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RESUMO 

A inclusão de alunos com deficiência no ensino regular ainda é tema de muitos 
debates, sendo considerada um grande desafio para os profissionais da educação. 
Neste sentido, esse trabalho teve como objetivo “analisar o que os professores 
consideram como apoio para a inclusão efetiva de alunos com deficiência e quais 
possibilidades o município propicia às escolas”. Os dados foram coletados com 
professoras e coordenadoras de seis escolas municipais de São Luiz Gonzaga que 
possuem alunos incluídos em suas turmas, totalizando dez entrevistadas, além da 
pesquisa em documentos disponibilizados em endereços eletrônicos. Caracterizada 
como uma pesquisa de cunho qualitativo, além de exploratória e descritiva. Já do 
ponto de vista dos procedimentos técnicos caracteriza-se por pesquisa bibliográfica 
e amostragem da realidade, que objetiva reproduzir a realidade estudada. As 
participantes da pesquisa apresentam, em fragmentos trazidos da realidade, que 
embora recebam alunos com deficiência ainda há uma grande preocupação em 
relação ao processo de inclusão, no ensino regular e que os apoios que recebem 
são aqueles que buscam e reivindicam, ou seja, esses apoios dependem da pró-
atividade de cada escola. 
 

Palavras-chave: Apoio Pedagógico, Inclusão, Ensino Regular. 

 



ABSTRACT 

The inclusion of students with disabilities in mainstream education is still the subject 
of many debates, being considered a great challenge for education professionals. In 
this sense, this work aimed to "analyze what teachers consider as support for the 
effective inclusion of students with disabilities and what possibilities the municipality 
provides for schools". The data were collected from teachers and coordinators from 
six municipal schools in São Luiz Gonzaga who have students included in their 
classes, totaling ten respondents, in addition to researching documents available at 
electronic addresses. Characterized as a qualitative research, as well as exploratory 
and descriptive. From the point of view of technical procedures, it is characterized by 
bibliographic research and sampling of reality, which aims to reproduce the studied 
reality. The research participants present, in fragments brought from reality, that 
although they receive students with disabilities, there is still a great concern in 
relation to the inclusion process, in regular education and that the support they 
receive are those who seek and claim, that is, these support depends on the 
proactivity of each school. 
 

Keywords: Pedagogical support, Inclusion, Regular Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema tem a ver com uma inquietação que me acompanha desde 

o início da faculdade, quando passei a enxergar a inclusão com outros olhos, muito 

mais como possibilidades de vida plena e postura, do que como um simples ato de 

presença nas escolas. Foi quando pude compreender o que de fato é incluir na 

escola e na vida.  

Ao longo da vida temos contato e experiências com inúmeras pessoas e 

nesse trajeto vez ou outra nos deparamos com algumas que rotulamos “diferentes” 

ou que possuem “necessidades especiais”. Muitas vezes temos pena, achamos que 

deixá-los quietinhos onde estão é melhor, sem ter consciência de que estamos 

praticando um ato de exclusão. 

No decorrer do Curso de Pedagogia – Licenciatura, através dos componentes 

curriculares cursados, do acesso à diversos tipos de materiais relacionados a 

inclusão, troca de ideias com os docentes, fui esclarecendo algumas dúvidas e 

criando outras. 

Sabe-se que a inclusão é resultado de muita luta. Temos grandes marcos 

históricos, que mostram a trajetória de um longo caminho percorrido até aqui, para 

que pessoas com deficiência, hoje, sejam reconhecidas pela sociedade como 

sujeitos de direitos, assim como todos os outros. É uma história marcada por muitos 

avanços e desafios, até a conquista e garantia de todos os direitos ao cidadão com 

deficiência, desde os mais simples, como saúde, trabalho e educação.  

Porém políticas públicas, leis, diretrizes e metas não são suficientes para que 

aconteça a efetiva inclusão. Esse processo engloba um aparato de condições, ações 

e principalmente de uma tomada de consciência da sociedade como um todo. Neste 

sentido, quando falamos de inclusão escolar, é necessário pensar na escola em sua 

totalidade, desde seus espaços físicos à qualificação dos profissionais, 

principalmente dos professores que trabalham diretamente com os alunos incluídos, 

estes precisam de métodos, estratégias e apoios que possam lhes auxiliar nesse 

processo. 

