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Resumo 

 

No Brasil, a política de inclusão social de alunos com desenvolvimento atípico em 

escolas regulares de ensino foi implantada em 1996 através da �Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação� que estabeleceu a obrigatoriedade das escolas públicas do 

Ensino Básico no Brasil atender sem restrições a todos os indivíduos que a 

procurarem. No entanto, após 12 anos da formulação desta lei, pesquisas (Glat & 

Nogueira, 2002; Sant�Ana, 2005) têm apontando ineficiência na realização deste 

projeto. O presente estudo teve como objetivo avaliar a atuação de professores da 

rede pública junto aos alunos com desenvolvimento atípico participantes do Programa 

de Inclusão Social. Participaram da pesquisa 63 professores de cinco escolas do 

Ensino Fundamental da rede pública municipal de São Paulo. Como instrumento de 

coleta foram utilizados questionários com perguntas relativas à efetuação do processo 

de Inclusão Social nas escolas em que os participantes trabalhavam. O resultados 

mostraram que, apesar do atendimento de crianças com desenvolvimento atípico fazer 

parte do cotidiano escolar, os professores que prestam este serviço não estão 

devidamente preparados para tal prática. Uma das principais dificuldades por eles 

mesmos identificadas foi a falta de formação adequada para o trabalho com Educação 

Especial. Também foram constatadas a inadequação da estrutura física da escola 

para receber esse alunato e a falta de material pedagógico específico. A verificação 

destes dados se mostra importante e necessária para realização de planejamentos 

futuros com o objetivo de aprimorar o atual processo de Inclusão Social.  
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A inclusão social de indivíduos com desenvolvimento atípico em escolas 

regulares do ensino público e particular é um assunto que, ao longo dos últimos 

anos, vem sendo amplamente explorado e discutido nos diversos setores de 

nossa sociedade. Psicólogos, pedagogos e outros profissionais das áreas de 

educação e da saúde têm se reunido sistematicamente em congressos, 

assembléias e simpósios, com o objetivo de abordar e promover formas mais 

adequadas de inclusão dessa população em nossas comunidades. 

 Em 1994, representantes de 88 governos e 25 organizações 

internacionais se reuniram em Salamanca, Espanha, para estabelecerem 

princípios básicos norteadores para, a até então pouco estruturada, �Educação 

Especial�. 

 A partir deste encontro institui-se a �Declaração de Salamanca�, que 

reconheceu a necessidade e urgência de se providenciar educação para todas 

as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais. Neste 

contexto, o termo "necessidades educacionais especiais" refere-se a �todas 

aquelas crianças ou jovens cujas necessidades educacionais se originam em 

função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem� (Declaração de 

Salamanca, 1994, p.3). 

 A grande novidade da Declaração de Salamanca foi a especificação de 

que o atendimento a pessoas com desenvolvimento atípico deveria 

necessariamente ser realizado em salas de escolas regulares. Até então, o 

atendimento desses indivíduos era realizado quase que exclusivamente por 

�escolas especiais�, ou por outras instituições especializadas de ensino. Nesta 

assembléia foi proclamado que: 

 

    1) toda criança tem direito fundamental à 
educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir 
e manter o nível adequado de aprendizagem; 
     2) toda criança possui características, interesses, 
habilidades e necessidades de aprendizagem que 
são únicas; 
     3) sistemas educacionais deveriam ser 
designados e programas educacionais deveriam ser 
implementados no sentido de se levar em conta a 
vasta diversidade tais características e 
necessidades; 



 

     4) aqueles com necessidades educacionais 
especiais devem ter acesso à escola regular, que 
deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia 
centrada na criança, capaz de satisfazer a tais 
necessidades; 
    5) escolas regulares que possuam tal orientação 
inclusiva constituem os meios mais eficazes de 
combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma 
sociedade inclusiva e alcançando educação para 
todos; além disso, tais escolas provêem uma 
educação efetiva à maioria das crianças e 
aprimoram a eficiência e, em última instância, o 
custo da eficácia de todo o sistema educacional. 
(Declaração de Salmanca, 1994, p.1) 

 

 

 Assim, evidenciou-se a importância de as escolas regulares 

acomodarem todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 

intelectuais e sociais, além da necessidade de o processo de ensino adaptar-se 

às necessidades específicas de cada indivíduo, ao invés destes terem de se 

adequar a práticas pré-concebidas de ensino que não consideram nem 

respeitam suas características particulares. Ainda nesta assembléia foi 

demandado aos governos que: 

 

    1) Atribuam a mais alta prioridade política e 
financeira ao aprimoramento de seus sistemas 
educacionais no sentido de se tornarem aptos a 
incluírem todas as crianças, independentemente de 
suas diferenças ou dificuldades individuais; 
     2) garantam que, no contexto de uma mudança 
sistêmica, programas de treinamento de 
professores, tanto em serviço como durante a 
formação, incluam a provisão de 
educação especial dentro das escolas inclusivas;  
     3) invistam maiores esforços em estratégias de 
identificação e intervenção precoces, bem como 
nos aspectos vocacionais da educação inclusiva; 

     4) adotem o princípio de educação inclusiva em 
forma de lei ou de política, matriculando todas as 
crianças em escolas regulares, a menos que 



 

existam fortes razões para agir de outra forma. 
(Declaração de Salmanca, 1994, p.1) 

 

 

  No Brasil, tais princípios foram validados em 1996 na �Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação�. Até então, o atendimento educacional aos indivíduos 

com desenvolvimento atípico era realizado em �escolas especiais�, ou em 

classes especiais que se localizavam dentro das escolas regulares, e que 

tinham como objetivo a preparação dos alunos para a �integração total� na 

classe comum. No entanto a integração total só era permitida para aqueles 

alunos que conseguissem acompanhar o �ritmo� de aprendizado do restante da 

sala.  A lei de n°9394/96 especifica: 

 

Art. 58 . Entende-se por educação especial, para 
os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 
escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para 
educandos portadores de necessidades especiais. 
§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio 
especializado, na escola regular, para atender as 
peculiaridades da clientela de educação especial. 
§2º O atendimento educacional será feito em 
classes, escolas ou serviços 
especializados,sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for possível 
a sua integração nas classes comuns do ensino 
regular. 
§3º A oferta da educação especial, dever 
constitucional do Estado, tem início na faixa etária 
de zero a seis anos, durante a educação infantil. 
(Lei n° 9.394/96, 1996, p. 18) 
 
 

 Assim, a partir de 1994, a Constituição Federal estabeleceu a 

obrigatoriedade de todas as escolas públicas do Ensino Básico no Brasil 

atender a todos os indivíduos que a procurarem, independentemente de 

quaisquer dificuldades ou diferenças que eles possam apresentar. 

 Entretanto, de acordo com Sério (2008), �a simples presença de uma 

ordem, uma instrução, um conselho, uma lei etc não é condição suficiente para 



 

que elas produzam qualquer alteração em nós� (p.116). Para explicar o 

controle exercido por leis e normas sobre o comportamento de indivíduos, a 

autora recorre ao termo �comportamento governado por regras�, já amplamente 

estudado pela Análise do Comportamento, especialmente por Skinner (1974). 

De acordo com Skinner (1974), um comportamento é governado por regras 

quando a resposta de um indivíduo decorre da descrição de uma contingência 

feita por uma outra pessoa. Como descrição de contingência entende-se a 

especificação de uma resposta que ocorre em uma determinada situação e que 

é consequenciada de maneira específica.  

 O autor afirma que um comportamento, ou até mesmo um repertório 

comportamental, pode ser aprendido de duas maneiras distintas, 1) através das 

nossas relações diretas com o ambiente, ou seja, através do processo de 

modelagem, em que respostas levemente diferentes são reforçadas 

diferencialmente, ou 2) através de descrições de contingências feitas por outras 

pessoas. Sobre esses dois tipos de aprendizagem Skinner (1974) afirma que: 

 

existe uma grande diferença entre o 
comportamento governado por regra e modelado 
por contingência (...) o comportamento que tem sua 
origem atribuída ao conhecimento por 
compreensão (o produto de contingências 
imediatas de reforçamento) é muito mais 
efetivamente executado do que o conhecimento por 
descrição (p.120)  

  

De acordo com o autor normas sociais, religiosas e governamentais 

estabelecem o comportamento humano através da segunda forma de 

aprendizagem, ou seja, através de regras que especificam descrições 

especiais de contingências. Dessa forma, leis como a que instituíram a 

Inclusão Social nas escolas da rede pública do Brasil, são regras que foram 

estabelecidas pelo governo com o intuído de controlar o comportamento de 

indivíduos, no caso os professores, frente a uma nova situação ou demanda, 

como por exemplo, a entrada de alunos com desenvolvimento atípico na sala 

de aula. No entanto, o que é necessário para que uma regra realmente controle 

o comportamento de um individuo? Novamente se baseando no conceito de 

�comportamento governado por regras� desenvolvido por Skinner (1974), Sério 



 

(2008) afirma que �não é a simples presença de uma descrição que produzirá 

alterações em nós, a descrição só produzirá alterações se tiver adquirido 

função de estímulo discriminativo ou de estímulo condicional por meio de 

reforçamento diferencial�(p.116). 

