, como o
símbolo do educador, significando o ensino de conteúdos. No segundo
encontro, para representar a educação inclusiva, eu levaria meu título de
eleitor, no sentido de que a escola deve proporcionar a oportunidade a todos
os seus discentes de adquirir conhecimentos, de ser reconhecido e respeitado
como cidadão.

Como objeto de referência da profissão, Érica aponta a pirâmide, e compara seu
formato ao acesso à escolarização, no qual a base é ampla e o topo afunilado, ou seja, o acesso
é para todos, no entanto poucos permanecem na escola.
[...] hoje está assim, todos entram, todos tem oportunidade de entrar e tem o
dever de estar dentro da escola. Só que para chegar ao topo, poucos têm essa
oportunidade [...] Só quem é muito esforçado mesmo, porque é cansativa a
vida, a pessoa tem que trabalhar, estudar [...] do jeito que eu fiz, são poucos.

Observo a dedicação dessa professora com os alunos que apresentam dificuldades no
processamento de alguma informação. Em seu cotidiano, visualiza-se a atenção que dispensa
a cada aluno individualmente, sua preocupação em conhecer as famílias e com elas manter
sempre contato, para que seus alunos tenham a oportunidade de desenvolver suas habilidades
e potencialidades. Em relação à educação especial, a professora, em conversa informal, citou
“A lição do Milho”69 pela mensagem que transmite de que tudo tem seu tempo e sua utilidade,
de que é preciso saber esperar e oferecer o estímulo certo, e, no tempo devido, o resultado
será visualizado. A educação tem a possibilidade de transformar realidades: “nós tínhamos
uma vida precariazinha, tinha o básico”.
Dentre outros fatores, o que justifica essa postura como profissional pode ser pelo fato
da dificuldade de acesso ao processo de escolarização narrado pela professora, e como motivo
em conhecer a história de seus alunos a importância demonstrada à instituição família “Eu
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acho a vida familiar muito importante, [...] a família, ela é a base de tudo”.
Maria tem como referência da profissão o livro de histórias infantis, pois tem como
hábito ler todos os dias para as crianças em período de alfabetização “eu reservo um tempo
para eles pegarem o livro, eu conto uma história todo dia [...] essa prática facilita o processo
de alfabetização”. A professora tem como concepção da profissão a oportunidade de acolher e
de ajudar as crianças que por algum motivo não tem estrutura e condições familiares para
ajudá-las: “eu protejo um pouquinho esses que tem mais dificuldade, por que eu me coloco no
lugar [...] eu procuro sempre buscar alguma coisa que eu possa ajudar aquele aluno”. Como
referência à educação especial, a professora cita, em conversa informal, a metamorfose pela
qual passa borboleta, e cita que o aluno de educação especial ficou por muito tempo em um
casulo, sem estímulo, sem oportunidade de mostrar toda sua habilidade e que a escola pode
proporcionar-lhe voar.
Observo na prática da professora a dedicação com o processo de aprendizagem de
cada aluno, a preocupação quando faltam em saber o motivo e em guardar as atividades para
serem aplicadas quando o aluno retorna, a intervenção individual que realiza, dentre outras
ações.
Gaúcha tem o caderno novo como referência para a profissão “por gostar de escrever e
deixar tudo sempre muito caprichadinho”, sua dedicação em manter as obrigações de sua
função sempre em dia, com tudo organizado e pelo gosto com a escrita, cultivado pela sua
mãe, se revela na sua identificação. Sua concepção de educação é definida como oportunidade
para cultivar princípios e valores, como o respeito, o compromisso e a organização. Em
relação ao objeto para representar a educação especial é destacado o material adaptado como
fonte de acesso ao conteúdo curricular, “com tudo ali, pronto para ela. Tudo o que ela tem
direito e as coisas certas”.
Observo que Gaúcha tem o prazer em ter o material organizado e isso se reflete nos
seus alunos, pois a professora ensina-os em seu cotidiano a zelarem pelo material individual e
pelo que é coletivo, como os lápis de cores, e livros de história que mantém para o uso da
turma em sua sala, lições aprendidas no seio familiar e com uma professora de artes no Ensino
Médio da qual comenta: “ela era eficiente, cobrava de um jeito, tinha que fazer o trabalho. Eu
sempre gostei muito disso [...] nós temos que ter parceria [...] muito carinhosa, muito boa e
que soube ensinar”.
Luana destacou o livro didático como referência de acesso ao saber tanto para os
alunos como também os professores: “É dele que eu retiro tudo o que preciso [...]. Qual é a
nossa arma de trabalho, a nossa ferramenta? O livro”. Observo na narrativa e no cotidiano da

78
professora o compromisso em cumprir com o conteúdo curricular proposto para o ano letivo.
A base de seu planejamento é o livro didático escolhido pela escola, e as atividades extras
buscam sempre complementar e fixar suas exposições.
Em relação à educação especial a Luana selecionou o caderno com pauta ampliada,
significando o direito ao acesso ao currículo. Sua concepção da profissão perpassa por
questões de valorização da carreira: “me pego pensando nisso, se vale a pena, porque você se
desdobra e, infelizmente não tem valor merecido. [...] alguns acham que não é mais que tua
obrigação”. Seu desejo quando terminou o Ensino Médio era de ter ingressado na faculdade
de medicina para se formar pediatra. Por motivos de ordem econômica, isso não foi possível e
hoje ela acredita que se identifica com a profissão por estar acompanhando e trabalhando
diretamente com o desenvolvimento da criança “tem ligação, não é? Criança!”
Luiza aponta especificamente a cartilha para alfabetização como objeto de referência
para alfabetização, fato que se explica pelos 30 anos de trabalho ininterrupto, com dupla carga
horária, com essa função: “eu acho que tem uma importância muito grande [...] É essa coisa
da primeira escrita, de você ver quando a criança começa a cartilha e quando ela termina”.
Observo que a cartilha se torna para a professora um registro do desenvolvimento de seu
trabalho e da criança que pode ser visualizado tanto pelos pais como pela escola. Seu objeto
de representação da educação especial é o caderno pautado, como garantia de acesso ao
conteúdo escolar.
A concepção de Luiza em relação à profissão é como redentora, no sentido da
transformação pela qual se constitui o processo educativo na criança. A professora compara o
desenvolvimento do aluno quando entra na escola na pré-escola o “então eu vejo assim, como
é que eu pego as crianças no início do ano e como a deixo no final. É, assim, um crescimento
muito grande no final. Um amadurecimento mesmo”. Quando o aluno começa a entender o
código linguístico, a professora considera “que é um milagre, não é? Eu acho um milagre [...]
A profissão de educador é assim [...] ela tem que te emocionar, porque o dia em que ela não te
emocionar mais, que você não tiver mais... aí não tem mais graça... Eu não vejo uma profissão
mais bonita”. É contagiante a emoção com que a professora desenvolve seu trabalho,
buscando sempre estimular no aluno o gosto pela escola.
Ana identifica o livro como objeto que representa a profissão, porque “o livro traz um
mundo novo, são descobertas, coisas novas que você pode aplicar”. Em relação à educação
especial, a professora em conversa informal com a autora relatou que “um coração aberto ao
novo” é o que exprime o significado da inclusão.
A concepção da profissão para Ana passa por conceitos religiosos, ensinos que
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recebeu de sua avó, enquanto ainda criança, e suas inspirações se originam nos ensinos de
Jesus: “Jesus olhava o que as pessoas tinham de bom [...] quando eu olho para o meu aluno,
eu não posso ver o que é dificuldade para ele [...] eu tenho que ver o que ele tem de melhor
[...] e não a dificuldade [...] se eu quero deixar uma boa marca no meu aluno, que ele se sinta
valorizado, eu tenho que olhar o que ele tem de melhor”. Observo o cuidado no ensino de
valores humanísticos e éticos com que a professora conduz seu trabalho, testemunhando sua
fé por meio de sua conduta, relações com os alunos e com a comunidade escolar.
Nesse sentido, Nóvoa (2007, p. 17) afirma que a maneira de ensinar reflete o que se é,
o que se acredita, a identidade pessoal e profissional como única. Apresentam-se e defendemse os ideais pessoais assimilados ao longo da vida, demonstrando que
o processo identitário passa também pela capacidade de exercermos com
autonomia nossa atividade, pelo sentimento de que controlamos o nosso
trabalho. A maneira como cada um de nós ensina está diretamente
dependente daquilo que somos como pessoa quando exercemos o ensino.

Observo que as professoras relatam que, para muitos alunos, o primeiro contato com
um livro impresso acontece no ambiente escolar, e tal é sua importância para o processo
aprendizagem que elas o consideram fundamental para o desenvolvimento de seu trabalho.
Retira-se dele tanto o conteúdo programático disciplinar como o conteúdo subjetivo, o lúdico,
os quais são importantes para o desenvolvimento pleno da criança.
Essa experiência foi assim registrada no diário de pesquisa
é difícil imaginar uma criança que não ouve seus pais lerem uma história na
hora de dormir, ou que sentam em uma tarde chuvosa para folhear um livro
com seus filhos, ou uma casa sem uma estante para organizá-los. Triste é
saber que não é por substituição ao computador que isso ocorre e sim, pela
falta de cultura de uma geração que passou pela escola, sem ter dela
assimilado o gosto pela leitura. O trabalho dessas professoras de
alfabetização é muito mais do que ensinar o código linguístico e cultivar
hábitos que promovam saúde física e intelectual (Diário de Pesquisa,
30/03/2014).