Nos cursos de Pedagogia há uma grande base teórica pautada na realidade 

escolar. Em referência ao curso de Pedagogia da UERGS, abre portas para que 

possamos ter contato com a realidade. São oferecidos cursos, palestras, oficinas, 

além dos componentes curriculares, enfim, são muitas as oportunidades de acesso 
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à informações e muitas delas voltadas a questão da inclusão, tendo em vista a 

importância da mesma na formação acadêmica.  

Na condição de acadêmica da UERGS tive uma oportunidade de estágio 

remunerado em uma escola municipal de São Luiz Gonzaga. Onde o destino me 

levou a ser monitora de uma criança de cinco anos de idade, com deficiência 

intelectual e dificuldades motoras, em uma turma de pré-escola. 

Neste desafio de estágio, o que eu tinha de conhecimento era o que o curso 

estava me proporcionando, porém nada em prática. Deparei-me naquele momento 

com um desafio, pois teria de acompanhá-la em todas as atividades e cuidados 

necessários. Auxiliá-la em todas as atividades pedagógicas, brincadeiras, 

alimentação, higiene, locomoção e principalmente na socialização com a escola 

como um todo, para que de fato estivesse incluída no ambiente escolar, essa era 

minha maior missão.  

As leis garantem a todo aluno com deficiência o acesso à escola, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com auxílio de recursos que possam 

dar suporte ao professor como salas multifuncionais e serviços especializados. 

Ao iniciar o trabalho que me foi proposto na escola, passei a perceber que eu 

era esse tal “apoio” enviado pela Secretaria Municipal da Educação e Esporte- 

SEMEDE para a professora da turma ao receber uma aluna com deficiência. A 

escola possui também uma sala de Atendimento Educacional Especializado – AEE, 

com atendimento uma vez por semana no turno inverso da aula. 

Foi nesse momento que passei a refletir e me fazer algumas indagações. Eu 

estando no 5º/6º semestre do curso de pedagogia era capacitada para estar naquela 

função? Eu teria capacidade de dar a professora o suporte que ela necessitava? Eu 

conseguiria promover a inclusão daquela criança? E por aí muitas dúvidas e 

inquietações ao longo do tempo. 

O fato é que fomos buscando meios e alternativas, no decorrer do ano, 

adaptando e mudando de acordo com as condições e especificidades necessárias, 

sempre priorizando a socialização da aluna com a turma e vice-versa. Sabemos que 

a inclusão de alunos deficientes na rede regular de ensino tem sido um desafio, 

neste sentido percebe-se a necessidade de que haja um comprometimento de todas 

as partes envolvidas nesse processo.   

Desde o primeiro dia dessa experiência de um valor tão grande para mim, 

tanto pessoal quanto profissionalmente, eu me pergunto se o que a lei assegura, de 
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fato chega até o professor em sala de aula? Se os responsáveis por promover a 

efetiva inclusão estão exercendo seus papéis e cumprindo com suas 

responsabilidades e quais são elas? Essas perguntas passaram a me acompanhar, 

me fazendo ter um outro olhar em relação à inclusão no âmbito escolar, dessa forma 

são as condutoras do meu trabalho de pesquisa. 

Este trabalho tem como tema “Apoio aos docentes para a inclusão escolar no 

ensino regular”, delimitando a pesquisa em escolas municipais de São Luiz Gonzaga 

que possuem alunos inclusos no ensino regular. Partindo da problematização: “O 

que os professores consideram apoio na escola regular para a inclusão efetiva de 

alunos com deficiência e o que estabelece a legislação?” 

O objetivo geral do trabalho foi  “Analisar o que os professores consideram 

como apoio para a inclusão efetiva de alunos com deficiência e quais possibilidades 

o município propicia às escolas”. Os objetivos específicos foram: identificar que 

apoios os docentes recebem para trabalhar com a inclusão escolar no ensino 

regular, em escolas de EI e anos iniciais do EF, no município de São Luiz Gonzaga 

com base na legislação; investigar o que os profissionais entendem como apoio, 

para trabalhar com alunos incluídos; bem como verificar o que a legislação 

estabelece como apoio docente para a efetiva inclusão escolar e por fim trazer para 

reflexão a importância do trabalho compartilhado entre escola, munícipio, 

mantenedora, família e universidade, no atendimento de alunos com deficiência. 