 Com essa afirmação, a autora explicita que a regra só será eficaz, e 

portanto seguida, se ao se comportar em função da regra o sujeito obtiver  

algum tipo de benefício. Ou seja, o indivíduo deve passar por uma história de 

reforçamento diferencial na qual, as respostas por ele emitidas que seguiram a 

regra foram reforçadas, e aquelas respostas emitidas que não seguiram a regra 

não foram reforçadas. Skinner (1974) afirma que �descobrimos o significado de 

uma regra quando nos engajamos no comportamento especificado por ela e 

quando somos afetados pelas conseqüências� (p.61). 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação pode assim ser vista como 

uma regra, pois descreve que frente a uma nova situação (a inclusão de alunos 

com desenvolvimento atípico na sala de aula) o professor deve se comportar 

de uma maneira específica para promover o processo de ensino-

aprendizagem. Essa regra, no entanto, além de não descrever com clareza 

qual situação será encontrada pelo professor na sala de aula (afinal a lei é 

abrangente e impossibilita uma previsão exata de quais serão as 

características desse novo contexto), e de não especificar quais respostas 

exatas devem ser emitidas em cada situação, muitas vezes também não condiz 

com a situação real e concreta do cotidiano escolar, ou seja, a situação 

antecedente descrita na regra não é semelhante com a situação em que os 

indivíduos realmente se encontram.  

Pesquisas (Glat & Ferreira, 2003; Sant�Ana, 2005; Tessaro, 2005) têm 

apontado, por exemplo, que as escolas da rede pública de ensino não 

possuem o material didático adequado para atender alunos com 

desenvolvimento atípico. Dessa forma, seguir a regra explicitada na Lei de 

diretrizes e Bases não será efetivo (não produzirá reforços), uma vez que a 

regra não condiz com a real situação encontrada pelos professores no 

ambiente escolar.  

A aprendizagem pela exposição às contingências , no entanto, pode ser 

menos eficiente, pois além de necessitar de mais tempo para se estabelecer, 

propicia que as novas respostas emitidas pelo sujeito fiquem sob controle de 



 

conseqüências imediatas porém inadequadas, como por exemplo, tirar da sala 

de aula o aluno que atrapalha por falar alto demais, ao invés de conseqüências 

atrasadas porém mais adequadas, como manter esse aluno em sala de aula 

para ensiná-lo a falar da forma correta.  

O contexto descrito acima dificulta ainda mais o trabalho dos professores 

que, de acordo com Glat e Nogueira (2002), na grande maioria das vezes, não 

estão preparados ao menos para atender aquele aluno considerado como 

ideal, ou seja, que possui bom desenvolvimento motor, psicolingüístico, que é 

motivado e foi devidamente estimulado pelo seu ambiente sócio-familiar. 

Segundo os autores, um dos principais empecilhos para o bom funcionamento 

do programa de inclusão é a falta de preparo dos professores para receber em 

suas salas de aula alunos com desenvolvimento atípico.  

 A importância do papel do professor no processo de ensino-

aprendizagem já foi apontada por Skinner em 1972, em seu livro Tecnologia do 

Ensino. O autor firma que a importância do professor no processo de ensino-

aprendizagem se estabelece no fato de que �é ele que está em contato direto 

com os alunos e quem planeja as contingências de reforço sob as quais eles 

aprendem� (Skinner, 1972, p.238). De acordo com o autor, o professor deve 

identificar quais são as respostas relevantes no processo de aprendizagem, ou 

seja, quais comportamentos devem ser aprendidos, planejar um ambiente 

propício para que tais respostas possam ser emitidas, e garantir que tais 

respostas sejam reforçadas de forma adequada para que aumentem de 

freqüência e se fortaleçam. 

 Apesar do art.59 da LDBN n°9394 especificar a necessidade de 

formação adequada e especializada dos professores para o trabalho em 

escolas regulares do Ensino Básico, o que se observa é a enorme falta de 

preparo destes diante as diversas necessidades especificas de cada aluno. 

 De acordo com Glat e Nogueira (2002), os professores, em seus cursos 

de formação e capacitação �...não têm recebido suficiente instrumentalização 

que lhes possibilite estruturar a sua própria prática pedagógica...� (p.3). Os 

autores também afirmam que, não raramente, educandos têm suas 

necessidades educacionais erroneamente interpretadas como �especiais� por 

professores mal preparados ou mal apoiados pelo sistema de ensino.  Glat e 

Nogueira (2002) acreditam que isso aconteça devido à reduzida carga horária 



 

com informações sobre alunos com necessidades educacionais, presentes nos 

currículos de formação destes professores. 

Diversos estudos (Glat & Ferreira, 2003; Sant�Ana, 2005; Tessaro, 2005) 

vêm sendo realizados com o objetivo de avaliar a preparação dos professores 

para o trabalho na Educação Especial. Com a finalidade de avaliar a 

implantação das práticas inclusivas em instituições de ensino, Glat e Ferreira 

(2003) realizaram uma pesquisa com 121 educadores de escolas regulares das 

redes públicas ou privadas do Estado do Rio de Janeiro. Os participantes, que 

em sua grande maioria era constituída de professores da rede pública de 

ensino, responderam a um questionário com cinco perguntas que visava 

identificar: 1) a quantidade de alunos com necessidades especiais incluídos em 

classes regulares de ensino; 2) quais tipos de necessidades especiais esses 

alunos possuíam; 3) as formas de apoio que os participantes recebiam para o 

atendimento desses alunos; 4) as adaptações curriculares das tarefas 

realizadas em sala de aula; e 5) as dificuldades encontradas pelos 

participantes decorrentes da inclusão de alunos com necessidades especiais. 

Os resultados da pesquisa mostraram que 72% dos participantes 

trabalhavam com alunos que possuíam algum tipo de necessidade especial em 

classes regulares de ensino. Desses alunos, 25% eram portadores de 

deficiência mental, 45% de deficiência física, 1% de altas habilidades e 29% de 

outros tipos de necessidades especiais. No que se refere às formas de apoio 

oferecidas aos professores para o atendimento desse alunato, 53% dos 

professores afirmaram não receber nenhum tipo de ajuda nas práticas do 

cotidiano escolar, 33% asseveraram receber em suas escolas algum tipo de 

apoio especializado, como sala de recursos, professores itinerantes ou 

supervisão, e 14% especificou ineficiência no apoio recebido.  

Os dados obtidos na pesquisa também indicaram que 73% das escolas 

que incluíam alunos especiais nas salas regulares de ensino não haviam 

efetivado qualquer adaptação curricular nas atividades acadêmicas. Os 

pesquisadores ressaltaram ainda que dentre as escolas em que, segundo os 

professores, foram feitas adaptações curriculares para o atendimento de alunos 

com desenvolvimento atípico, foram citadas como exemplos adaptações de 

caráter não curricular, tais como adaptações de acessibilidade no espaço físico 



 

(rampas de acesso, mudanças de salas de aula para o primeiro andar, entre 

outras).  

Dentre as dificuldades apontadas pelos participantes no atendimento ao 

aluno com desenvolvimento atípico, 54% apontaram a falta de preparo e de 

capacitação profissional para realização deste trabalho, já 34% especificaram a 

falta de material didático e de mobiliário adequados. O restante dos 

participantes citou problemas tais como, número excessivo de alunos em sala 

de aula, carência de orientação pedagógica especializada e falta de motivação 

para trabalhar com essa clientela. 

Os pesquisadores concluíram assim que a implantação das práticas 

inclusivas em instituições de ensino ainda estava sendo realizada de forma 

precária e que a Escola ainda não está devidamente aparelhada para receber o 

aluno com necessidades especiais em classes regulares de ensino. De acordo 

com os autores �o suporte material básico para a consolidação da experiência 

de Educação Inclusiva esbarra, sobretudo, na inadaptação do modelo de 

formação do professorado e do corpo gestor da escola� (Glat & Ferreira, 2003, 

p. 17), uma vez que os dados obtidos na pesquisa apontam para a figura de 

um professor inseguro e despreparado para atuar junto ao aluno com 

necessidades especiais. 

 Glat e Ferreira (2003) afirmam que:  

 

A realidade da escola básica brasileira, com 
professores trabalhando em dois turnos, sem 
espaço e tempo para estudo ou discussão de 
casos e, sobretudo, com turmas superlotadas, sob 
a pressão da demanda pela inclusão na cultura 
escolar de todas as comunidades historicamente 
marginalizadas na sociedade brasileira, deficientes 
ou não, torna-se ela própria, um grande entrave na 
visão dos próprios agentes escolares, na 
implantação da proposta inclusiva. (p.29) 
 
 

Seguindo a proposta do estudo realizado por Glat e Ferreira (2003), 

Sant�Ana (2005) realizou uma pesquisa cujo objetivo central foi o de identificar 

as principais dificuldades apontadas pelos profissionais da educação no 



 

contexto da inserção de crianças com desenvolvimento atípico no ensino 

comum. Para isso, participaram do estudo dez professores e seis gestores (três 

diretores e três vice-diretores) do ensino fundamental da rede estadual de um 

município do interior paulista.  