Os objetos de referência para a profissão são variados e não encontram similaridades
de significado, apenas de objeto. Para Maria, Luana, Luiza e Ana é o livro, sendo que Maria,
aponta o livro de histórias infantis, Luana, como fonte de consulta do conteúdo a ser
ministrado, Luiza, o apoio da alfabetização e Ana a fonte do conhecimento. Érica coloca a
figura de uma pirâmide, representando a exclusão que ocorre durante o processo educacional,
para Gaúcha, o caderno novo, representando a oportunidade de recomeço e reorganização.
Quando a abordagem é a educação especial, a similaridade nos objetos aparece nas
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narrativas das professoras Luana e Luiza, que apontam o caderno de pauta ampliada, como
sendo sua representação e garantia de acesso ao espaço físico e aos conteúdos, o que
compartilha a professora Gaúcha ao apontar que é ter tudo adaptado; Érica, Maria e Ana se
aproximam ao destacarem a pessoa do aluno e não a deficiência.
No que se constitui a concepção a respeito da profissão, encontramos afirmações que
em sua essência se aproximam, pois para as professoras Érica, Maria, Gaúcha, Luana, Luiza e
Ana, é por meio da educação que realidades são transformadas, seja por meio do acolhimento,
dos valores e conteúdos ensinados, pelo exemplo de conduta do adulto, ou pelo cuidado e
acompanhamento em cada etapa do desenvolvimento do aluno.
Entre os poucos distanciamentos e aproximações dentro das dimensões aqui
abordadas, percebemos o valor que as professoras atribuem à profissão, mesmo tendo
consciência de que a sociedade atual não a reconhece como sendo importante e digna de mais
investimentos.

6.2 Escolha profissional: exemplos e referências

Nas narrativas da professora Érica, encontro a referência para o exercício da profissão
em duas professoras, uma no período de alfabetização, e outra da disciplina de Geografia, sua
professora no 5º ano do ensino fundamental e no ensino médio. Érica não relaciona exemplos
negativos de professores. Sua escolha profissional é a realização de um sonho de criança.
Mesmo tendo seus estudos interrompidos pelo casamento e educação dos filhos, anos depois
ela os retoma, conclui e ingressa na carreira, servindo de exemplo de perseverança para sua
família. Tenho observado o equilíbrio e tranquilidade com que a professora conduz as
intempéries que ocorrem no seu cotidiano, direcionando apenas os casos extremos de
condutas indisciplinares da turma para a direção da escola.
Maria identifica como exemplo para sua conduta profissional duas professoras: a de
música e a de artes: “[...] eram pessoas que deixavam a gente à vontade [...] ouviam o aluno,
[...] ficavam sempre preocupadas”. Como exemplo negativo, a professora do 1º e do 2º anos,
pela distância que mantinha do aluno, pela rigidez com que conduzia a turma, e pela
lembrança das batidas fortes de régua na mesa “porque eu não tive assim, uma experiência
muito boa com a alfabetização. Ela se mantinha longe do aluno.” Sua referência para a
escolha profissional veio das brincadeiras de criança: “Eu brincava de escolinha com as
minhas primas.” Observo no planejamento da professora a inclusão de música e trabalhos
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manuais, enriquecendo suas aulas, os enfeites de sua sala são produzidos pelos próprios
alunos, nas datas comemorativas, ou simplesmente como ilustração de um determinado
conteúdo.
Gaúcha cita duas profissionais como exemplos positivos de conduta profissional, a
professora da alfabetização, pela maneira carinhosa em atuar com os alunos: “Eu me lembro
muito bem dela, era muito boazinha, tem até uma fotinha minha lá em casa com ela”; a de
Literatura Infantil no ensino médio, pela postura exigente com que conduzia a disciplina e a
turma, mesmo suas colegas de turma demonstrando opinião contrária: “eu gostava muito dela,
porque eu gosto, eu sempre gostei de professor que pegasse no pé”. Como exemplo negativo,
identifica a professora do 3º ano.
[...] a minha professora do terceiro ano não era boa. Ela era muito severa, eu
não sei se ela pegou alguma implicância comigo [...] eu não sei se ela achou
que eu era uma criança intrusa, que eu tinha desestruturado o trabalho dela,
sabe? Aí pegou meio que uma implicância comigo, que ela não... Eu não
gostei dela.

Durante o terceiro ano, a professora mudou de escola, e sua referência é a professora
da escola nova, tendo nela continuado seus estudos, sem dificuldades de relacionamento com
as professoras dos anos seguintes. Em relação à escolha profissional, é citada a figura da mãe
“Ela sempre falava, sempre gostou muito de dar aula. Ela falava, e eu fui crescendo,
escutando aquilo [...] eu sempre gostei muito desde criança”. Observo que a professora tem
como prática trocar os livros de seu “varal de leitura” que fica dependurado abaixo da lousa,
assim, os alunos quando terminam as atividades tem a eles, acesso disponível.
Luana cita como exemplo positivo a professora da 1ª série: “Ela me marcou muito [...]
era aquela mocinha linda que a gente admirava [...] quando eu comecei foi pensando nela,
muitas coisas que eu fazia era pensando no que a tia {...} fazia”. Como exemplo negativo,
aponta a professora da 2ª série: “o modo agressivo de chegar [...] Jesus! Não é a pessoa que
você espera o ano inteiro para estudar, quebrou o encanto”. Luana explica que essa professora
era mãe de uma de suas colegas, e que ela costumava frequentar sua casa. Assim ela observou
que o comportamento como profissional se manifestava oposto ao demonstrado quando a
visitava. Para a escolha profissional, a professora não tem uma pessoa como referência,
aponta como sendo única opção de profissionalizar-se ao nível médio e entrar em um mercado
de trabalho diferente da produção avícola (característica de sua cidade) “[...] eu me formei por
acaso... [...] lá não tem opção, ou você vai trabalhar em abatedouro, ou você vai sair de lá!”.
Observo que os alunos de educação especial estão sempre junto da professora, buscando dela
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um abraço, na entrada do turno ou na saída, mesmo não fazendo parte de sua turma.
Luiza identifica como referência positiva e negativa o mesmo profissional
o negativo e o positivo eles estão meio que juntos, que eu me lembre. Assim,
porque eu tive uma professora de alfabetização rígida demais [...] de vez
enquanto ela nos dava umas reguadas [...]. Eu tinha muito medo, mas ao
mesmo tempo, eu acho que ela, que na verdade, ela foi à base.

Luiza considera que foi uma experiência ruim pelo sentimento de medo vivenciado:
“Acho que não é bom a gente aprender com medo, nem com nada”. Para a escolha
profissional, cita as experiências em ensinar à irmã mais nova as coisas que sabia “Quando
minha irmã fez quatro anos, que ela ia entrar na escola, nós brincávamos muito de escolinha.
[...] que eu lembro, assim, do passo de querer ser professora, foi de dar aula para minha irmã.”
Observo o compromisso profissional da professora com seus alunos, como horário de
trabalho, material didático, atividades curriculares, dentre outros fatores os quais contribuem
para que seus alunos estejam em dia com o conteúdo programático.
Ana aponta o professor de matemática como referência positiva de profissional: “ele
transformava a matemática, ele fazia com que a matemática fosse uma coisa acessível para
nós [...] que nós tivéssemos vontade de aprender”. Não identifica exemplos negativos em sua
trajetória formativa. Como referência para escolha profissional, aponta as brincadeiras de
criança: “quando eu brincava de escolinha, eu sabia desde pequena o que eu queria ser ‘eu
quero ser professora’”. Sua atuação se espelha no professor de matemática, o qual também
influenciou na sua escolha de graduação “um professor muito tranquilo [...] ele marcou muito
a minha vida, e até me influenciou a estudar”. Observo que Ana, ao aplicar os conteúdos,
procura sempre dar funcionalidade ao tema estudado, buscando sempre exemplos do dia a dia
para facilitar a compreensão de seus alunos.
Bragança e Maurício (2008, p. 257, 258, 265), destacam que a abordagem da história
de vida como metodologia, perpassa por momentos históricos nos quais a valorização das
narrativas orais tem considerado valor, apontando as autoras que “o estudo da história de vida
não apresenta, em princípio, um fim em si mesmo, mas focaliza a contribuição que esta pode
dar para a compreensão de determinados fatos, momentos ou contextos históricos”. E, nessa
perspectiva, se constitui como que “o objeto a exprimir é a própria vida em suas tramas e
caminhos” revelando nesse entrelaçar de sentimentos, informação que o possibilita refletir
sobre atitudes e comportamentos antes não compreendidos ou até mesmo percebidos,
proporcionando (trans)formação no sujeito.
Registro no diário de pesquisa os pontos observados neste momento de transcrição das
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narrativas:
Observa-se que as brincadeiras de infância, e os exemplos de profissionais
deixam marcas nas crianças que se refletem no momento da escolha
profissional, o que me faz refletir a respeito dos ambientes inclusivos da
escola, e chego a vislumbrar os desdobramentos que podem ocasionar.
Sinto-me renovada, pois acredito que em alguns anos teremos, nos diversos
mercados de trabalho, profissionais que por conviverem com as crianças
com deficiência no cotidiano da escola regular, não demonstrem preconceito
e/ou discriminação com a pessoa pela sua deficiência (Diário de Pesquisa,
31/03/2014).