Partindo dos seguintes pressupostos: 

a) A falta de apoio aos professores em sala de aula, pode ser um dos 

obstáculos para a efetiva inclusão. 

b) O entendimento dos professores sobre o que são esses apoios 

pedagógicos pode auxiliar para que eles cheguem até as escolas de 

maneira efetiva, verificando se as mantenedoras estão cumprindo seu 

papel. 

c) Os professores precisam  ter mais clareza do que são esses apoios que 

têm direitos, quando recebem alunos incluídos. 

Todas as minhas inquietações, viraram objeto de pesquisa, que tem como 

metodologia a pesquisa de cunho qualitativo, tratando-se ainda de uma pesquisa 

exploratória e descritiva.  Também caracteriza-se como pesquisa explicativa e 

amostragem da realidade. Realizada através de questinário com perguntas abertas 

e fechadas, com 10 professoras e coordenadoras da rede municipal de ensino que 



14 

possuem AcD, além da pesquisa em documentos disponibilizados em meios 

eletrônicos que abordam as leis que dão suporte a educação inclusiva no município 

de São Luiz Gonzaga. 

Apresento alguns dos principais avanços na história da inclusão com as 

Políticas Públicas; a inclusão como uma realidade na escola; bem como os apoios 

didáticos- pedagógicos recebidos na escola, com relatos da minha experiência como 

monitora de aluno com deficiência – AcD, além da importância da formação 

continuada docente como apoio didático- pedagógico na efetivação da inclusão. Na 

sequência apresento os dados da pesquisa, com os próprios relatos das professoras 

e coordenadoras entrevistadas. 

Este trabalho consta da introdução, dos aportes teóricos, análise dos dados 

coletados, estudados e conclusão.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A inclusão escolar é tema de muitos debates, ao longo da história, na busca 

de um caminho para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva em todos 

os seus aspectos. 

A escola em seu papel social deve oferecer possibilidades de aprendizagem, 

acesso e permanência aos seus alunos, a todos, sem distinção. No entanto é 

inegável que alunos incluídos são menos favorecidos, tendo em vista a realidade de 

nossas escolas, considerando desde estruturas físicas à capacitação de 

profissionais.  

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES NA ESCOLA: A RELEVÂNCIA DOS 

SERVIÇOS DE APOIO. 

 

Políticas públicas vêm sendo implantadas ao longo da história da inclusão, 

buscando avanços e melhorias no âmbito da inclusão educacional, para que as 

instituições possam garantir esse acesso de maneira efetiva. 

 
Partindo do pressuposto que o principal objetivo de uma política 
educacional é garantir, em forma de lei, a qualidade de ensino, 
reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um de 
acordo com suas potencialidades e necessidades, a escola inclusiva é 
aquela que conhece cada aluno, respeita suas potencialidades e 
necessidades, e a estas responde com qualidade pedagógica. (SILVA, 
2015, p. 22) 

 

Neste sentido, a escola deve estar qualificada para receber seus alunos, 

conhecendo suas especificidades, para que possa oferecer-lhes as melhores 

condições de ensino-aprendizagem, sejam eles com deficiência ou não, 

independente de quais sejam suas diferenças, a escola inclusiva deve acolher a 

todos igualmente.  

Quando se fala de ter escolas preparadas, é sabido que não é tarefa fácil, 

pois há uma estrutura educacional já imposta e preparar-se para o processo de 

inclusão requer profundas mudanças e isso implica também no âmbito cultural da 

escola, quando precisa se desconstruir alguns paradigmas.  

É previsto em lei que as escolas devem disponibilizar vagas para AcD no 

ensino regular, no entanto somente a oferta de vagas não garante a inclusão, pois 
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esse processo depende de toda essa transformação educacional e este talvez seja 

um dos entraves para a inclusão efetiva. Silva (2015) aponta que há aumento das 

vagas ofertadas e uma diversidade de alunos, contudo, não vêm acompanhados por 

essa mudança na estrutura tradicional. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9.394 de 1996, 

atualmente em vigor, apresenta o capítulo V que trata especificamente da educação 

especial: 

 

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 com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (BRASIL, 1996) 

 

Além da oferta na rede regular de ensino a lei garante que “haverá, quando 

necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às 

peculiaridades da clientela de educação especial” e ainda que “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 de ensino regular”. A lei ressalta também a garantia, por meio 

do sistema de ensino, de “professores com 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”. 