Estes profissionais deveriam responder questionários com perguntas de 

identificação (informação sobre idade, sexo, formação acadêmica, tempo de 

atuação profissional e participação em eventos acadêmicos), e realizar uma 

entrevista semi-estruturada com a pesquisadora que abordava questões sobre: 

as concepções que possuíam sobre a Educação Inclusiva e sobre as 

condições necessárias para a efetivação da Educação Inclusiva (sugestões 

sobre o que ainda precisa ser modificado/melhorado). Todos os participantes 

da pesquisa necessariamente deveriam estar acompanhando pelo menos um 

aluno do programa de inclusão. As respostas dos professores foram 

transcritas, classificadas em unidades de respostas, e então agrupadas de 

acordo com o conjunto de idéias em comum. 

Os resultados da pesquisa mostraram que todos os participantes 

possuíam o Ensino Superior completo e apresentavam um longo período de 

experiência (no mínimo nove anos de atuação na área). Apenas um 

participante já havia realizado curso de capacitação para Educação Especial. 

Dentre os conceitos de Educação Inclusiva citados pelos professores, o 

que obteve maior destaque foi o que atribuiu à inclusão a noção de 

�compartilhamento de espaço físico� (quatro participantes definiram inclusão 

dessa forma). Já três participantes especificaram a integração na sociedade 

como característica fundamental da Inclusão Social.  

As principais dificuldades apontadas pelos participantes foram: a falta de 

formação especializada e a falta de apoio técnico, isto é, de suporte de 

profissionais especializados, a falta de disponibilidade pessoal (tempo para a 

preparação de atividades específicas), a falta de experiência na área, os 

métodos de ensino inadequados, o grande número de alunos em sala de aula, 

as dificuldades dos próprios alunos, a falta de apoio dos familiares, o 

preconceito dos colegas de classe, e a falta de infra-estrutura adequada 

(material didático, rampas de acesso, entre outros). 

Parte dos participantes sugeriu que a formação continuada deveria ser 

ofertada aos docentes pelos órgãos administrativos regionais, o que indica a 



 

necessidade da realização de cursos capacitantes para que todos os 

profissionais envolvidos na Educação tenham condições de desenvolver um 

trabalho adequado às necessidades destes alunos. Todos os participantes 

também consideraram fundamental a presença de uma equipe de apoio que dê 

suporte aos agentes educacionais. A partir destes dados a autora pôde verificar 

que a maior parte dos participantes da pesquisa não está preparada para o 

trabalho com a Educação Especial e está ciente de que necessita de uma 

formação complementar especializada.  

A autora conclui assim que, para que a Educação Inclusiva se torne 

viável, são necessárias profundas mudanças na política e no sistema de ensino 

vigente. A redefinição dos modelos de formação de professores se faz assim 

necessária para que uma prática profissional mais segura e adequada se 

concretize. 

Mas afinal, quais foram as metas estipuladas na implementação do 

Programa de Educação Inclusiva, e quais destas metas já foram alcançadas? 

Em 1998 o MEC (Ministério da Educação) compôs o �Plano Nacional de 

Educação�. Neste plano se especificava quais as metas que a Educação 

Especial deveria atingir a curto prazo (de um a cinco anos) e a longo prazo (em 

até dez anos).  Dentre os principais objetivos a serem alcançados estavam: 

 

    1)  Estabelecer, no primeiro ano de vigência 
deste plano, os padrões mínimos de infraestrutura 
das escolas para o recebimento dos alunos 
especiais. 
     2) Incluir nos currículos de formação de 
professores, nos níveis médio e superior, 
conteúdos e disciplinas específicas para a 
capacitação ao atendimento dos alunos especiais. 
      3) Incluir ou ampliar, especialmente nas 
universidades públicas, habilitação específica, em 
níveis de graduação e pós-graduação, para formar 
pessoal especializado em educação especial, 
garantindo, em cinco anos, pelo menos um curso 
desse tipo em cada unidade da Federação.  
      4) Introduzir, dentro de três anos a contar da 
vigência deste plano, conteúdos disciplinares 
referentes aos educandos com necessidades 
especiais nos cursos que 



 

formam profissionais em áreas relevantes para o 
atendimento dessas necessidades, como Medicina, 
Enfermagem e Arquitetura, entre outras.  
      5) Estabelecer um sistema de informações 
completas e fidedignas sobre a população a ser 
atendida pela educação especial, a serem 
coletadas pelo censo educacional e pelos 
censos populacionais.  
      6) Observar, no que diz respeito a essa 
modalidade de ensino, as metas pertinentes 
estabelecidas nos capítulos referentes aos níveis 
de ensino, à formação de professores e ao 
financiamento e gestão. 
       7) Incentivar, durante a década, a realização 
de estudos e pesquisas, especialmente pelas 
instituições de ensino superior, sobre as diversas 
áreas relacionadas aos alunos 
que apresentam necessidades especiais para a 
aprendizagem. (Plano Nacional de Educação, 
1998, p.5) 

 

 

           Dez anos após o estabelecimento destas metas, quais objetivos foram 

realmente alcançados? Para a verificação contínua e sistemática dos 

progressos realizados na Educação Especial, a Declaração de Salamanca 

(1994) especifica ser necessário:  

 

(...) estimular a comunidade acadêmica no sentido 
de fortalecer pesquisa, redes de trabalho e o 
estabelecimento de centros regionais de 
informação e documentação(...) servir de exemplo 
em tais atividades e na disseminação dos 
resultados específicos e dos progressos 
alcançados em cada país no sentido de realizar o 
que almeja a presente Declaração. (Declaração de 
Salamanca, 1994, p.2) 

 

            Considerando o atual quadro da Educação Especial no sistema 

educacional brasileiro, e a necessidade de se realizar uma constante avaliação 

dos progressos alcançados na Educação Inclusiva, a presente pesquisa tem 



 

como objetivo avaliar o preparo dos professores da rede pública de São Paulo 

para atuar junto aos alunos participantes do Programa de Inclusão Escolar. 

Também serão identificados aspectos mais gerais do contexto escolar, com o 

objetivo de identificar em quais situações o programa de Inclusão Social está 

inserido e se desenvolve (perfil dos professores; número de alunos 

participantes do programa de Inclusão Social por professor; quais déficits estes 

alunos apresentam; onde e como são atendidos).   

Os resultados obtidos na coleta de dados poderão especificar a as 

condições relevantes identificadas pelos professores no atendimento de alunos 

com necessidades especiais, além das condições existentes no contexto 

escolar que dificultam ou possibilitam uma política educacional que atenda as 

necessidades reais do grupo incluído e dos educandos em geral. A verificação 

destes dados se mostra importante e necessária para realização de 

planejamentos futuros com o objetivo de aprimorar o atual processo de 

Inclusão Social. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

Método 

 

 

Participantes 

 Participaram da pesquisa 63 professores pertencentes a cinco escolas 

do Ensino Fundamental da rede pública municipal de São Paulo que atendem 

ou atenderam (nos dois últimos anos) crianças com desenvolvimento atípico 

participantes do Programa de Inclusão Social por um período mínimo de um 

ano.  

 

Local  

 A coleta de dados foi realizada nas escolas onde os professores 

lecionavam.  

 

Material 

 Foram utilizados questionários impressos em folhas de papel sulfite 

conforme podemos ver no Anexo 2.  

 

Procedimento 

          

I. Coleta de dados 

 Primeiramente, a pesquisadora entrou em contato com a coordenação 

de sete escolas aonde pretendia realizar a pesquisa. Foram entregues a estas 

um modelo do questionário que seria entregue ao professor, um modelo do 

termo de consentimento, e uma cópia do parecer do comitê de ética 

autorizando a realização da pesquisa. 

 Dentre as sete escolas contatadas, apenas cinco aceitaram participar da 

pesquisa. Para a realização da coleta de dados, cada coordenação especificou 

condutas diferentes a serem seguidas pela pesquisadora. Nas duas primeiras 

escolas, a pesquisadora pôde participar de reuniões semanais em que todos os 

professores estavam presentes. Nessas ocasiões, a pesquisadora apresentou 

a pesquisa aos professores, entregou os questionários a quem aceitou 

participar e permaneceu junto a eles enquanto respondiam as perguntas. Nas 

outras três escolas, a permanência da pesquisadora no ambiente escolar 



 

durante a coleta de dados não foi autorizada, portanto os questionários foram 

entregues às respectivas coordenações, que se responsabilizaram em entregá-

los para os professores, e recolhidos após uma semana. 

 Apesar das especificidades estabelecidas por cada escola na realização 

da coleta de dados, os procedimentos de entrega de questionários aos 

professores foram basicamente os mesmos. Primeiramente foi entregue a cada 

professor (ver ANEXO 1) duas cópias do termo de consentimento que 

explicitavam os objetivos da pesquisa e o caráter sigiloso e voluntário de sua 

participação, bem como a possibilidade de interrupção da coleta de seus dados 

caso julgasse necessário. A primeira cópia do termo de consentimento era 

entregue à pesquisadora e a segunda cópia permanecia com o participante.   

 Em seguida foi entregue ao professor um questionário (ver modelo em 

ANEXO 2) que continha perguntas com o objetivo de identificar: 

a) Informações sobre o participante: idade; sexo; formação acadêmica; 

tempo de atuação profissional; realização de especialização em 

Educação especial e participação em eventos relacionados ao tema; 

b) Concepção do professor sobre Inclusão Social; as principais dificuldades 

encontradas no atendimento de alunos com necessidades especiais; as 

mudanças curriculares que foram feitas em decorrência da entrada 

desses alunos na classe de aula; e as mudanças que ainda acreditam 

ser necessárias para uma viabilização efetiva do projeto de Inclusão 

Social.  