Encontramos similaridades entre Érica, Maria, Luiza e Ana, no que se refere à escolha
profissional. As professoras indicam que tudo começou nas experiências vividas no período
de infância, nas brincadeiras de “escolinha”. Para Gaúcha, a referência está no gosto da mãe
pela profissão, que a contagiou, já Luana apresentava o desejo de exercer medicina, mas, com
a falta de oportunidade de ingressar no curso e continuar os estudos, decidiu exercer a
profissão de professora da qual seu ensino médiolhe garantia, vindo por ela se encantar.
Os exemplos positivos se aproximam nas professoras Érica, Gaúcha, Luana e Luiza,
pois indicam a professora da alfabetização como referência. Para Maria, foi a professora de
música e artes, para Ana o professor de matemática, inspiração escolha do curso de
graduação. Os motivos para a escolha são a respeito do tom doce da voz, do carinho e
proximidade, da liberdade de expressão.
Quanto aos exemplos negativos, Érica e Ana não tem referência, Maria e Luiza se
referem à professora de alfabetização, para Gaúcha e Luana, a do 3º ano. Interessante que,
para Luiza, a mesma professora representou os dois papéis. Os motivos relatados são pela
rigidez, pela cobrança, tom de voz arrogante e distanciamento do aluno.
Entre os distanciamentos e aproximações, destacamos que todas as professoras
demonstram carinho por seus alunos, mesmo ao alterarem o tom da voz e são rígidas quando
o assunto é a disciplina e a realização das atividades.

6.3 Formação: contribuições, iniciativas e AEEI-DV

Érica cita a falta de oferta no município por formação na área da educação especial:
“Na época eu tentei, eu queria fazer, mas na época não tinha aqui. [...] Inclusive, na época eu
perguntei ‘poxa, não tem? Nem na APAE? Eu gostaria de fazer’ mas, não tinha na época”.
Diante dessa realidade, a professora conduziu sua atuação com a postura profissional que

84
acredita ser a melhor, adquirida em sua trajetória formativa: “eu sempre tentei fazer o melhor
[...] eu acho que a gente tem que trabalhar a parte humana, ser mais humano, pensar mais na
criança”.
Érica ressalta as contribuições da atuação da cuidadora, que há três anos acompanhava
o aluno, como uma das fontes de conhecimento para o seu aprendizado de como ensinar o
conteúdo ao aluno com DV “No início, eu fiquei um pouco assustada, mas a ajuda de {...}, foi
indispensável, ela me ajudou muito a atender o problema do aluno”. Em relação ao AEEI-DV,
é apontado como um suporte facilitador do processo: “ajuda um pouco, por que nós ficamos
mais tranquilas, tendo uma pessoa que de vez em quando vem dar uma opinião, trocar
experiência. [...] Eu acho que se não viesse ninguém, seria difícil”.
Observo a parceria entre a professora Érica e a cuidadora, no trato com o aluno com
DV. A troca de conhecimentos entre as profissionais foi um facilitador para adaptação do
aluno no 4º ano de escolaridade. Em relação à participação na pesquisa, a professora
demonstrou interesse e desejo de contar sua trajetória, pois expressa, em sua narrativa o
orgulho de sua profissão. Considera ser importante rememorar e narrar fatos de sua história,
assim como fazer parte de uma pesquisa para promover educação.
Maria aponta que “boa vontade e criatividade” são iniciativas que promovem ações
formativas em sua prática. Segundo ela, houve um crescimento profissional ao ter um aluno
com DV matriculado em sua turma: “cresci profissionalmente [...] apesar dos 30 anos, essa
experiência foi nova [...] eu tive que buscar caminhos”. Seu compromisso e responsabilidade
profissional levaram-na a refletir sobre sua prática “eu procurava em casa, o único momento
que eu tinha era à noite. Eu ficava à noite pensando ‘Meu Deus, o que eu vou fazer?’”. Em
relação à presença do especialista, a professora a reconhece como fundamental e relata que
teria sido “muito, muito difícil” se as visitas não ocorressem com frequência, “porque bate a
insegurança, é uma coisa nova”.
Observo que Maria trocava muitas informações nas visitas realizadas no AEEI-DV,
ouvindo com atenção as sugestões, e procurando colocá-las em prática, adequando-as à
realidade de sua sala de aula e de sua forma de conduzir o trabalho docente, o que foi um
facilitador do processo inclusivo dos alunos com DV em sua turma. Em relação à participação
na pesquisa, Maria relata que foram momentos de reflexão "Eu não tinha parado para pensar
em tudo, eu falei: ‘Poxa! Foi importante para mim’ [...] eu pude me avaliar, avaliar meu
trabalho”.
Gaúcha reconhece que sua formação não a preparou para estar com o aluno com DV
“Eu senti falta da minha formação [...] eu não tive formação para trabalhar com isso,” e
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destaca que essa experiência foi formativa: “Foi fazendo que eu consegui aprender. É isso aí.
E eu acho que eu teria condições de pegar outra criança assim, porque deu para ter uma ideia
de como é que funciona o trabalho”. Aponta a professora estar apta a realizar a inclusão de
qualquer outro aluno com deficiência “Eu acho que agora eu consigo”. E destaca que o AEEIDV foi fundamental, possibilitou que a inclusão fosse “efetiva”.
Destaco que Gaúcha se organizava para apresentar o trabalho a ser desenvolvido com
o aluno com DV com antecedência para a cuidadora, que realizava a adaptação necessária,
proporcionando ao aluno acompanhar o conteúdo, e realizar, simultaneamente, as atividades
propostas para a turma. Em relação à pesquisa, Gaúcha relata que foi muito prazeroso
rememorar os fatos: “relembrar o passado foi super legal [...] pai, mãe, época de infância,
gostei muito”.
Luana recorda-se da insegurança que sentiu quando recebeu a notícia que teria em sua
turma um aluno com DV. Demonstrou resistência em aceitá-lo, mas destaca que, no decorrer
dos dias, percebeu que não há diferença no lidar, que é apenas uma adaptação: “no começo é
um choque, você está sozinha, aí você se surpreende e percebe que é capaz de realizar o
trabalho, eles se adaptam, como nós nos adaptamos a eles”. Luana buscou por formação ao
nível de pós-graduação no curso de Psicopedagogia, com a finalidade de compreender como
se dá o processo de aprendizagem, para auxiliar os que apresentam dificuldade e considera o
AEEI-DV fundamental para o suporte ao professor da sala regular.
Observo a identificação de Luana com os alunos da Educação Inclusiva. Mesmo eles
não estando matriculados em sua turma, ela sempre procura acompanhar seu desenvolvimento
e auxiliar os outros professores com sua experiência. Em relação à pesquisa, a professora
aponta que “nunca tinha parado para pensar. Porque você vai no embalo do dia a dia e você
não para pensar [...] o quanto isso é gratificante”.
Luiza destaca, em relação à formação que
[...] a gente sabe como fazer com os ‘ditos normais’ sabe como tem que
proceder, mas com os especiais é uma novidade. [...] Porque nós na verdade,
não tínhamos sido preparadas para isso [...] Ninguém preparou a gente para
isso. [...] nós fizemos o curso normal, nós não estávamos realmente
preparadas para lidar com o aluno especial.
Luiza declara não se surpreender mais quando recebe alunos com deficiência: “depois

de estar, há alguns anos, já recebendo alunos assim, você começa a ver que não é ‘um bicho
de sete cabeças’ e que cada um tem o seu limite, o seu tempo. Assim como os normais, eles
também são assim. [...] é só você conhecer mesmo [...] e ir estimulando”.
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Observo que Luiza tem a preocupação de estar sempre auxiliando, no trato dos alunos
com deficiência, os demais profissionais da escola. Em relação à pesquisa, a professora
classifica como um momento para refletir sobre sua escolha profissional: “às vezes, você até
mesmo esquece, ‘por que me tornei professora? ’ [...] Foi bom para eu analisar, pensar. [...] É
isso que eu gosto de fazer, e é nisso que eu acredito”.
Ana considera sua fé como um direcionamento para todos os momentos de sua vida e
se coloca sempre a serviço, entendendo que “Deus está sempre no controle de nossa vida.
Então se ele permitiu, é porque ele vai te capacitar. Deus sempre capacita os seus. Ele não
escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos”. Ana visualiza em seus alunos a
oportunidade de ensinar conceitos e valores éticos para o bem-estar de todos:
[...] você recebeu uma turma, e de que aquelas crianças são um presente de
Deus para você, sejam elas especiais ou não, são um presente que Deus te
deu ali, para estar com você, para você crescer e para lançar uma semente.
Alguma coisa ele vai te capacitar para você deixar uma marca naquela
criança e ela deixar outra em você.
Ana relata as reuniões realizadas na SME, em anos anteriores, como espaços

formativos: “nós tínhamos reuniões de Educação Especial, na época, nós tínhamos algumas
reuniões separadas [...] nós recebíamos formações”. Com a informação disponibilizada na
rede, a professora considera ser mais fácil ter o acesso ao conhecimento “[...] com o acesso à
internet, você clica lá, procura e encontra depoimento de alguém, você encontra o que a
pessoa fez, você conversa com outra professora que teve esse mesmo tipo de dificuldade”.
Observo que Ana ouvia com atenção as sugestões indicadas do AEEI-DV para
desenvolver o processo inclusivo do aluno com DV, a busca individual por informações
facilitou sua atuação. Em relação à participação na pesquisa, Ana relata ser importante
rememorar e perceber as mudanças que ocorreram, reconhece o crescimento pessoal
conquistado “[...] mas, voltando atrás, você vê que as dificuldades te fizeram crescer. [...]
naquela época eu pensava isso, hoje eu não tenho mais esse pensamento, a visão já mudou, os
meus conceitos já mudaram em relação a muita coisa [...] não ficou estagnado”.
Entre as similaridades nas contribuições da formação, todas as professoras apontam o
desejo de fazer o melhor, apesar de “não estarem preparadas” para atuarem com os alunos
com DV.
Em relação às iniciativas de autoformação, a professora Érica afirma ter o desejo e não
ter oferta; Maria justifica a falta de tempo, mas assim como Gaúcha, Luana e Luiza, ressalta
que a experiência de ter um aluno com DV na sala foi oportunidade formadora; Ana destaca