Segue no Art. 59, afirmando que os sistemas de ensino devem assegurar aos 

educandos com necessidades especiais:  

 

IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora (BRASIL, 1996). 

 

Em 2003 o Ministério da Educação- MEC implantou o “Programa Educação 

Inclusiva”, com o objetivo de garantir o acesso de todos a escola, bem como o 

atendimento educacional especializado. Em 2007 através do Decreto 6.094, foi 

implantado o “Plano de Metas- Compromisso Todos pela Educação”, visando 

garantir o acesso e a permanência na rede regular de ensino, bem como o 
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atendimento educacional especializado de acordo com as necessidades de cada 

aluno. 

Em 2008 foi instituída a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, com o objetivo de: 

 

Assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os 
sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com 
participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do 
ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a 
educação infantil até a educação superior; oferta do atendimento 
educacional especializado; formação de professores para o atendimento 
educacional especializado e demais profissionais da educação para a 
inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade 
arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e 
informação; e articulação intersetorial na implementação das políticas 
públicas. (BRASÍL, 2008) 

 

 Já em 2009 instituiu-se pela Resolução MEC CNE/CEB as Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica. A 

oferta do AEE deve ser disponibilizado em salas de recursos multifuncionais, no 

turno inverso da escolarização. 

O decreto 7.611 de 2011 trata do atendimento educacional especializado: 

 

Art. 1º  
I  garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem 
discriminação e com base na igualdade de oportunidades; 
V  oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com 
vistas a facilitar sua efetiva educação; 
VI   adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes 
que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a 
meta de inclusão plena; 
Art. 2o A educação especial deve garantir os serviços de  apoio  
especializado  voltado  a  eliminar  as barreiras que possam obstruir o 
processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 
Art. 3o São objetivos do atendimento educacional especializado: 
I  prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 
regular e garantir serviços de apoios especializados de acordo com as 
necessidades individuais dos estudantes. (BRASIL, 2011) 

 

Já em 2015 foi instituída a Lei Brasileira da Inclusão – 13.146, mais um 

avanço no processo da inclusão, com o intuito de promover: 

 
III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que 
garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas;  
V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação 
acessíveis. (BRASIL, 2015) 
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No Capítulo IV da Educação presume: 

 
Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 
intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 
necessidades de aprendizagem. (BRASIL, 2015) 
 

Já em seu Art. 28, destaca: 

 
II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições 
de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta 
de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e 
promovam a inclusão plena;  

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e 
na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, 
em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas; 
V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que 
maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com 
deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a 
aprendizagem em instituições de ensino. 

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de 
atendimento educacional especializado, de organização de recursos 
e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade 
pedagógica de recursos de tecnologia assistiva; 
IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento 
dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, 
levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os 
interesses do estudante com deficiência. (BRASIL, 2015) 

 

No parágrafo XI, consta “profissional de apoio”, que pode ser entendido 

como monitoria, caso se identifique a necessidade. Além da disponibilização 

de tradutores e intérpretes de Libras e de guias intérpretes:  

 

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento 
educacional especializado, de tradutores e intérpretes de Libras, de guias 
intérpretes e de profissionais de apoio;  

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de 
recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades 
funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e 
participação; 
XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica 
em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;  
XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e 
demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e 
às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de 
ensino. (BRASIL, 2015) 

 

No parágrafo XVII menciona: 

 
XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;  
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Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos 
oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional 
e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes 
medidas: 
I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das 
Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços; 
II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos 
específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de 
acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação;  
III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às 
necessidades específicas do candidato com deficiência. (BRASIL, 2015) 

 

Contudo, assim como a oferta de vagas não garante a inclusão, as leis 

sozinhas tampouco garantirão. Estão impostas, no entanto, não se sabe se 

realmente estão sendo cumpridas. Diante de todas as questões que envolvem o 

processo de inclusão, a realidade escolar na perspectiva inclusiva ainda não traduz 

a efetiva inclusão. De acordo com Silva (2015, p. 23) “As proposições inclusivas 

estão se mostrando insuficientes no sentido de superar as desigualdades sociais”.  