 No total foram entregues 90 questionários, distribuídos pelas cinco 

escolas. Destes 90 questionários, 63 foram respondidos. Desta forma, 

participaram da pesquisa vinte professores da Escola 1; dez professores da 

Escola 2; nove professores da Escola 3; quinze professores das Escola 4; e 

nove professores da Escola 5. 

   

II. Tabulação dos dados 

 Inicialmente, as respostas dos participantes foram organizadas e 

classificadas em quatro grandes categorias: 

 

1. Respostas referentes ao conceito de Inclusão Social; 



 

2. Respostas referentes às dificuldades encontradas pelos professores no 

atendimento de alunos com desenvolvimento atípico; 

3. Respostas referentes às mudanças curriculares feitas pelos professores 

em decorrência da entrada de alunos com desenvolvimento atípico na 

classe de aula 

4. Respostas referentes a sugestões especificadas pelos participantes 

como sendo necessárias para a melhora do processo de Inclusão Social 

na escola. 

 

 Essas quatro categorias (1, 2, 3 e 4) referem-se respectivamente às 

questões 7, 8.c, 9.b e 10 do questionário.  Elas foram subdivididas em outras 

20 subcategorias, de acordo com as especificidades e semelhanças dos 

conteúdos de suas respostas. O número total de respostas por subcategoria foi 

constato, e em seguida calculou-se a porcentagem destas respostas nas 

diferentes escolas.  

 

 A Categoria 1 (conceito de Inclusão Social) foi subdivida em cinco 

subcategorias:   

1.a � Inserir o aluno no espaço físico ou nas atividades da escola. Dentro desta 

subcategoria foram incluídas as respostas que especificaram o processo de 

Inclusão Social como sendo a inserção do aluno com desenvolvimento atípico 

no espaço físico da escola, ou nas atividades que lá são realizadas.  

1.b � Aceitar a presença do outro. Nesta subcategoria foram incluídas todas as 

respostas que especificaram o processo de Inclusão Social como sendo a 

permissão do convívio do aluno com desenvolvimento atípico com outras 

pessoas. Também foram incluídas aqui as respostas que especificaram o 

respeito às diferenças.  

1.c � Atuar para promover mudanças no outro. Incluíram-se neste subgrupo 

respostas que explicitaram ações para promover o desenvolvimento do aluno, 

ou a adaptação do mesmo na sociedade. 

1.d � Pessoas amparadas pela lei (direito à educação). Nesta subcategoria 

foram incluídas as respostas que apontaram o processo de Inclusão Social 

como tendo qualquer tipo de relação com a lei (obrigatoriedade de receber 



 

alunos com desenvolvimento atípico na Escola comum), ou com o direito de 

educação para todos. 

1.e - Indivíduos com algum tipo de desenvolvimento atípico. Foram incluídas 

aqui as respostas que se referiam ao conceito de Inclusão Social como sendo o 

próprio individuo com desenvolvimento atípico (por exemplo:  � Inclusão Social 

é aquele indivíduo que possui uma deficiência�).  

 

 A Categoria 2 ( dificuldades encontradas) foi subdivida em cinco 

subcategorias:  

 2.a � Problemas do professor. Neste subgrupo foram incluídas todas as 

respostas que especificavam as dificuldades encontradas no atendimento de 

alunos com desenvolvimento atípico como sendo decorrentes da falta de 

preparo do professor. Também foram incluídas a �falta de motivação� e �falta 

de tempo� do mesmo para trabalhar com esse público. 

2.b � Problemas dos alunos. Foram incluídas aqui respostas que explicavam as 

dificuldades encontradas pelos professores como decorrentes dos problemas 

específicos de cada aluno, tais como �incapacidade motora para escrever�, 

�incapacidade mental para aprender o conteúdo passado em aula�, entre 

outros. 

2.c � Problemas da escola. Nesta subcategoria foram incluídas respostas que 

apontaram as seguintes situações: classes lotadas; falta de material didático 

específico; falta de apoio de um profissional especializado; e estrutura física da 

escola inadequada. 

2.d � Relação com outras pessoas envolvidas no cuidado do aluno. Nesta 

subcategoria foram incluídas as respostas que especificaram a falta de 

comunicação com os familiares ou com outros profissionais que atendem o 

aluno fora do ambiente escolar (psicopedagogos; psicólogos; fonoaudiólogos; 

terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas). 

2.e � Não identificam ou não relatam dificuldades. Foram incluídas nessa 

subcategoria as respostas de professores que relataram não possuir nenhuma 

dificuldade no atendimento de alunos com desenvolvimento atípico. 

 

  



 

A Categoria 3 (mudanças curriculares), também foi subdividida em outras cinco 

subcategorias: 

3.a � Não especificaram qual foi a mudança. Nesta subcategoria foram 

incluídas as respostas de professores que afirmaram ter feito mudanças 

curriculares em decorrência da entrada de alunos com desenvolvimento atípico 

em suas salas de aula, no entanto não especificaram quais mudanças foram 

estas, deixando o espaço da resposta em branco, ou utilizando termos vagos e 

pouco específicos 

3.b � Realização de tarefas diferenciadas. Foram incluídas neste subgrupo 

respostas que envolviam mudanças nas tarefas realizadas em sala de aula em 

decorrência das limitações e especificidades dos alunos com desenvolvimento 

atípico. 

3.c � Mudanças na estrutura física da escola. As respostas que foram incluídas 

neste subgrupo foram aquelas que citaram mudanças não curriculares, mas na 

estrutura física da escola, tais como construção de rampas, aquisição de 

cadeiras de rodas, entre outras. 

3.d � Alunos com dificuldades passaram a trabalhar em duplas. Foram aqui 

incluídas repostas de professores que passaram a colocar alunos com 

desenvolvimento atípico para trabalhar em duplas com outros alunos sem 

dificuldades de aprendizagem. 

3.e � Diminuição do número de alunos na sala de aula. As respostas aqui 

incluídas foram aquelas referentes apenas à diminuição do número de alunos 

na sala de aula. 

  

 A Categoria 4 (sugestões), finalmente, também foi subdividida em outras 

cinco subcategorias: 

4.a � Capacitação de professores. As respostas aqui contidas foram aquelas 

que sugeriram cursos de capacitação de professores, cursos de especialização 

em Educação Especial, e palestras de orientação ofertadas por profissionais 

especializados. 

4.b � Melhorar a estrutura da escola. As respostas que foram incluídas nesta 

subcategoria englobaram sugestões referentes ao aumento de professores por 

sala de aula; ao apoio de um outro profissional especializado;  a aquisição de 

material pedagógico adequado; ao aumento do salário do professor que 



 

trabalha com esse público; e a melhora da estrutura física da escola 

(construção de rampas, aquisição de  cadeiras adaptadas, etc.). 

4.c � Retirar alunos com desenvolvimento atípico das salas comuns. As 

respostas incluídas nesta subcategoria foram aquelas que especificaram a 

necessidade de impedir a inclusão de alunos com desenvolvimento atípicos 

nas escolas regulares de ensino. Sugeriram-se aqui a volta das Escolas 

Especiais ou a realização do atendimento especializado em salas separadas. 

4.d � Respeitar os alunos com desenvolvimento atípico. Foram incluídas aqui 

respostas que especificaram termos tais como �respeito às diferenças�, �amor 

ao próximo�, �tratar o outro com igualdade�, etc. 

4.e � Orientar as outras pessoas que convivem com os alunos com 

desenvolvimento atípico. Incluíram-se aqui respostas que sugeriram uma 

relação mais estreita com os familiares do aluno, e a orientação dos outros 

alunos da turma com o objetivo de diminuir o preconceito e promover atitudes 

de colaboração entre os colegas de sala de aula. 

 

 Além dessas 20 subcategorias, também foram constadas e tabuladas: a 

porcentagem dos déficits específicos de cada aluno por escola; o número de 

participantes por escola; média de alunos com desenvolvimento atípico por 

professor; porcentagem de professores do sexo masculino e do sexo feminino; 

porcentagem de professores que possuem Ensino Superior 

Completo/Incompleto ou Ensino Médio; e a porcentagem de professores que 

possuem especialização em Educação Especial.  

   

 Após a categorização das respostas abertas e tabulação dos dados 

também foram realizados os cruzamentos entre: 

1. O conceito de Inclusão Social x os professores que realizaram ou não 

realizaram especialização em Educação Especial. 

2. As dificuldades encontradas pelos professores no atendimento de alunos 

com desenvolvimento atípico x os professores que realizaram ou não 

realizaram especialização em Educação Especial. 

3. As mudanças curriculares feitas em decorrência da entrada de alunos 

com desenvolvimento atípico na sala de aula x os professores que 

realizaram ou não realizaram especialização em Educação Especial. 



 

4. As sugestões especificadas pelos participantes como sendo necessárias 

para a melhora do processo de Inclusão Social na escola x os 

professores que realizaram ou não realizaram especialização em 

Educação Especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Resultados e Discussão 
 

 Os resultados obtidos na coleta de dados deste estudo permitiram a 

tabulação e análise de diferentes aspectos envolvidos no processo de Inclusão 

Social efetivado nas 5 escolas aqui consideradas. A tabela abaixo se refere aos 

dados gerais sobre o perfil dos participantes da presente pesquisa.  