87
as trocas de experiências com outros professores como agente formador.
Para as professoras o AEEI-DV atuou como suporte ao processo inclusivo, com
informações técnicas a respeito da deficiência e direcionamento da prática pedagógica.
Entre os distanciamentos e aproximações destacamos que todas as professoras, por
conduzirem sua profissão com compromisso e seriedade, aplicam no seu cotidiano todo
conhecimento assimilado em sua trajetória de vida e se abrem a novos.
Nesse sentido, Tardif (2012, p.31, 36) ao problematizar os saberes dos professores,
afirma que o “professor é, antes de tudo, alguém que sabe alguma coisa e cuja função consiste
em transmitir esse saber a outros”. Ressalta o autor que “a relação dos docentes com os
saberes não se reduz a uma função de transmissão dos conhecimentos já constituídos”, mas,
como “um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes
oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”.
Esses conjuntos de saberes aplicados ao cotidiano da escola regular com a perspectiva
inclusiva conduzem a práticas inclusivas diante do aluno com DV.
6.4 Ações políticas: conceitos de acessibilidade, escola inclusiva, políticas públicas

Para Érica, o conceito de acessibilidade passa pela estrutura física do prédio da escola,
e aponta que é mais fácil incluir quando há adaptação: “escola com adaptação correta [...] ter
uma estrutura [...] para elas terem acesso à sala de aula”. Para a escola atuar na perspectiva
inclusiva, Érica coloca em destaque a necessidade do apoio para o aluno ser garantido por
meio do suporte humano e físico, promovendo condições para atender a todos igualmente,
com auxílio, direcionamento e estímulo na sala de aula “se tiver um apoio, eu acho muito
válido. [...] quando eu estava lá com ele, a turma estava aprontando. [...] Eu saia dali, ele
parava”.
Érica aponta que as Políticas Públicas precisam ser mais efetivas e acompanhar as
mudanças que ocorrem na educação. “Como vai evoluindo a educação, a escola vai ter que
continuar também melhorando”. Observo que para ela, a política pública se constitui por meio
das obras realizadas na escola e na cidade, e como visualiza morosidade e dificuldade de
implantação das ações anunciadas nos programas políticos, considera que são falhas e
insuficiências para atender à demanda atual da escola.
Maria considera que o conceito de acessibilidade envolve as oportunidades de acesso,
conhecimento instituído e espaço físico, “torna possível a aprendizagem do aluno [...]
envolvendo o espaço físico”. Em relação à escola inclusiva, Maria aponta a falta de preparo
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como uma barreira para a inclusão: “eu acho difícil [...] a escola não estar preparada para
isso”. Sua visão em relação às políticas públicas é expressa no desejo de conduzir seu trabalho
de uma forma diferente da que faz “porque tem coisas que não dependem de você. Você quer
fazer, mas as outras pessoas que estão a sua volta, nem sempre estão dispostas. [...] Eu, a
cuidadora, a especialista ajudando [...] eu tenho consciência de que fiz o que eu pude”.
Observo que Maria está sempre buscando alternativas para conduzir da melhor forma
seu trabalho, quando se propõe a realizar uma atividade com a turma e precisa de algo que a
escola não tem, ela busca alternativas, mas quase sempre não desiste do que acredita ser o
melhor, sua sala está sempre com alguma novidade por ela confeccionada.
Gaúcha define o conceito de acessibilidade como a igualdade de direitos entre os
alunos, “é ter acesso [...] como as outras crianças”. Afirma que a escola é inclusiva quando
oferece todas as condições para o aluno se desenvolver “com tudo ali, pronto para ele. Tudo o
que ele tem direito e as coisas certas”. Gaúcha destaca a relação de amizade estabelecida entre
as crianças com deficiência e as demais, como exemplo para confirmar oportunidades de
socialização e interação da turma com o aluno com deficiência, sem preconceito e
discriminação. Destaca que “a inclusão é verdadeira quando a pessoa tem carinho, dedicação,
está aberta ao novo”. Relaciona a presença do cuidador como uma ação favorável das
políticas públicas para a garantia do processo inclusivo.
Observo que Gaúcha desenvolve o trabalho com o aluno com deficiência, de forma
natural e espontânea, construindo, no seu cotidiano, parceria com a equipe diretiva, o cuidador
e o especialista.
Luana destaca como conceito de acessibilidade o reconhecimento de que tudo deve ser
e estar adaptado para a pessoa com deficiência ter garantido o acesso à informação e ao
direito e ir e vir - “Seria tudo adaptado”. Em relação à escola inclusiva, Luana destaca que
precisa melhorar, preencher as falhas, sanar as dificuldades. Considera o professor
responsável por sua efetivação “eles sinalizam, eles te mostram aonde você vai. E a única
pessoa que pode dar acesso a isso, é realmente o professor. [...] à acessibilidade e ao
conhecimento, ao que ele pode evoluir na sala, é o professor, não adianta”. Aponta a
necessidade de ter sempre tudo adaptado para o aluno e que ter um aluno com deficiência na
rede regular tem agregado valores humanos para todos que com ela se envolvem: “eles vieram
só para acrescentar. [...] até agora eu só vi positividade [...] e ver que não é um ‘bicho de sete
cabeças’ não é nada disso”.
Em relação às Políticas Públicas, Luana considera que “são muito falhas. [...] se cobra
muito e não se faz tanto. [...] tem leis até muito boas, algumas eu acho que viajam um
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pouquinho, [...] mas não chegam para nós. [...] na prática, na lei, nós teríamos que ter mil
coisas, mas a realidade é outra, é crua. E o que a gente faz? Tem que adaptar”.
Observo que a Luana é critica em relação às políticas públicas, no entanto, isso não se
transforma em empecilho para ela conduzir seu trabalho. Justifico essa afirmação nas
iniciativas de Luana de mobilização da comunidade escolar para superar os desafios que se
apresentam no cotidiano da escola, seja da ordem social, econômica ou cultural de seus
alunos.
Luiza busca referência na maneira com que a sociedade se comportava em relação às
pessoas com deficiência ou algum tipo dificuldade, que as impedia de gozar dos mesmos
direitos de cidadão como as demais, para formar seu conceito de acessibilidade. Assim, “ter
acesso a algumas coisas que antigamente nós não tínhamos [...] dependiam da boa vontade:
[...] na verdade você tem que se conscientizar mesmo de que aquilo ali tem que ser cumprido.
[...] é uma questão de conscientização, de educação”. No que se refere à escola inclusiva a
professora aponta que “nós já sabíamos que ia começar a acontecer, nós teríamos que receber
alunos especiais, e no começo a gente tinha um pouco de medo”.
Ao se referir às Políticas Públicas, Luiza aponta a responsabilidade do professor em
ensinar os conceitos de cidadania aos alunos: “E o nosso papel na escola é reforçar [...] porque
essas coisas devem ser cumpridas [...] é mostrar para eles por quê [...] para que eles tenham a
conscientização de que aquilo é importante”. Critica a ação de alguns políticos em usar a
deficiência para chegarem ao poder “Eles usam a deficiência como forma de se manter no
poder”. E pontua que as políticas “estão muito atrasadas em relação” às questões inclusivas.
Observo que Luiza é consciente de sua responsabilidade enquanto educadora, e busca
ensinar e cultivar nos seus alunos valores éticos, voltados às questões de cidadania. Observei
Luiza apresentar a temática para os alunos e os ensinar sobre o respeito aos idosos, as pessoas
com deficiência, às gestantes. Na oportunidade, Luiza colocou que os bancos separados no
transporte público são prioritariamente de uso dos idosos, gestantes, pessoas com deficiência.
Outra demonstração de seu posicionamento em relação à temática é ao organizar a entrada ou
saída dos alunos da sala de aula, Luiza sempre orienta que as meninas devem estar no
primeiro plano. Para Luiza, o cavalheirismo precisa ser ensinado na escola aos meninos,
porque, muitas vezes o ambiente familiar não o promove.
Ana aponta que o direito de acessibilidade ocorre quando “há amor” por parte das
pessoas, porque
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quando há amor, você procura tornar tudo mais fácil, tudo mais prazeroso,
tanto para você quanto para aquela criança [...] Eu acho que quando você
tem amor, você vai procurar fazer com que ele tenha acesso a todas as coisas
que ele realmente precisa, mesmo que você não tenha formação.

Ao se referir à escola inclusiva, Ana aponta que ela tem muito que se preparar, e que
precisa de cumplicidade entre a comunidade escolar para sua efetivação.
não está perfeita ainda, a gente vê muita dificuldade que ainda temos, mas
em vista do início da inclusão [...] eu acho que mesmo sendo a passos lentos,
houve um crescimento, a começar por parte de nós mesmos que mudamos o
olhar. A escola mudou o olhar. [...] Eu acho que ela contribuiu mais na vida
da gente do que a gente na dela. [...] com cada um você vivencia coisas e
você cresce como pessoa. [...] Quando a escola abraçou cada um deles como
integrante da escola [...] ele é aluno da escola.