No atual Plano Nacional de Educação - PNE, encontramos a meta 4 que tem 

como objetivo:  

 

Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso 
à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema 
educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 
ou serviços especializados, públicos ou conveniados. (BRASIL, 2015) 

 

Além da universalização do acesso à educação básica e ao atendimento 

educacional especializado para essa população, visa garantir esse atendimento 

educacional na rede regular de ensino, por meio da educação inclusiva.  

Para alcançar a meta buscam algumas estratégias como:  

 

Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação - FUNDEB, as matrículas dos (as) estudantes da educação 
regular da rede pública que recebam atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar. (BRASIL, 2015) 

 

Segue afirmando, no PNE: “implantar salas de recursos multifuncionais e 

garantir atendimento educacional especializado”, da mesma forma que:  

 

Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade 
nas instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) 
alunos (as) com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta 
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de transporte acessível e da disponibilização de material didático próprio e 
de recursos de tecnologia assistiva; manter e ampliar programas 
suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, 
para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com 
deficiência. (BRASIL, 2015) 

 

O documento ainda visa “garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a 

exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência” além de: 

 

Apoiar  a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender 
à demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do atendimento 
educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores 
(as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, 
professores de Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues. 
(BRASIL, 2015) 

 

Importante abordar o Plano Municipal de Educação – PME de São Luiz 

Gonzaga, que foi elaborado em consonância com o Plano Nacional de Educação, 

portanto apresenta a mesma meta em relação à educação inclusiva (meta 12 no 

PME). Cito literalmente, algumas das estratégias para alcançá-las:  

 

Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados, nas formas complementar e suplementar, a todos (as) alunos 
(as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de educação 
básica. (BRASIL, 2015) 

 

Bem como, deixa explicito que deverá:  

 

Estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e 
assessoria, articulados com instituições acadêmicas e integrados por 
profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e 
psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores da educação básica 
com os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (BRASIL, 2015) 

 

Importante trazer para os entendimentos, o que o PME de São Luiz Gonzaga 

visa:  

 

Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao 
atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do 
desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 
beneficiários (as) de programas de transferência de renda, juntamente com 
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o combate às situações de discriminação, preconceito e violência. (SÃO 
LUIZ GONZAGA, 2015, p. 16) 

 

Além de “promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar 

as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com 

deficiência”. Promover também: 

 

Parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar a oferta 
de formação continuada e a produção de material didático acessível, assim 
como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso, 
participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 
matriculados na rede pública de ensino. (SÃO LUIZ GONZAGA, 2015, p. 
16) 

 

O atual Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021 de São Luiz Gonzaga e 

a Secretaria Municipal da Educação e Esporte- SEMEDE não apresentam nada 

específico em relação à inclusão, nos documentos pesquisados que estão postados 

no site oficial do município. 

 

2.2 INCLUSÃO ESCOLAR: UMA REALIDADE NA ESCOLA 

 

É sabido que as leis foram implantadas, como resultado de lutas pela garantia 

de direitos das pessoas com deficiência. Porém, é sabido também, que ainda 

precisamos de mais, que as políticas públicas estejam presentes nas ações, nas 

práticas pedagógicas dentro das escolas e no cotidiano de cada uma das pessoas 

com deficiência. 

 

Não há inclusão sem a existência de contextos inclusivos. Por isso a 
inclusão não se resolve no acto de publicação das leis ou se impõe pelos 
resultados da investigação ou pelo assumir público dos valores sociais 
inclusivos. Esse será apenas um nível contextal ou sistêmico. No entanto a 
inclusão é sempre algo a construir, enquanto projecto colectivo e enquanto 
projecto pessoal de cada cidadão. (FRANCO, 2009, p. 96) 

  
 

Maria Teresa Égler Mantoan, em seu livro “Inclusão Escolar o que é? Por 

quê? E como fazer?”, nos anos da década de 1990, que está dando suporte ao meu 

trabalho, diz que por mais contestado que ainda seja o movimento de inclusão 

“convence a todos pela sua lógica e pela ética de seu posicionamento social”. 
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Complemento essa ideia com Zilma Saibro Silva que enfatiza em seu livro “Não 

estamos preparados! Contextos e contradições na prática da educação escolar”, que 

“a educação tem, nesse cenário, papel fundamental, sendo a escola o espaço no 

qual se deve favorecer o acesso às oportunidades de desenvolvimento de 

competências”. 