 

 
Tabela 1 � Distribuição dos participantes nas diferentes escolas, de acordo com 
sexo, formação e especialização (em %) 
 

      Sexo (%) Formação (%) Especialização 
(%) 

  
n° 
de 

part. 

Média de 
alunos / 

professores 
M F Sup. 

Compl. 
Sup. 

Incompl.
Ens. 

Médio Sim Não 

Escola 1 20 3 30,0 70,0 85,0 10,0 5,0 35,0 65,0 
Escola 2 10 2 10,0 90,0 80,0 0,0 20,0 70,0 30,0 
Escola 3 9 2 44,4 55,6 100,0 0,0 0,0 22,2 77,8 
Escola 4 15 1 13,4 86,6 66,6 13,4 20,0 6,6 93,4 
Escola 5 9 2 22,2 77,8 66,6 33,4 0,0 33,3 66,7 

Total 63 11 23,8 76,2 79,4 11,1 9,5 33,3 66,7 
  
(Porcentagem de participantes do sexo feminino e masculino; porcentagem de professores com Ensino 
Superior completo/incompleto ou com Ensino Médio; porcentagem de professores que possuem 
especialização em Educação Especial) 
 

 

 Pode-se observar na Tabela 1 que o número total de participantes da 

pesquisa foi 63, sendo vinte professores da Escola 1; dez professores da 

Escola 2; nove professores da Escola 3; quinze professores das Escola 4; e 

nove professores da Escola 5. A média de alunos com desenvolvimento atípico 

por professor variou entre um e três. A Escola 4 obteve a menor média, de um 

aluno com desenvolvimento atípico por professor. As Escolas 2, 3 e 5 

obtiveram a mesma média de dois alunos por professor, e a Escola 1 foi a 

única  com a média de 3 alunos por professor. 

  Quanto à distribuição por sexo, a maioria dos participantes da pesquisa 

(76,2%) era do sexo feminino. Essa distribuição não variou muito dentre as 

diferentes escolas, com exceção da Escola 3 que apresentou porcentagens 



 

mais homogêneas entre participantes homens e mulheres (44,4 % e 55,6% 

respectivamente). 

 Referente à formação acadêmica dos professores, a grande maioria 

(79,4%) possui Ensino Superior completo. Essa distribuição variou de 66,6% a 

100% de escola para escola, sendo que, apenas a Escola 3 obteve 100% dos 

professores com Ensino Superior completo. No total, dos 20,6% participantes 

que não concluíram o Ensino Superior, 11% ainda não haviam concluído a 

graduação e 9,5% possuíam apenas o Ensino Médio concluído.  

 A análise dos dados obtidos neste estudo nos permite constatar que, 

dos 63 participantes da pesquisa, apenas 33,3% haviam realizado curso de 

especialização em Educação Especial. É importante ressaltar que destes      

33,3%, parte das respostas não especificavam exatamente qual curso foi 

realizado, ou se referiam de forma incorreta ao termo especialização, dando 

como exemplos palestras assistidas em congressos, matérias sobre Educação 

Especial cursadas na graduação, entre outros. A porcentagem de professores 

com especialização em Educação Especial variou de acordo com as escolas: a 

Escola 2 foi a que obteve a maior porcentagem (70%); as Escolas 1, 3 e 5 

obtiveram em média 30% de professores especializados (35%, 22,2% e 33,3% 

respectivamente); já a Escola 4 foi a que obteve menor porcentagem (6,6%). 

 Apesar da especificação do MEC, no Plano Nacional de Educação 

(1998), de que em um período máximo de dez anos deveriam ser criados ou 

ampliados cursos de habilitação específica, em níveis de graduação e pós-

graduação, para formar profissionais especializados na área de educação 

especial, os dados do presente estudo nos permitem afirmar que o acesso a 

esse tipo de formação ainda não se mostra aparente no cotidiano escolar. 

Apesar do atendimento a alunos com desenvolvimento atípico fazer parte da 

rotina de trabalho do professor da rede pública de Ensino, uma porcentagem 

pequena desses profissionais (33,3%) possui preparo especializado para essa 

atuação.  

 Os dados acima estão de acordo com a afirmação de Glat e Ferreira 

(2003) de que os �a consolidação da experiência de Educação Inclusiva 

esbarra, sobretudo, na inadaptação do modelo de formação do professorado e 

do corpo gestor da escola� (Glat & Ferreira, 2003, p. 17). De acordo com os 



 

autores, esta talvez seja umas das principais barreiras que impedem o bom 

desenvolvimento do processo de Inclusão Social nas escolas brasileiras. 

 A presente pesquisa também se propôs a investigar em qual concepção 

de Inclusão Social os participantes se baseiam para estruturar suas práticas 

pedagógicas. A Figura 1 apresenta as porcentagens de respostas obtidas na 

coleta de dados referentes a esse aspecto. 

 

 
 

  

 Considerando o total de participantes, 43% se referiram ao processo de 

Inclusão Social como sendo aceitar a presença de pessoas com 

desenvolvimento atípico. Tais respostas, mais especificamente, apontaram o 

processo de inclusão como a convivência do indivíduo com desenvolvimento 

atípico com outras pessoas, que aceitam e respeitam suas dificuldades e 



 

especificidades. Esta concepção de Inclusão Social foi a mais mencionada em 

todas as escolas, com exceção da Escola 4, em que tal concepção apresentou-

se com a mesma porcentagem de repostas (21%) que outras duas 

concepções:  a inserção de alunos com desenvolvimento atípico no espaço 

físico da escola e próprio indivíduo com desenvolvimento atípico. 

 A porcentagem das outras repostas variou bastante de escola para 

escola. De forma geral, as respostas que obtiveram a segunda maior 

freqüência (aproximadamente 22%) foram aquelas que especificaram Inclusão 

Social como a atuação para promover mudanças no outro. Dentre essas 

respostas se destacaram aquelas que citaram ações para adaptar o aluno na 

sociedade ou ações para promover o desenvolvimento do aluno. Já parte dos 

professores (aproximadamente 14% das respostas) especificou a Inclusão 

Social como a mera inserção do aluno com desenvolvimento atípico no 

ambiente físico da escola.  

É importante ressaltar que, apesar do presente estudo ter sido realizado 

no ambiente escolar, tendo como participantes professores do Ensino 

Fundamental, não houve uma resposta que explicitasse claramente a relação 

do processo de Inclusão Social com a garantia de aprendizagem dos 

conhecimentos culturalmente acumulados. Apenas 6,8% das respostas 

especificaram o processo de Inclusão Social como sendo o direito ao acesso à 

educação, porém tais respostas enfatizaram especialmente o caráter legal 

desse processo (direitos garantidos por lei).  

A análise desses resultados nos permite constatar que a concepção de 

Inclusão Social formulada pelos participantes desta pesquisa é ainda, em parte, 

fundada na idéia de que a simples inserção do aluno no ambiente escolar e o 

conseqüente convívio com outras pessoas promoverão a aprendizagem de 

novos teores. Afirmações como:  

 
a separação entre aprendizagem e a integração 
social é artificial, pois sabemos que estes dois 
fatores são indissociáveis (...) fazer parte de um 
grupo implica compartilhar interesses e 
aprendizagens feitas no mesmo (Paulon, Freitas 
& Pinho, 2005, p.48) 

 



 

reforçam ainda mais a idéia de que, garantir a entrada do indivíduo com 

desenvolvimento atípico na escola, implicará na garantia  de aprendizagem de 

conteúdo acadêmicos.   

Contrariando a visão apresentada acima, Skinner (1972) defende que o 

estudante não absorve passivamente o conhecimento do mundo que o cerca, 

tampouco não aprende simplesmente ao fazer algo, pois �a execução do 

comportamento pode ser essencial, mas não garante que tenha havido 

aprendizagem�. (Skinner, p. 5) 

De acordo com o autor, os comportamentos envolvidos no processo de 

aprendizagem ocorrem em função de três termos, que juntos formam a 

contingência de reforço. O primeiro termo é a ocasião em que uma 

determinada resposta ocorre, o segundo termo é a própria resposta, e o 

terceiro termo é a conseqüência produzida no meio por essa resposta. Skinner 

(1972) afirma que: 

 

O ensino é um arranjo de contingências sob as 
quais os alunos aprendem. Aprendem sem serem 
ensinados no seu ambiente natural, mas os 
professores arranjam contingências especiais que 
aceleram a aprendizagem, facilitando o 
aparecimento do comportamento que de outro 
modo, seria adquirido vagarosamente, ou 
assegurando o aparecimento do comportamento 
que poderia, de outro modo, não ocorrer nunca. 
(Skinner, 1972, p.62) 

 

Dessa forma, cabe aos professores planejar de forma cuidadosa o 

arranjo de um tipo particular de condições facilitadoras e de conseqüências 

chamadas de reforçadoras.  

Apenas 40% dos participantes desta pesquisa afirmaram ter feito alguma 

mudança curricular em decorrência da entrada de um aluno com 

desenvolvimento atípico em sala de aula. Os dados apresentados a seguir se 

referem às mudanças que foram especificadas nas respostas destes 

participantes.  