Em relação às políticas públicas, Ana destaca os benefícios que ela garante e aponta
que não houve uma preparação da escola para receber esses alunos
a lei foi feita, beneficiou como tem que beneficiar, porque ele tem essa
necessidade, esse direito, mas, acho que a princípio, assim, foi uma coisa que
a gente não estava muito preparado. [...] mas ainda falta muita coisa. A lei
garante muita coisa, mas, nós não recebemos tudo aquilo que precisamos
para que a criança realmente se sinta a vontade, e o professor também.

Observo que Ana atua como profissional comprometido com seus princípios,
independente das políticas públicas que venham a ser implantadas na escola. Justifico essa
resposta baseada na carreira que Ana construiu na rede regular de ensino do município,
sempre trabalhando com a mesma comunidade, na mesma unidade, independente da mudança
da equipe diretiva, das alterações administrativas ocorridas, ela manteve o foco na qualidade
de seu trabalho.
O conceito de acessibilidade se apresenta para as professoras Érica, Maria, Gaúcha,
Luana e Luiza, como a garantia de acesso ao espaço físico, assegurando o direito de ir e vir,
do material adaptado, garantindo o acesso ao currículo; para Ana a acessibilidade é garantida
quando o professor demonstra amor pelo aluno, e, com esse sentimento, as dificuldades são
superadas com mais facilidade.
Em relação à escola inclusiva, encontramos similaridades no que se refere à
convivência com a diversidade. Percebemos nas narrativas das professoras que a relação
estabelecida entre os alunos proporcionam experiências formadoras as quais possibilitam
constituir uma sociedade sem preconceito e discriminação.
Diante da dimensão das políticas públicas, observamos similaridade entre as
professoras Érica, Maria, Luana, Luiza e Ana, ao apontarem que há muito a ser feito para
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atender a demanda da escola pública; Gaúcha aponta a presença do cuidador como uma ação
efetiva.
Entre distanciamentos e aproximações, destacamos que as professoras buscam em seu
cotidiano garantir acessibilidade para promover a inclusão de seus alunos no espaço escolar e
na sociedade.
Costa (2011, p. 47) destaca que a inclusão é um processo historicamente recente e que
demanda tempo para ser efetivado e que é necessário “tempo para sua concretização,
fortalecimento e conscientização de pais, alunos e professores/as de que são necessários
espaços democráticos na escola pública”. A autora expressa o sentimento de que esse fato
ocorra o mais rápido possível, e que enquanto a escola não é um espaço democrático por
essência, os envolvidos precisam ser pacientes e firmes em seus ideais aguardando “o dia em
que todas as escolas públicas serão inclusivas, efetivando o acesso ao conhecimento para a
totalidade dos alunos com e sem deficiência”.
Skliar (2005, p. 59) problematiza a diversidade, apontando que ela existe porque o
outro se considera superior a outro, e destaca que a educação deveria enfatizar este termo
utilizando o pronome pessoal na terceira pessoa do singular
ao invés disso, ao falar das diferenças em educação, seria interessante não
estarmos fazendo nenhuma referência à distinção entre ‘nós’ e ‘eles’, nem
estarmos inferindo nenhuma relação ou condição da aceitabilidade acerca do
outro e dos outros. A diferença sexual, de corpo, de raça, de gênero, de
idade, de língua, de classe social, de etnia, de religiosidade, de comunidade,
etc., tudo nos envolve, a todos nos implica e determina: tudo é diferença,
todas são diferenças.

O autor destaca que são ações conceituais que ajudam a escola a “compreender como
as diferenças nos constituem como humanos, como somos feitos de diferenças. E não para
acabar com elas, não para as domesticar, senão para mantê-las em seu mais inquietante e
perturbador mistério”.

6.5 Inclusão: desafios enfrentados e estratégias desenvolvidas

Érica aponta como desafios da inclusão a estrutura física da escola: “precisa melhorar
essa estrutura”; a formação: “Faz falta [...] eu não me sinto segura [...] ainda não sei”; o
número de alunos: “por que a professora, com 33 alunos como eu tenho em sala, ela não dá
conta sozinha, não”.
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Como estratégias para superar esses desafios, Érica aponta a organização da sala: “eu a
colocava, assim, próximo a minha mesa, na frente, para ficar mais próximo dela”; trabalho de
grupo: “trabalho de grupo e a coleguinha ajudava”; a intervenção individual: “pegava
individual um pouquinho, ia lá e cá. Dava uma assistência. [...] Tem que ser bem presente
mesmo”; ambiente socializado: “sempre tinha um coleguinha que era mais próximo, a
coleguinha que gostava de ajudar”.
Observo Érica organizar a sala em duplas producentes, como forma de auxiliar os
alunos com dificuldade. Quando as atividades se apresentam mais complexas para sua
realização, ela explica várias vezes e chama individualmente os alunos à sua mesa, para
verificar o andamento de sua realização.
Maria aponta como desafios para inclusão o número de alunos em sala: “eu achava
que não era possível, como todo mundo, assim, a maioria dos professores acha que não era
possível uma criança com DV conseguir aprender em uma turma com 25 alunos”.
Como estratégia, Maria utiliza o material concreto para auxiliar o aluno com DV na
aquisição dos conceitos. Após algumas experiências no cotidiano da sala, ela percebeu que os
outros se beneficiaram desta metodologia, e assim passou a aplicá-la em todas as turmas:
“toda vez que eu lançava a palavrinha, utilizava o material concreto. [...] eu coloquei todas as
crianças envolvidas com esse material concreto, coisas que eu não fazia em outros anos”.
Aponta também a boa vontade e a criatividade como promotores do processo: “eu acho que a
base de tudo foi a boa vontade e a criatividade”.
Observo que Maria adquiriu nova metodologia para alfabetizar, após sua mobilização
para atender à necessidade do aluno com DV e garantir aquisição dos conceitos das palavras,
o que se torna fundamental no processo de alfabetização.
Como desafio para a inclusão, Gaúcha aponta a falta de formação: “eu senti falta pela
minha formação”. Como estratégia para que a aluna realizasse as mesmas atividades que os
demais alunos, a professora menciona que reduzia a quantidade dos exercícios, “As atividades
que eu fazia [...] eram iguais às dos outros [...] uma quantidade menor, mas eram as mesmas
coisas, preparadas para ela”.
Observo que a professora solicita à cuidadora que realize a adaptação de todas as
atividades, inclusive as direcionadas para serem realizadas com a família, garantindo
acessibilidade do aluno com DV ao currículo correspondente ao seu ano de escolaridade.
Luana aponta como desafios para a inclusão: a relação com o novo: “tudo que é novo,
assusta”; o tempo de assimilação de um conteúdo: “tem coisas que eu vou assim, a semana
inteira para dar resultado na sexta-feira”; a dificuldade de acesso do aluno à SRM, por
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dificuldades como finanças, tempo, localização: “a SRM é maravilhosa, só que tinha que ter
recursos para eles chegarem: [...] tem mãe minha, que não leva”.
Como estratégias, Luana indica a importância de manter um relacionamento de
cumplicidade com o aluno: “eles vão no decorrer do tempo, a partir de que eles vão confiando
em você, eles vão te mostrando” e o ambiente socializado. Como exemplo para sua
afirmativa, cita a brincadeira que realiza com a bola no horário de recreação da turma: “eu já
expliquei para eles que ‘não podem querer que ela faça no mesmo tempo, calma, avisa a ela,
grita o nome dela que ela está atenta’ [...] a turma dá o acesso a ela”.
Observo que a professora promove a participação do aluno com DV nas atividades
realizadas no pátio da escola, explicando para o aluno como ela se desenvolve e destacando
para a turma a importância de respeitar, o tempo, as limitações visuais, para o incluir na
atividade.
Luiza aponta como desafio a falta de formação: “nós pensávamos ‘como fazer?’ como
eu vou fazer para dar conta do que tenho que dar com ele, se eu não sei fazer?”.
Como estratégia para superar a falta de formação, Luiza se aproximou do aluno,
identificou suas necessidades, potencialidades e direcionou as atividades dentro das
capacidades, assim, aprendeu que o estímulo é a base para o trabalho com a educação de
todos os alunos “lidando com cada um, identificando quais são os limites, até onde eu posso ir
com ele, até o que ele pode me mostrar. [...] tem que estimulá-lo, sempre”.
Observo em Luiza, ao receber o aluno com DV em sua sala e a desenvolver um
trabalho para estimulá-lo, a compreensão de que seu saber a respeito do desenvolvimento
humano foi a base para esse contato, e que o conhecimento da especificidade da deficiência
foi uma complementação para sua atuação como profissional.
Ana aponta como desafio a formação: “Eu acho que, a princípio, nós não sabemos
muita coisa” e destaca que é necessário começar para avançar no conhecimento.
Como estratégia, Ana sinaliza a participação da comunidade escolar: “todo mundo
abraça com carinho. [...] as crianças querem te ajudar, querem estar perto. Todos os
funcionários de apoio, todo mundo estava de olho, davam auxílio”; em relação ao
conhecimento produzido na escola, ou pesquisado, cita que “uma professora vai passando
para outra o que já conquistou, e assim, se torna mais fácil [...] nós vamos tateando e
experimentando uma atividade aqui, uma coisa ali e você vê que aquilo deu certo”.
Observo que a professora partilha suas leituras com os demais professores da escola, e
sempre que o aluno com DV, ou um com dificuldade, alcançava um o objetivo, a novidade era
partilhada nos corredores da escola. Destaco que essa prática possibilita a todos os professores
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conhecer o corpo discente da escola, constituindo-se em um facilitador de ordem pedagógica
e administrativa para a escola.
Skliar (2005, p. 60) enfatiza a necessidade de mudanças nos currículos “sobre a
relação com os outros na pedagogia”. O autor defende “uma formação orientada a fazer com
que os professores possam conversar – conversar, [...] com alteridade e que, também
possibilitem a conversação dos outros entre eles mesmos”.
Nesse sentido, o movimento proporcionado pelos desafios da escola da rede regular
com a perspectiva inclusiva, conduz a comunidade escolar a atuações de cumplicidades, e
oportuniza o compartilhar dos saberes produzidos em seu fazer pedagógico. Esses
relacionamentos de cumplicidade, de humanidade, ao impulsionar o desenvolvimento de
estratégias, garantem o sucesso do processo inclusivo do aluno com DV, bem como podem
nortear o atendimento a alunos com outras deficiências.
Sabemos que a formação para o profissional de educação atuar na escola com a
perspectiva inclusiva, é na atualidade contemplada nos currículos de formação de professores
e nas demais áreas de conhecimento, como observamos nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação de Professores da Educação Básica, a qual contempla no art. 2º inciso II “o
acolhimento e o trato com a diversidade” (BRASIL, 2002a) como em outros documentos que
promulgados sobre a temática. No entanto, segundo destacado por Nóvoa (1992, p. 25):
a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou
de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as
práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso
é tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência.