 Tendo a escola, esse papel tão importante diante à inclusão, trago aqui a 

reflexão de mais um trabalho em que tenho me apoiado para fundamentar o meu:  

 

Na escola, ao invés de abrirmos possibilidades para a educação inclusiva, 
nas brechas que a sociedade vai permitindo, pela luta de minorias e de 
movimentos sociais, com a implantação de leis e a exposição na mídia de 
que todas as crianças procurem e exijam vagas nas escolas, 
preferencialmente no ensino regular, vejo que acabamos reforçando os 
limites e as fronteiras criadas na e pela sociedade, encobrindo um pouco 
mais o que nunca deveria ser coberto. (LUZ, 2006, p. 16). 

 

 Precisamos romper esses paradigmas excludentes, para derrubar as 

fronteiras e abrir os caminhos para a construção de uma sociedade verdadeiramente 

inclusiva. Segundo Monteiro e Castro (1997), a inclusão de alunos com deficiência 

na escola é importante para a formação individual de cada um, “tanto para os que 

têm deficiência quanto para os que não têm”. Neste sentido, percebe-se cada vez 

mais o grande papel da escola, nesse processo. 

 

Podemos dizer que o carácter inclusivo das instituições precede a sua 
acção. Por isso não é a educação inclusiva que torna as escolas inclusivas, 
mas são as escolas inclusivas na sua concepção que permitem a educar 
inclusivamente e para a inclusão. (FRANCO, 2009, p. 95) 

 

Portanto a escola inclusiva deve ser esta que educa, sobretudo para a 

inclusão, considerando e respeitando a diversidade. As ações pedagógicas devem 

estar voltadas para a construção de uma sociedade que vê além das diferenças. 

Afinal de contas, o que seriamos sem elas? Quem seriamos? São essas diferenças 

que constituem quem somos, na e diante da sociedade e só precisam ser 

respeitadas. 

Além da escola, a família tem papel fundamental no processo de inclusão, 

considerando os dois como espaços de socialização e aprendizagem, ressalta 

(PIRES, et al. p.86). Embora usem de diferentes estratégias, podem realizar um 

trabalho conjunto, complementando um ao outro, para a efetivação da inclusão. 

Desse modo a família passa a ser um dos principais apoios a escola inclusiva. 
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A educação inclusiva é de uma importância incomensurável, dado que 
todos – independentemente quem sejam, das necessidades especiais de 
aprendizagem que manifestem - têm um papel crucial na sociedade. A 
educação é transversal na vida do aluno. Os que necessitam de apoio 
específico devem ser educados em escolas regulares com o suporte 
adequado. Para tal mudança significativa nos conteúdos, abordagens, 
estratégias e estruturas é necessária. (REBOCHO, et al. p. 46) 

 

Neste sentido, não se pode negar que a escola precisa se reconstruir 

enquanto espaço de inclusão social, reconhecendo os fatores que implicam na 

mudança que se faz necessária, para a ruptura que ainda existe nesses espaços 

diante da inclusão. Já dizia Warwick (2001, p. 113, apud REBOCHO, et al. p. 42) 

“sem haver uma interacção planeada e um programa educacional planeado, no 

contexto de um currículo comum, não se pode dizer que tenha sido atingida”. 