 

 
 

 

 Pode-se observar na Figura 2 que a mudança mais especificada pelos 

professores (44% das respostas) independentemente da escola foi a realização 

de tarefas especializadas para o aluno com desenvolvimento atípico, levando 

em conta suas delimitações e especificidades. No entanto tais tarefas não 

foram claramente descritas e explicadas. Como exemplos foram apresentados: 

�tarefas com pintura� (sic); �tarefas com recortes de figuras� (sic), entre outros. 

Já 24% das respostas apresentadas pelos participantes não especificaram que 

tipo de mudança foi realizada, nessas ocasiões, o espaço da resposta foi 

deixado em branco, ou foram descritas respostas vagas tais como �as 

mudanças feitas foram de caráter curricular�. Apesar da pergunta apresentada 

no questionário respondido pelos participantes referir-se claramente a 

mudanças de caráter curricular, 16% dos participantes especificaram em suas 



 

respostas mudanças na estrutura física da escola, tais como construção de 

rampas, aquisição de cadeiras especiais na sala de aula, etc.  

 Deve-se ressaltar que as porcentagens de respostas referentes às 

mudanças feitas pelos professores variaram consideravelmente de escola para 

escola, sendo a realização de tarefas diferenciadas a única mudança 

especificada pelos participantes em todas as instituições.  

  Os dados coletados nesta pesquisa também possibilitaram a 

identificação das dificuldades que os professores relatam ter no atendimento de 

alunos com desenvolvimento atípico. A Figura 3 abaixo ilustra as porcentagens 

de respostas apresentadas pelos participantes a respeito dos problemas que 

encontram no processo da Inclusão Social. 

 

 

 
  

  



 

 Considerando-se a totalidade dos participantes, as maiores dificuldades 

(32% das respostas) encontradas pelos professores no atendimento a alunos 

com desenvolvimento atípico estão relacionadas a problemas da estrutura 

escolar. Dentre essas respostas, foram especificados problemas relativos à 

falta de material didático específico, falta de apoio de profissionais 

especializados na rotina da escola, classes lotadas, e problemas na estrutura 

física da escola, tais como meios de acesso inadequados, falta cadeiras 

adaptadas, entre outros. Essas respostas foram as apresentadas com maior 

freqüência em todas as escolas, representando nas Escolas 3 e 5, 46% e 41% 

respectivamente de todas as dificuldades mencionadas. A análise destes 

resultados nos permite concluir que não foi efetivada com sucesso a meta 

estabelecida pelo MEC em 1998, no Plano Nacional de Educação, de que em 

um período máximo de um ano, os padrões mínimos de infra-estrutura das 

escolas para o recebimento de alunos com desenvolvimento atípico deveriam 

ser estabelecidos. 

 A segunda maior dificuldade (27% das respostas) relatada pelos 

participantes refere-se a problemas do próprio professor na realização desse 

tipo de trabalho. Em todas as escolas essa foi a dificuldade com a segunda 

maior porcentagem de respostas (23,3% na Escola 1; 28,6% na Escola 2; 

38,5% na Escola 3; 28,6% na Escola 4; e 25% na Escola 5).  Dentre essas 

respostas foram especificadas: a falta de preparo do professor para trabalhar 

com Educação Especial; a falta de motivação do professor para trabalhar com 

esse público; e falta de tempo do professor para se engajar nesse tipo de 

atividade. 

 Com menor freqüência também foram apontadas dificuldades relativas 

aos problemas dos próprios alunos (22,9% no total), tais como �o aluno não 

entende o que digo, pois tem problemas de aprendizagem� (sic), ou �não 

consigo ensiná-lo a escrever, pois tem déficit de atenção� (sic), e dificuldades 

relativas a relações inadequadas com outras pessoas envolvidas no cuidado do 

aluno (9,6% das respostas). A falta de participação da família no cuidado da 

criança com desenvolvimento atípico foi apontada como uma das situações 

que dificultam o trabalho do professor. Também foi especificada a falta de 

diálogo com os outros profissionais que atendem esse aluno, como por 

exemplo, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas entre outros. 



 

 Dos 63 participantes dessa pesquisa, apenas 2,4% relataram não 

possuir dificuldades no atendimento de alunos com desenvolvimento atípico. 

Esses dados novamente nos permitem vislumbrar que o preparo ofertado aos 

professores da rede pública de Ensino ainda não é suficiente para a realização 

de práticas pedagógicas compatíveis com a nova realidade do contexto 

escolar, que como já ilustrado acima (Tabela 1), envolve freqüentemente o 

trabalho com crianças com desenvolvimento atípico.  

 Os dados encontrados nesta pesquisa estão de acordo com os 

resultados apresentados por Sant�Ana (2005). A autora afirma que as principais 

dificuldades apontadas pelos participantes de seu estudo foram: a falta de 

formação especializada; a falta de apoio técnico, isto é, de suporte de 

profissionais especializados; a falta de disponibilidade pessoal (tempo para a 

preparação de atividades específicas); a falta de experiência na área de 

Educação Especial; os métodos de ensino inadequados; o grande número de 

alunos em sala de aula; as dificuldades dos próprios alunos; a falta de apoio 

dos familiares; o preconceito dos colegas de classe e a falta de infra-estrutura 

adequada (material didático, rampas de acesso, entre outros). 

 O presente estudo também teve como objetivo identificar quais 

mudanças os professores ainda acreditam ser necessárias para a efetivação 

mais adequada do processo de Inclusão Social. A figura abaixo ilustra quais 

foram a sugestões apresentadas pelos participantes desta pesquisa. 



 

 
 

            Na Figura 4 é possível constatar que as sugestões apresentadas com 

maior freqüência (49,9%) pelos professores referem-se à necessidade de 

melhorar a estrutura da escola. Foram exemplificados: o apoio de outros 

profissionais especializados; redução do número de alunos por sala de aula; 

aquisição de material pedagógico adequado; aumento do número de 

professores por sala de aula; aumento do salário dos professores que 

trabalham com alunos com desenvolvimento atípico; e melhoria do espaço 

físico da escola (construção de rampas, aquisição de cadeiras adaptadas, entre 

outros). Estes dados estão de acordo com as dificuldades relatadas pelos 

professores (Figura3), pois as respostas mais apresentadas pelos participantes 

quando questionados sobre as dificuldades encontradas no atendimento de 



 

alunos com desenvolvimento atípico, 32,5% referiram-se a problemas da 

própria escola. 

            As sugestões apresentadas com a segunda maior freqüência (25,7%) 

referem-se à capacitação de professores. Foram sugeridos pelos participantes 

cursos de aprimoramento, oficinas temáticas, palestras mensais sobre 

Educação Especial, entre outros. Novamente esses dados estão de acordo 

com as dificuldades relatadas pelos participantes (Figura 3), que apontaram a 

falta de preparo do professor como sendo um dos principais empecilhos para o 

trabalho em Educação Especial. 

            Sant�Ana (2005), em sua pesquisa também constatou a demanda por 

cursos de formação continuada. A autora afirma que a maior parte dos 

participantes do seu estudo não está preparada para o atendimento a alunos 

com desenvolvimento atípico, e está ciente de que necessita de uma formação 

complementar especializada. 

 Os participantes do presente estudo também apresentaram como 

sugestão o respeito aos alunos com desenvolvimento atípico (3%), e a 

orientação das outras pessoas que com eles convivem (10,9%), tais como 

familiares e colegas de sala de aula. 

 Essas porcentagens variam de acordo com as escolas. No entanto, 

sugestões relativas à melhoria da estrutura escolar e à capacitação dos 

professores foram apresentadas com alta freqüência em todas elas. Já as 

sugestões relativas à orientação de outras pessoas que convivem com 

indivíduos com desenvolvimento atípico, apesar de terem sido apresentadas 

com a terceira maior porcentagem nas escolas 1, 2 e 5 (16,7%; 18,2% e 17,6% 

respectivamente), não foram mencionadas nas escolas 3 e 4. 

 Os dados coletados nessa pesquisa também permitiram a identificação 

das porcentagens dos déficits dos alunos participantes do programa de 

Inclusão Social presentes nas cinco escolas aqui consideradas. 

  

 

 



 

 
 

 Pode-se observar na Figura 5 que, os professores especificaram com 

maior freqüência (42%) déficits relativos às deficiências físicas dos alunos. No 

entanto essa porcentagem variou significativamente de escola para escola. 

Como deficiências físicas, foram exemplificadas deficiências auditivas, visuais 

e motoras. No total, as respostas apresentadas com a segunda maior 

freqüência (20,9%) referiram-se aos alunos portadores de Síndrome de Down. 

Apenas a Escola 3 não apresentou respostas que especificaram essa 

síndrome. 

 Os professores da Escola 1 foram os que relataram atender alunos com 

uma variedade maior de déficits, apenas problemas comportamentais e 

dificuldade de aprendizagem não foram especificados. 

 A análise dos dados obtidos nesta pesquisa nos permite afirmar que os 

déficits apresentados pelos alunos participantes do programa de Inclusão 

Social variam consideravelmente de escola para escola, não havendo dessa 

forma, um perfil característico desse alunato. Respostas que mencionaram 

autismo, hiperatividade ou dislexia, por exemplo, foram apresentadas apenas 



 

por professores da Escola 1; problemas de aprendizagem foram especificados 

exclusivamente por professores da Escola 2; já problemas comportamentais 

foram explicitados apenas pelos professores das Escola 4. 