Nesse sentido destacamos, nas palavras das professoras, que atuar com o aluno com
DV na escola da rede regular de ensino foi uma experiência que possibilitou (trans)formação,
assim segundo Maria: “cresci profissionalmente [...] apesar dos trinta anos, essa experiência
foi nova [...] eu tive que buscar caminhos”; Gaúcha: “foi fazendo que eu consegui aprender”;
Luana: “eles vieram só para acrescentar”; Luiza: “com cada um você vivencia coisas e
aprende algo que você cresce como pessoa”.
Costa (2009, p. 71) considera que os professores avançaram no entendimento de que a
escola inclusiva traz benefícios para todos os envolvidos. Segundo a autora:
à medida em que esses profissionais vão elaborando conhecimentos acerca
da inclusão dos alunos, reconhecem a diferença como essência da
humanidade, passando a perceber as possibilidades de crescimento, de troca
de experiências e de aprendizagens inerentes à inclusão, desenvolvendo a
consciência crítica a respeito das relações humanas.
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As professoras se referem ao material utilizado na sala de aula, como às atividades em
tipo ampliado ou no Sistema Braille, em relevo ou com cores contrastantes, dentre outras para
garantir o acesso do aluno ao conteúdo trabalhado, segundo Luana: “nós pensávamos, como
fazer? [...] como eu vou fazer para dar conta do que tenho que dar com ele, se eu não sei
fazer?”.
Notamos que a dificuldade perpassa nos objetivos que são determinados para serem
alcançados naquele ano letivo no currículo escolar. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) (BRASIL, 1997, p. 63), encontramos a seguinte orientação sob a diversidade70:
Desta forma, a atuação do professor em sala de aula deve levar em conta
fatores sociais, culturais e a história educativa de cada aluno, como também
características pessoais de déficit sensorial, motor ou psíquico, ou de
superdotação intelectual. Deve-se dar especial atenção ao aluno que
demonstrar a necessidade de resgatar a autoestima. Trata-se de garantir
condições de aprendizagem a todos os alunos, seja por meio de incrementos
na intervenção pedagógica ou de medidas extras que atendam às
necessidades individuais.

Neste sentido, a adaptação curricular é um tema discutido que gera muitas dúvidas
entre os docentes, com questões como: quando adaptar? Como adaptar? Por que adaptar?
Stainback e Stainback (2008, p. 243, 247) aponta que “os professores também precisam
modificar as atividades em que um determinado aluno participa, ou a maneira como ele atinge
os objetivos” continuam os autores destacando a importância do currículo escolar: “é
importante não assumir que o currículo da turma regular seja não funcional para alguns
alunos”, ou seja, adaptar atividades é estimular e garantir o desenvolvimento das habilidades e
potencialidades dos alunos com deficiência.
No caso em que há dificuldades para o aluno acompanhar o currículo
institucionalizado, pela condição de sua múltipla deficiência, Ribetto (2011, p. 163) assinala
que sua construção precisa ser realizada com a ajuda de todas as pessoas envolvidas no
processo educacional do aluno. Em suas palavras:
Assim, se a família não é só responsável nem culpável pela situação, e mais,
se a família nuclear é extensa, os vizinhos, os tios, os primos têm alguma
coisa a dizer sobre os como, os que, os onde, os quando dos conteúdos
curriculares do aluno, então pode se dizer que o saber acadêmico encarnado
na instituição escolar não é o único e verdadeiro conhecimento; que existem
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Importante destacar que há dois tipos de adaptação: As significativas ou de grande porte e as não
significativas ou de pequeno porte. Aquela, ao contrário desta, depende de ações que estão além da alçada do
professor. Mais detalhes são encontrados no site do MEC < www.portal.mec.gov.br>
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diversas e múltiplas formas de mirar, habitar, considerar o mundo e que
nenhum desses saberes pode se situar hierarquicamente em cima do outro,
mas, tentar uma negociação e deshierarquização de saberes tentando criar
uma nova forma de ser e estar no mundo.

Outro desafio apontado é a respeito do número de alunos na sala de aula: “por que a
professora, com 33, como eu tenho em sala, não dá conta sozinha” (Érica); “que não era
possível uma criança com deficiência visual conseguir aprender em uma turma com 25
alunos” (Maria). A esse respeito, Edler Carvalho (2010, p. 102) ressalta
o quanto é importante conhecer o que está ocorrendo no contexto
educacional, fora das paredes dos gabinetes onde se discutem e se redigem
planos de educação. Para que sejam pertinentes e adequados às realidades, é
indispensável a interlocução com todos os companheiros que atuam em nível
macropolítico, dentre os quais destaco aqueles que estão interagindo com os
alunos, seja na condição de gestores e, principalmente, como regentes de
turma. Seus depoimentos permitem aguçar o olhar crítico dos planejadores
que, se forem da área, vão entendê-los melhor.