 É importante ressaltar que muitos dos termos utilizados pelos 

professores para se referir aos déficits de seus alunos, tais como problemas 

comportamentais ou dificuldade de aprendizagem, são vagos e pouco 

explicativos. Glat e Nogueira (2002), afirmam que, freqüentemente, alunos 

participantes do programa de Inclusão Social têm suas necessidades 

educacionais interpretadas de forma superficial ou incorreta por professores 

mal preparados ou mal apoiados pelo sistema de ensino.   Os autores 

acreditam que isso aconteça devido à reduzida carga horária com informações 

sobre alunos com necessidades educacionais, presentes nos currículos de 

formação destes professores. 

 Ao se comparar as Figuras 4 e 5, que apresentam respectivamente as 

sugestões especificadas pelos participantes e os déficits dos alunos por escola, 

pôde-se constatar uma correlação entre a freqüência de determinadas 

sugestões e a freqüência de déficits específicos. Nas escolas em que foi 

identificado um número maior de alunos com deficiência física (60% das 

respostas na Escola 4, e 73% das respostas na Escola 5), foram especificadas 

com maior freqüência sugestões relativas a melhoria da estrutura física da 

escola (69% na Escola 4, e 47% na escola 5). Já na Escola 3, cujos 

professores apontaram com maior freqüência (45%) a necessidade de 

promover e melhorar a capacitação de professores, os déficits dos alunos mais 

especificados (81,8%) foram aqueles relacionados à deficiência mental.  

Com o objetivo de identificar qual é a influência da realização ou não 

realização de um curso de especialização no preparo dos professores para o 

atendimento a alunos com desenvolvimento atípico, foram identificadas as 

diferentes porcentagens de respostas (conceito de inclusão, dificuldades 

encontradas, mudanças curriculares feitas e sugestões) apresentadas por 

estes dois grupos de participantes na coleta de dados.  

 Primeiramente, identificou-se com qual freqüência os conceitos de 

Inclusão Social foram apresentados nas respostas dos professores que 

realizaram especialização em Educação Especial e nas respostas dos 

professores que não possuem curso de especialização.  



 

 
 
Tabela 2 � Porcentagens de respostas referentes ao conceito de Inclusão Social 
emitidas por participantes que fizeram especialização em Educação Especial, e 
por participantes que não fizeram especialização. 
 

Situação quanto à especialização Cursou Não cursou 
Conceitos de inclusão % % 
Inserir o aluno no espaço físico ou nas atividades 
da escola 21,2 10,9 
Aceitar a presença do outro 42,4 43,6 
Atuar para promover mudanças no outro 21,2 23,6 
Direitos / leis / normas a serem seguidos 6,1 7,3 
Indivíduos com algum tipo de deficiência 9,1 10,9 
Em branco 0,0 3,6 
Total 100,0 100,0 

 

  

 Pode-se observar na Tabela 2 que, com exceção das respostas que se 

referiram a Inclusão Social como sendo a inserção do aluno no espaço físico 

ou nas atividades da escola, (21% para professores com curso de 

especialização, e 10,9% para professores sem o curso) todas as outras 

respostas relativas às concepções de Inclusão Social foram apresentadas com 

freqüência similar entre professores especializados e não especializados.  

 Estes dados nos permitem concluir que, de forma geral, a realização de 

um curso de especialização em Educação Especial não interferiu de forma 

significativa nas porcentagens das respostas apresentadas pelos participantes. 

Provavelmente outras variáveis aqui não avaliadas (como por exemplo, história 

de vida dos professores, características específicas da escola, entre outras) 

exercem maior influência na formação do conceito de Inclusão Social feita 

pelos profissionais da educação.  

 É importante ressaltar que seria mais esperado professores sem 

especialização afirmarem que Inclusão Social é a inserção de alunos com 

desenvolvimento atípico no espaço físico da escola, pois como já discutido 

anteriormente, sabe-se que a mera inserção do aluno no espaço físico da 

escola não garante a efetivação da aprendizagem de conteúdos acadêmicos. 

No entanto, os resultados desta pesquisa apontam que tais respostas foram 

apresentadas com maior freqüência pelos professores especializados, o que 



 

nos leva a questionar qual é a real adequação e efetividade dos cursos de 

especialização oferecidos para essa população. 

 Com o objetivo de identificar se os cursos de especialização realizados 

pelos participantes colaboram ou não com a resolução das dificuldades 

encontradas pelos professores no processo de Inclusão Social, identificou-se 

com qual freqüência determinadas dificuldades foram apresentados pelos 

professores que realizaram especialização em Educação Especial e pelos 

professores que não possuem curso de especialização. 
 
 
Tabela 3 � Porcentagens de respostas referentes às dificuldades encontradas 
pelos professores no atendimento de alunos com desenvolvimento atípico 
emitidas por participantes que possuem especialização em Educação Especial, e 
por participantes que não possuem especialização. 
 
 

Situação quanto a especialização Cursou Não cursou 
Dificuldades mencionadas pelos professores % % 
Problemas do professor 9,7 38,5 
Problemas dos alunos 25,8 21,2 
Problemas da escola 35,5 30,8 
Relação com outras pessoas envolvidas no 
cuidado do aluno 19,4 3,8 
Não tem dificuldades 3,2 1,9 
Em branco 6,5 3,8 
Total 100,0 100,0 

 

 

 Pode-se observar na Tabela 3 que a maior parte (38,5%) da respostas 

apresentadas pelos participantes sem curso de especialização especificou 

dificuldades decorrentes de problemas do próprio professor (falta de preparo, 

de motivação e de tempo) no trabalho com crianças com desenvolvimento 

atípico. Essa porcentagem diminuiu para (9,7%) no grupo de professores que 

possui especialização. Estes dados confirmam que, apesar da hipótese 

levantada anteriormente de que os cursos de especialização não estão sendo 

suficientemente adequados para a instrumentalização do professor para o 

trabalho com alunos com desenvolvimento atípico, a realização de uma 

especialização em Educação Especial deixa o professor mais seguro de sua 



 

prática, visto que este  específica com menor freqüência dificuldades 

decorrentes da sua própria falta de  preparo. 

 O restante das porcentagens, referente às outras dificuldades apontadas 

pelos participantes, não variou muito de um grupo para outro, com exceção das 

respostas relativas à relação com outras pessoas envolvidas no cuidado do 

aluno. 19,4% das respostas dos professores com especialização apontaram 

dificuldades decorrentes dessa relação, enquanto apenas 3,8% das respostas 

de professores sem especialização fizeram essa especificação. A partir destes 

dados, pode-se levantar a hipótese de que após a realização de um curso de 

especialização o professor passa a ficar mais atendo para importância do 

trabalho multidisciplinar no cuidado de indivíduos com desenvolvimento atípico, 

especialmente do envolvimento da família nesse processo.  

Ainda com o objetivo de identificar se os cursos de especialização 

realizados pelos participantes exerceram alguma influência na realização de 

mudanças curriculares feitas para o atendimento de alunos com 

desenvolvimento atípico, foram comparadas as diferenças nas porcentagens 

destas respostas apresentados pelos professores com especialização e sem 

especialização. 
 
 
Tabela 4 � Porcentagens de respostas referentes às mudanças curriculares 
realizadas pelos professores em decorrência da entrada de alunos com 
desenvolvimento atípico em sala de aula, emitidas por participantes que 
possuem especialização em Educação Especial, e por participantes que não 
possuem especialização. 
 

Situação quanto a especialização Cursou Não cursou 
Mudanças curriculares mencionadas pelos 
professores % % 
Não especificaram qual foi a mudança 30,8 16,7 
Realização de tarefas diferenciadas 38,5 50,0 
Mudanças na estrutura física da escola 15,4 16,7 
Alunos com dificuldades passaram a trabalhar em 
duplas 7,7 0,0 
Diminuição do número de alunos na sala 7,7 0,0 
Em branco 0,0 16,7 
Total 100,0 100,0 

  

 



 

 Pode-se observar na Tabela 4 que dentre as respostas dos professores 

que fizeram especialização, 30,8% não especificaram com clareza qual 

mudança foi realizada, porcentagem maior do que as respostas dos 

professores sem especialização (16,7%).  Referente à realização de tarefas 

diferenciadas, houve uma maior porcentagem dessas respostas (50%) no 

grupo de professores sem curso de especialização do que no grupo de 

professores especializados (38,5%). Estes dados novamente nos permitem 

concluir que a realização de especialização em Educação Especial não 

forneceu instrumentalização suficiente aos professores para que possam 

planejar um novo currículo mais adequado, visto que uma porcentagem maior 

de professores especializados não soube ao menos explicar de forma clara as 

mudanças realizadas em sala de aula. 

Finalmente, comparou-se com qual freqüência diferentes sugestões 

foram apresentados pelos professores que realizaram especialização em 

Educação Especial e pelos professores que não possuem curso de 

especialização. 
 

 
Tabela 5 � Porcentagens de respostas referentes às sugestões especificadas 
pelos professores como sendo necessárias para a melhora do processo de 
Inclusão Social na escola, emitidas por participantes que possuem 
especialização em Educação Especial, e por participantes que não possuem 
especialização. 
 

Situação quanto a especialização Cursou 
Não 

cursou 
Sugestões mencionadas pelos professores % % 
Capacitação de professores 20,6 27,9 
Melhorar a estrutura da escola  47,1 50,0 
 Retirar alunos com desenvolvimento atípico das salas 
comuns 5,9 2,9 
Respeitar os alunos com desenvolvimento atípico 0,0 4,4 
Orientar as outras pessoas que convivem com esse 
alunos  14,7 10,3 
Em branco 11,8 4,4 
Total 100,0 100,0 

 

 



 

 De forma geral, pode-se observar na Tabela 5 que não houve diferenças 

significativas entre as repostas (sugestões) apresentadas por professores com 

especialização e sem especialização. Participantes que não realizaram curso 

de especialização especificaram com maior freqüência (27,9% das respostas) a 

necessidade de melhorar a capacitação de professores para o atendimento a 

alunos com desenvolvimento atípico se comparados com os participantes 

especializados, que especificaram essa necessidade em 20,6% de suas 

respostas. Estes dados nos permitem levantar a hipótese de que, como já 

discutido anteriormente, a realização de um curso de Especialização pode, de 

forma discreta, aumentar a confiança do professor na realização de seu 

trabalho em Educação Especial, visto que participantes especializados 

sugeriram com menor freqüência a necessidade de preparar o professor para 

esse tipo de trabalho. 

 Também é importante ressaltar que professores especializados 

sugeriram com maior freqüência a retirada de alunos com desenvolvimento 

atípico das classes comuns. Estes professores especificaram que o 

atendimento a esse alunato deveria ser realizado em classes especiais dentro 

da escola, ou até mesmo em escolas especiais.   

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

Considerações finais 

 

 A partir dos resultados apresentados nesta pesquisa, pôde-se concluir 

que a partir da efetivação da Lei de n. 9394/96 que institui a obrigatoriedade de 

todas as escolas públicas do Ensino Básico no Brasil atender a todos os 

indivíduos que a procurarem, independentemente de quaisquer dificuldades ou 

diferenças que possam apresentar, alunos com desenvolvimento atípico 

passaram a fazer parte do cotidiano escolar, visto que atualmente as escolas 

da rede pública de Ensino atendem e recebem com freqüência este tipo de 

público. 

 Pôde-se também concluir que as metas formuladas pelo Plano Nacional 

de Educação em 1998 não foram inteiramente alcançadas visto que, apesar do 

atendimento de crianças com desenvolvimento atípico fazer parte do cotidiano 

escolar, os professores que prestam este serviço não estão devidamente 

preparados para tal prática. Uma das principais dificuldades por eles mesmos 

identificadas foi a falta de formação adequada para o trabalho com Educação 

Especial. Também foram constatadas a inadequação da estrutura física da 

escola para receber esse alunato e a falta de material pedagógico específico.  

 A formação de professores foi um dos principais problemas identificados 

neste estudo, uma vez que apenas uma pequena parcela dos participantes da 

pesquisa relatou possuir especialização em Educação Especial, e mesmo os 

professores especializados relataram se sentir inseguros quanto as suas 

práticas profissionais. 

 A qualidade dos cursos de Especialização foi outro aspecto levantado 

neste estudo, visto que professores especializados especificaram o processo 

de Inclusão Social de forma inadequada, não souberam explicitar de forma 

clara as atividades realizadas em sala de aula dirigidas aos alunos com 

desenvolvimento atípico, e especificaram com freqüência a sua própria falta de 

preparo como uma das dificuldades encontradas no atendimento de alunos 

com desenvolvimento atípico. 

 Cursos de especialização em Educação Especial também pareceram 

não exercer influência no repertório de habilidades profissionais dos 



 

participantes, uma vez que as respostas de professores especializados, 

quando comparadas com as respostas de professores não especializados, não 

se mostraram fundamentalmente diferentes. Dessa forma, pode-se levantar a 

hipótese de que outras variáveis, tais como história de vida do professor, 

características específicas da escola, entre outras, exerçam maior influência na 

construção deste repertório.  

 A análise e comparação dos dados desta pesquisa permitiram a 

constatação de que as sugestões especificadas pelos participantes variaram de 

escola para escola de acordo com os tipos de déficits dos alunos. Dessa forma, 

as características específicas e concretas desse alunato podem ser uma das 

possíveis variáveis que tem exercido influência sobre desempenho dos 

professores na realização do processo de Inclusão Social nas escolas da rede 

pública de Ensino. Esses dados nos permitem afirmar que, dessa forma, o 

comportamento do professor no atendimento de alunos com desenvolvimento 

atípico parece estar sob controle da relação direta que estabelece com seu 

ambiente de trabalho, e não sob controle de regras especificadas na lei, ou até 

mesmo em cursos de especialização. 

 Sugere-se assim, que novas pesquisas na área continuem sendo 

realizadas com o objetivo de identificar quais são as reais variáveis que estão 

controlando as práticas do professores no trabalho com Educação Especial e 

conseqüentemente o estabelecimento do processo de Inclusão Social nas 

escolas da rede pública. 

 Esta pesquisa baseou-se em uma pequena amostra, circunscrita a 

escolas de 5 municípios próximos à cidade de São Paulo. Assim sendo, os 

dados obtidos devem ser considerados como indicativos e comparados com 

resultados de outros estudos e pesquisas mais abrangentes. Além disso, é 

importante ressaltar que os relatos aqui apresentados são informativos de 

experiências que foram valorizadas, nos limites do instrumento utilizado. 

Portanto, parte das descrições apresentadas permite visualizar os tipos de 

experiências consideradas importantes pelos participantes, mas não permitem 

avaliar de fato como estas estão sendo implementadas.  
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ANEXO 1 (Termo de consentimento para professores) 

 

Termo de Consentimento 

 

São Paulo ___ de __________ de 20___ 

Eu, Adriana Piñeiro Fidalgo, solteira, brasileira, de RG 29.574.148-X, venho por 
meio deste informar o que se segue.  

Sou aluna regular do 5° (quinto) ano da Faculdade de Psicologia da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), localizada na Rua Monte 
Alegre, n° 984, Perdizes, São Paulo / SP. 

Como exigência curricular para a conclusão deste curso, devo elaborar um 
trabalho de conclusão de curso, que consiste na pesquisa, análise e conclusão 
de um determinado assunto, que esteja relacionado ao conteúdo abordado no 
decorrer da graduação. 

Diante do acima exposto, optei pela elaboração de um trabalho relacionado à 
visão dos professores da rede pública de ensino sobre o Projeto de Inclusão 
Social. Para isso, serão utilizados questionários com perguntas que têm como 
objetivo identificar a avaliação feita pelos professores sobre a implantação 
deste Projeto nas escolas da rede pública de ensino.  

A participação na pesquisa é voluntária podendo ser interrompida a qualquer 
momento. Além disso, comprometo-me a respeitar o sigilo, preservando a 
identidade dos participantes da pesquisa. 

Coloco-me inteiramente à disposição para os esclarecimentos que se fizerem 
necessários, agradecendo sinceramente poder dispor de sua colaboração. 

Atenciosamente 

____________________________________ 

Adriana Piñeiro Fidalgo 

____________________________________ 

Fátima de Assis (Orientadora) � CRP: 06/2705 



 

Declaro que li e entendi o texto acima, estando de acordo com os termos. 
Assim, aceito participar voluntária e gratuitamente da pesquisa acima descrita. 

Nome: _________________________________________________ 

RG: ___________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________ 

ANEXO 2 (Modelo do questionário para o professor) 

1 - Idade: ______                 2 - sexo: _______ 

3 - Formação acadêmica: __________________________________________ 

4 - Tempo de atuação profissional (anos): _____________________________ 

5 - a) Já realizou cursos de especialização em Educação Especial? 

               Sim                           Não 

      b) Em caso positivo, qual curso? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6 � a) Já participou de eventos relativos ao tema �Educação Especial�? 

                   Sim                         Não 

       b) Em caso positivo, qual evento? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7 - O que você entende por Inclusão Social? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

8� a) Nos últimos dois anos, você recebeu algum aluno com necessidades 

especiais em sua classe?  

 

                               Sim                                         Não 

 

b) Em caso afirmativo, por favor, preencha o quadro abaixo: 

 

Caso tenham sido atendidos mais de 10 alunos nesse período de tempo, por 

favor, utilize o verso desta folha para completar a sua resposta. 

 

c) Quais foram as principais dificuldades encontradas no atendimento desses 

alunos?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 idade sexo Necessidade 
apresentada 

Tempo que 
permaneceu sob sua 

orientação 
Aluno 1     

Aluno 2     

Aluno 3     

Aluno 4      

Aluno 5     

Aluno 6     

Aluno 7     

Aluno 8     

Aluno 9     

Aluno 10     



 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9 - Foi feita alguma adaptação curricular das atividades realizadas em sala de 

aula em decorrência da presença desse(s) aluno(s)? 

                               

                                 Sim                                           Não 

 

      b) Em caso afirmativo, quais foram as mudanças? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

f) Você tem alguma sugestão para melhorar e/ou facilitar o processo de 

inclusão dessas crianças? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