Planejar a educação inclusiva com todos os envolvidos solucionaria muito dos
problemas que hoje enfrentamos no ambiente escolar. O Plano Nacional de Educação 20112020 (PNE) tem essa característica, pois é um documento cujo teor foi elaborado com a
participação de representantes de vários segmentos da sociedade, no entanto, seu projeto de
Lei de nº 8.035 de 20 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010e) ainda está em discussão no
Congresso Nacional, trazendo para os profissionais de educação e demais interessados,
expectativas quanto à resposta do governo para várias de suas indicações, as quais têm como
proposta minimizar os problemas que se apresentam no chão da escola71.
A partir dessa análise, entendemos que o ser e o estar do profissional da educação
diante do aluno com deficiência é mediado na sua trajetória de vida, a partir de suas
experiências e dos valores dela internalizados. Seus questionamentos a respeito das políticas
de inclusão, não influenciam suas ações diante desses alunos: “eu acho que tem que ter um
pouco de interesse pela criança, nós temos que nos colocar no lugar da criança naquele
momento. Se por no lugar da família que precisa de ajuda” (Maria).
O ter compromisso com a profissão é um dos fatores que influencia independente da
formação acadêmica, a atuação do profissional diante do aluno com deficiência. Destacamos
que esta se complementaria com informações técnicas, enriquecendo o processo inclusivo, no
entanto, no cotidiano da escola, as práticas inclusivas não são definidas apenas por ações
71
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pedagógicas, mas também por relações de aceitação que se demonstram na convivência com o
outro.
Segundo Skliar (2005, p. 53) “o problema não está em saber que e quais são as
diferenças ou qual é a ‘melhor’ definição de ‘diferenças’, mas em como inventamos e
reinventamos, quotidianamente, os outros ‘diferentes’, a alteridade ‘diferente’”.
Segundo Stainback e Stainback (2008, p. 250)
A principal razão para a inclusão não é que os alunos previamente excluídos
estarão necessariamente se tornando proficientes em socialização, história ou
matemática, embora seja óbvio que nas turmas inclusivas há mais
oportunidades para todos crescerem e aprenderem. Ao contrário, a inclusão
de todos os alunos ensina ao aluno portador de deficiências e a seus colegas
que todas as pessoas são membros igualmente valorizados da sociedade.
Assim, ser diferente seria o normal, o óbvio, o esperado, e até porque não dizer “o desejável”
já que é a partir desse princípio que temos a diversidade de habilidades, as quais impulsionam a
humanidade ao longo dos anos, e potencializam seu desenvolvimento. No entanto, destaco que
a redação deste capítulo me proporcionou refletir a respeito da minha
trajetória formativa. Retomo o texto da apresentação deste relatório, e busco
nele identificar as contribuições para inclusão do aluno com DV. Nesse
exercício percebo que assim como as professoras participantes, eu sou
simplesmente uma pessoa, que percorri diferentes caminhos procurando
acertar e aceitar o outro como um ser semelhante, com qualidades, defeitos,
esperanças, sonhos, encontros e desencontros, e esse conjunto de
experiências é que reflete minha ação como pessoa e profissional (Diário de
pesquisa 08/06/14).
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7 – ENTRE OS PONTOS DA PESQUISA
Como em uma retomada das principais falas de um discurso, antes de sua apresentação
ao público, retomo as questões que me levaram a realizar este estudo, com a finalidade de
verificar se os pontos que conduziram sua trajetória são suficientes para promover uma
reflexão fértil e potente.
Destaco que as questões foram analisadas pela contribuição por meio do questionário
fechado, do material construído nas entrevistas-narrativas semiestruturadas e dos registros da
observação participante, como orienta a abordagem qualitativa utilizada na investigação.
Assim, as colocações a respeito da questão “Quais os desafios enfrentados pelos
docentes na inclusão do aluno com DV?” se apresentam em todo o material construído nos
instrumentos utilizados como sendo lacunas na formação, turmas numerosas, falta de espaço
físico adaptado às especificidades da deficiência e falta da presença constante de profissional
para apoiar na realização e adaptação das atividades.
Reconhecemos que esses desafios se apresentam em todas as escolas que atuam com a
perspectiva inclusiva e que o MEC desenvolve uma diversidade de programas e ações para
auxiliar as escolas em todas essas suas dificuldades, no entanto, observamos que a demora na
implementação dessas políticas tem prejudicado a efetividade desse processo.
E nesse sentido, o trabalho desenvolvido pela DEE é voltado para auxiliar as escolas
regulares do município no processo de transição dos conceitos e valores estabelecidos ao
longo da história da educação, tendo como meta uma escola para Todos, sem preconceito e
qualquer forma de discriminação.
Sobre a questão “Quais as contribuições da formação do professor para a inclusão do
aluno com DV?” foi sistematizada por meio das respostas ao questionário e apontaram que a
formação inicial, para 7% dos participantes contribui muito, para 36 % contribui pouco e para
57% não contribui; em relação à formação continuada, 29% apontaram que contribui muito,
66% que contribui pouco e 5% que não contribui. O material construído nas entrevistas
narrativas confirmaram essa posição; para a formação em serviço 46% dos participantes
declararam contribuir muito, 52% contribuir pouco e 2% não contribuir. Destaco que a
formação inicial exigida para ingresso na carreira do magistério público do município de
Teresópolis, até a data em que foi realizada a presente pesquisa, é ao nível médio, no curso de
Formação de Professores.
Esses dados refletem a necessidade de se constituir momentos formativos no cotidiano
da escola, dentro da carga horária de trabalho do professor e do conhecimento produzido na
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prática ser disseminado entre os profissionais da educação.
No que se refere à questão “O que há de relevante no AEEI-DV, para o professor da
classe regular que atua na inclusão dos alunos com DV?”, 61% dos participantes responderam
que é fundamental, 39% que é importante e não houve indicação de ser sem importância, no
material construído nas entrevistas-narrativas. A presença do especialista aparece como sendo
fundamental para o processo inclusivo, e atua como um espaço/momento de formação em
serviço oferecido aos profissionais envolvidos com a inclusão do aluno com DV.
Fato que comprova a importância da formação para o cotidiano da escola, auxiliando
nas dificuldades do fazer pedagógico. A partir dessas colocações, ressalto a importância de
espaço físico específico, em todas as escolas que atuam com a perspectiva inclusiva para a
realização desse atendimento.
Tomo como base para responder a questão “De que modo os professores produzem
estratégias para superar os impasses da inclusão do aluno com DV?” o material construído nas
entrevistas-narrativas, na observação participante e no Diário de Pesquisa, e destaco entre os
pontos que indicam suas atuações, as vivências e experiências proporcionadas na trajetória de
vida das professoras participantes que se (trans)formaram na pessoa do profissional.
Observo que as professoras não demonstram distinção entre seus valores pessoais e
profissionais e que buscam sempre passá-los aos seus alunos, acreditando assim, ter
oportunidade de oferecer e promover o direito à cidadania.
Fatos demonstrados no compromisso com a profissão, no desejo de realizar da melhor
forma possível seu trabalho, superando as barreiras da falta de formação e aceitando o aluno
com DV, sem preconceito ou discriminação, apontando apenas como um desafio a sua prática
como docente.
Constato no estudo das legislações, dos documentos promulgados sobre a inclusão nos
últimos anos e nas diretrizes para a escola atuar na perspectiva inclusiva, que as políticas
públicas se constroem por meio de movimentos e de ações de grupos preocupados com o
“bem-estar” dos que historicamente foram excluídos dos direitos e responsabilidades
garantidos pelo estado, sejam eles civis, políticos ou sociais.
Identifico na abordagem (auto)biográfica, um conceito amplo de formação potente
para conduzir as reflexões sobre o fazer pedagógico dos profissionais de educação diante do
aluno com DV e constato que o AEEI-DV contribui para a permanência do aluno com
deficiência visual na rede regular como apoio técnico ao processo.
Percebo que os desafios enfrentados pelos docentes na inclusão do aluno com DV,
estão além da formação, da valorização do trabalho docente, dos aparatos legais, dos
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programas e ações do MEC, do suporte oferecido pela DEE, do AEEI-DV, está na forma
como o professor se identifica com a profissão docente, de como constitui a relação entre a
pessoa e o profissional.
Constato no trabalho que desenvolvo no AEEI-DV que ainda temos profissionais
apoiando-se nas lacunas de sua formação para questionar o direito das pessoas com
deficiência de frequentar a escola da rede regular. Compreendo as colocações a respeito da
formação, no entanto, destaco que não há mais espaço para esses discursos, eles já não tem
fundamento legal, são questões de atitude, pois o profissional que busca por formação
encontra oferta de vários cursos em diferentes modalidades.
Reconheço que a busca por formação acarreta em diversas escolhas e fatores, os quais
dificultam o caminhar da trajetória formativa do profissional da educação, pois se apresentam
não só de âmbito profissional, mas também pessoal, demanda tempo, disposição física,
intelectual, emocional, abertura ao novo, recursos financeiros e muitos outros processos, os
quais muitas vezes, mostram-se difíceis de serem superados.
Como a educação é um processo que se constitui ao longo da vida, de várias formas,
em diferentes tempos e modalidades, este estudo se constitui parte e fonte de muitas reflexões
a respeito da educação inclusiva.
Assim, dentre os muitos pontos que a discussão da temática sustenta, este relatório de
pesquisa indica algumas pistas de caminhos possíveis para sua efetividade os quais se
apresentaram em seu decorrer, a saber, que:
•

o professor para atuar no AEE, de acordo com as diretrizes do MEC tenha regime de
dedicação exclusiva;

•

todas as escolas tenham espaço destinado ao AEE;

•

o orientador pedagógico das escolas seja capacitado na área de educação inclusiva;

•

o cuidador tenha formação pedagógica.

•

em todos os municípios seja instituído, pelo Governo Federal, a implantação de
Centros de Educação Inclusiva, com espaço para atender aos alunos com deficiência
em suas especificidades e oferecer cursos de capacitação aos professores, familiares e
interessados.
Consciente de que a superação dos desafios que se apresentam na inclusão do aluno

com DV na escola da rede regular demanda formação e investimentos, termino este relatório
identificando que as professoras sujeitos deste estudo desenvolvem estratégias para incluir o
aluno com DV na escola da rede regular de ensino do município de Teresópolis, a partir das
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orientações do AEEI-DV e da formação adquirida em espaços formais e informais, as quais
ao associarem-se às experiências do cotidiano da escola constituem a pessoa do profissional
que não discrimina, não demonstra preconceito, se abre ao novo e reconhece o outro como
semelhante. Percebo nesses indicativos, possibilidades para efetividade do processo educativo
não apenas desse grupo de alunos, mas de Todos.
Como a minha proposta de trabalho apresentada no início deste relatório é de
relacionar “meus pontos, com os pontos, entre os pontos” registro, não com o intuito de
escrever as últimas linhas de meu diário de pesquisa, mas de apenas finalizar este texto, que
termino este relatório de pesquisa expressando o meu desejo de que
este estudo inspire aos seus leitores buscarem por formação, assim
como me proponho, a partir das experiências vivenciadas como sendo
a sétima professora participante da pesquisa direcionando o olhar para
minha formação, a partir das questões levantadas nos “meus pontos”,
do estudo “dos pontos” e das reflexões por eles proporcionadas nos
“entre os pontos” (Diário de Pesquisa, 08/05/2014).
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Apêndice I
Questionário convite
Questionário dirigido aos Profissionais da Educação da Secretaria Municipal de
Educação do Município de Teresópolis, cuja Unidade Escolar atua na Perspectiva de Inclusão
de alunos com Deficiência Visual.
Prezado professor,
Meu nome é Aracy Cristina Kenupp Bastos Marcelino, e solicito a especial gentileza
de responder ao questionário da pesquisa intitulada “Contribuições das trajetórias de formação
docente para a inclusão do aluno com deficiência visual”, a qual é desenvolvida no meu curso
de mestrado, sob a orientação da Profª. Drª. Inês Bragança.
O principal objetivo da referida pesquisa é analisar as contribuições da trajetória de
formação dos professores na construção de estratégias pedagógicas inclusivas, junto aos
alunos com deficiência visual, na escola regular.
O anonimato será preservado em qualquer circunstância.
Agradeço sua atenção e tempo disponibilizado. Se preferir, utilize o link
https://docs.google.com/forms/d/1rzzK14LQgQaoIm6z1BYdwn5AwqhnJlBWc0K14HdWNA/edit para responder.
Qualquer dúvida, favor entrar em contato pelo e-mail: cristinakenupp@gmail.com, ou
pelo telefone 9728 8080 (oi).
Cordialmente,
Cristina
Questionário
1- Ano de nascimento? ________
2- Nível de formação?
( ) Ensino Médio (curso): ____________________ Ano de conclusão:_____________
( ) Superior (curso):_________________________ Ano de conclusão:_____________
( ) Pós-graduação (curso): ____________________Ano de conclusão:_____________
Outros cursos:
_____________________________________________________________
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3- Em que ano iniciou a carreira docente? _________________
4- Em

que

ano

ingressou

na

PMT?

_____________

Atual

função:

______________________
5- Como docente, quantas horas trabalha por dia? __________
6- Como você avalia suas condições de trabalho?
( ) Excelentes ( ) Muito Boas ( ) Boas ( ) Regulares ( ) Péssimas
7- Com o que ocupa seu tempo livre?
( ) TV

( ) Internet

( ) Livros

( ) Filmes

( ) Jogos eletrônicos

( ) outros

_____________

Gênero

____________
8- Lê

quantos

livros

por

ano?

literário:_______________________
9- Que tipo de contato/experiência você tem/teve com a pessoa com deficiência:
( ) profissional ( ) familiar ( ) de amizade ( ) de vizinhança
( ) outro ________________________________________
10- Seu comportamento/sentimento em relação à deficiência pode ser definido como:
( ) seguro ( ) inseguro ( ) espiritual ( ) fraternal ( ) não aceitação ( ) Outro ________
11- Leciona ou lecionou para alunos com deficiência? ( ) Sim ( ) Não
12- Para a escola atuar na perspectiva inclusiva, você considera que o maior desafio está
no aspecto: ( ) físico ( ) pedagógico
13- Diante dos desafios pedagógicos, para a escola atuar na perspectiva inclusiva, como
você define as contribuições da sua formação:
inicial? (a que a habilitou ao exercício do magistério)
( ) Contribui muito ( ) Contribui pouco ( ) Não contribui
continuada? (demais cursos)
( ) Contribui muito ( ) Contribui pouco ( ) Não contribui
em serviço? (no cotidiano da escola – no horário de trabalho)
( ) Contribui muito ( ) Contribui pouco ( ) Não contribui
14- Com relação ao processo de inclusão na escola regular. Você o considera:
( ) viável ( ) com possibilidades ( ) inviável
15- Esse desenvolvimento do processo inclusivo está sob a responsabilidade de quem:
( ) das políticas públicas ( ) das políticas de Governo ( ) dos profissionais da
Educação
( )____________________________
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Apêndice II

Contrato de Trabalho
Os princípios que regem o contexto das entrevistas desta pesquisa são definidos a
partir dos valores da pessoa que está no profissional. Dentre os quais, listamos:
•

voluntariado;

•

anonimato do participante e de seu local de trabalho;

•

concessão de dados a respeito da trajetória formativa do participante;

•

gravação e transcrição das entrevistas, pela investigadora;

•

leitura e revisão, pelo participante do texto transcrito, com restrição à alteração de
conteúdo;

•

realização de análise de conteúdo das entrevistas, pela investigadora;

•

oportunidade de análise do conteúdo da entrevista, pelo participante;

•

o relatório do estudo constituirá parte do texto da dissertação de mestrado em
Educação seguindo os pressupostos da investigação;

•

autorização para inclusão das transcrições e das análises das entrevistas no corpo da
dissertação ou em anexo, em artigos, livros e trabalhos acadêmicos;

•

recebimento de cópia digitalizada do trabalho final;

•

garantia de que o estudo é de caráter essencialmente pedagógico, de formação e
pesquisa.
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Apêndice III
Roteiro para o trabalho de campo
Temática: Trajetórias de formação e Escola Inclusiva
1ª Etapa: Preparação
Objetivos: formar um grupo de professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com
disponibilidade para participar das entrevistas biográficas; agendar os próximos encontros.
Contato inicial: convite para participar do estudo; solicitação para que traga para o primeiro
momento da entrevista um objeto que represente o educador.
Tópicos abordados: apresentação da temática de estudo; justificativa de convite ao
profissional; solicitação ao participante para que rememore fatos de sua trajetória formativa.
2ª Etapa: Desenvolvimento (entrevistas)
Primeiro momento:
Objetivos: analisar a importância da participação no estudo; incentivar a reflexão a respeito do
papel social que desempenha como pessoa e profissional.
Contato inicial: agradecer e acordar sobre a forma de transcorrer dos trabalhos; solicitação
para que traga para o segundo momento da entrevista um objeto que represente a Educação
Especial; reproduzir o vídeo da Disney Pixar “Partly Cloudy” com a finalidade de refletir a
respeito de nosso comportamento diante das adversidades da vida.
Tópicos abordados: identificação da família, as trajetórias de formação e concepções sobre a
profissão.
Segundo momento:
Objetivos: analisar o texto da transcrição da primeira entrevista e considerar a solicitação de
alterações por parte do participante; identificar as contribuições das trajetórias formativas na
atuação diante do aluno com DV.
Contato inicial: reprodução do vídeo “O melhor comercial do mundo” gravado em
comemoração ao Dia das Mães, no qual é demonstrada a estratégia de um aluno para
confeccionar o cartão para a mãe que é cega; leitura do texto da transcrição da primeira
entrevista.
Tópicos abordados: conceito de acessibilidade, de Escola Inclusiva e de responsabilidade
social (políticas).
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3ª Etapa: Estudo/interpretação partilhada
Objetivos: analisar o conteúdo do texto produzido no segundo momento e considerar a
solicitação de alterações por parte do participante; continuar a identificar as contribuições das
trajetórias formativas na atuação diante do aluno com DV.
Contato inicial: reprodução da música “Say you, Say me” de Lionel Richie; leitura da análise
dos textos das entrevistas.
Tópicos abordados: caráter formativo dos encontros; relevância do estudo para o participante,
para a pesquisadora, para os alunos com DV e para a escola inclusiva.
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Apêndice IV
Roteiro das questões para as entrevistas
Primeiro momento:
1. Relate a formação dos pais e dos irmãos.
2. Caracterize o ambiente no qual passou sua infância, juventude e vida adulta.
3. Relate a trajetória de sua formação institucional, destacando experiências que
considera relevantes.
4. Narre os caminhos que te levaram à escolha profissional.
Segundo momento:
5. Narre os caminhos percorridos em sua trajetória profissional. As Escolas por onde
passou, as experiências que considera marcantes, os desafios e as estratégias para
superá-los.
6. Na sala de aula, em que momento teve experiência com a inclusão? Como ele foi
vivido? Qual seu posicionamento sobre a escola inclusiva?
7. Conte sua experiência na inclusão de alunos com deficiência visual. Quais os desafios
enfrentados por você na inclusão do aluno com deficiência visual? Quais estratégias
desenvolvidas?
8. No encontro anterior, fez um relato sobre sua formação acadêmica. Considera que
essa formação contribuiu no enfrentamento dos desafios colocados pela inclusão do
aluno com deficiência visual?
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Apêndice V

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu,

____________________________________________________________,

Identidade nº ________________, participarei da pesquisa intitulada “Contribuições das
trajetórias de formação docente para inclusão do aluno com deficiência visual”, realizada pela
Professora Aracy Cristina Kenupp Bastos Marcelino, Identidade nº 06282707-6, aluna do
Curso de Mestrado em Educação da Universidade Estácio de Sá, sob orientação da Prof.ª Dr.ª
Inês Ferreira de Souza Bragança.
Estou ciente de que o objetivo da pesquisa é analisar as contribuições da trajetória de
formação dos professores na construção de estratégias pedagógicas inclusivas, junto aos
alunos com deficiência visual, na escola regular.
Concordo em conceder entrevistas, as quais poderão ser gravadas em áudio, sem riscos
relacionados aos procedimentos que serão realizados neste estudo e que os benefícios se
constituem úteis para a Educação Inclusiva, sendo as informações usadas integralmente ou em
partes, sem restrições de prazos, no relatório final deste estudo, em trabalhos acadêmicos de
natureza essencialmente pedagógica, de formação e pesquisa, incluindo comunicações orais
e/ou publicações.
Declaro não haver ônus para nenhuma das partes envolvidas na pesquisa, que minha
participação é voluntária, que posso me retirar ou ser retirada da pesquisa a qualquer
momento, que minha identidade será resguardada e que estou recebendo uma cópia deste
termo.
______________________________________________________
Assinatura
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Apêndice VI
Quadro de análise temática da Trajetória de Formação
Sujeito
Formação
acadêmica
Formação
acadêmica
dos pais
Ambiente
familiar
Objeto

de

referência
da
profissão
Concepções
a respeito
da
profissão
Referência
para

a

escolha
profissional
Exemplos
positivos
Exemplos
negativos
Pontos
entre
pontos

os
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Apêndice VII

Quadro de análise temática da Escola Inclusiva
Sujeito
Contribuições
da formação
Iniciativas de
autoformação
Contribuições
do AEEI-DV
Conceito

de

acessibilidade
Escola
inclusiva
Políticas
públicas
Desafios

da

inclusão
Estratégias
desenvolvidas
Pontos entre
os pontos
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Apêndice VIII

Fotografias de atividades desenvolvidas pelos alunos com DV

Adaptação na atividade de matemática.

Material adaptado confeccionado por uma cuidadora

.
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Mural de uma escola da zona urbana.

Detalhes do mural.

Detalhes do mural.
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Caixa citada pela professora Maria.

Conteúdo da caixa.

Sílabas ampliadas e em relevo.
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Material utilizado em atividades como apoio às atividades de escrita.

Atividade adaptada para conteúdo da disciplina de Ciências.

Atividade no Sistema Braille.