Segundo Meirieu (2005, p. 44, Apud JESUS e EFFGEN, 2012, p. 19): 

 

Abrir a Escola para todos não é uma escolha entre outras: é a própria 
vocação dessa instituição, uma exigência consubstancial de sua existência, 
plenamente coerente com seu princípio fundamental. Uma escola que exclui 
não é uma escola [...]. A Escola, propriamente, é uma instituição aberta a 
todas as crianças, uma instituição que tem a preocupação de não descartar 
ninguém, de fazer com que se compartilhem os saberes que ela deve 
ensinar a todos. Sem nenhuma reserva. (MEIRIEU, 2005, p. 44, Apud 
JESUS e EFFGEN, 2012, p. 19) 

 
 

A escola para todos, deve também contar com todos. Docentes do ensino 

regular, professores de atendimento educacional especializado, gestão escolar, rede 

de apoio, escola e família, juntos podem ser a transformação de que tanto se fala. 

 

2.3 APOIOS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS RECEBIDOS NA ESCOLA REGULAR  

 

Diante dos diversos fatores que envolvem a inclusão social, percebo a 

necessidade de compreender o papel do professor frente a esse processo, do qual 

se torna o condutor, tendo em vista a grande dificuldade que a escola regular 

encontra ao trabalhar a inclusão, no cotidiano escolar. 

Não basta apenas uma proposta de inclusão, um prédio acessível, não 

descartando a importância dos mesmos, mas incluir vai muito além. Frequentar a 

escola não significa estar incluído e é sobrecarregada ao professor a 

responsabilidade, de não apenas manter o aluno na escola, mas incluí-lo de fato. 
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Além de se deparar com uma nova situação, o professor precisa buscar 

métodos e estratégias que possam lhe auxiliar. Percebe-se que entre os entraves 

presentes no processo de inclusão nas escolas de ensino regular está à falta de 

apoio profissional. Isso ficou claro para mim, na minha experiência como monitora, 

pois eu naquele momento sendo o apoio dado a professora que estava recebendo 

uma aluna com deficiência em sua sala de aula, não era especializada para tal 

função.  

Neste sentido, percebe-se que os professores não recebem o devido apoio, 

para trabalhar com a inclusão. Talvez alguns nem tenham clareza do que sejam 

esses apoios, dos quais têm direito e muitas vezes desenvolvem o seu trabalho com 

pouco ou quase nada que lhes é oferecido. 

As conquistas históricas nos mostram o quanto já foi alcançado, mas também 

o quanto as pessoas que possuem deficiência já foram excluídas, consideradas 

incapazes e isoladas da sociedade, apenas por serem consideradas diferentes. A 

inclusão não é uma empreitada fácil, no entanto, quando acontece precisa ser de 

maneira efetiva para que no intuito de incluir não aconteça uma exclusão. Inserir 

uma criança na escola não significa incluí-la, integração não é inclusão, portanto 

estar na escola não é estar incluído, esse processo vai muito além disso. 

Mantoan (2003) ressalta que o processo de inclusão necessita de uma 

“mudança nas perspectivas da educação” como um todo, tendo em vista que não 

são atingidos só alunos com deficiência, mas toda a escola. Portanto, quando 

pensamos em inclusão, jamais podemos pensar nas pessoas com deficiência 

separadamente, a escola deve ser o local que acolhe à todos, dessa forma deve ser 

pensada para todos.  

Na minha experiência, tive a oportunidade de aprofundar o meu olhar diante 

da inclusão escolar. Convivi com diferentes situações no cotidiano escolar e percebi 

que ainda que a escola esteja disposta a incluir, há uma sociedade toda, que às 

vezes mesmo sem intenção acaba por excluir, com atitudes de pena e coitadismo. A 

sociedade que se manifesta pelas famílias da comunidade escolar, com estas 

atitudes. 

Ilustra este meu olhar, frases do tipo “Coitadinha, porque trazer para a 

escola”. “Seria melhor ficar em casa!” Que ouvia em vários espaços da escola, nos 

momentos de chegada e saída dos alunos, em que as famílias ou responsáveis iam 

buscá-los.  Alguns pais e familiares me questionavam porque uma criança com 
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deficiência precisava ir à escola. Esses dizeres me incomodavam, mas compreendi 

que essa ainda é a visão que muitas pessoas têm da inclusão e para que esta 

aconteça, seja no âmbito escolar ou em qualquer outro, essa, infelizmente, ainda é a 

principal barreira a ser quebrada. 

Foi vivenciando momentos dentro da escola que compreendi o papel da 

inclusão e o quão importante é no espaço escolar. Foi quando minhas inquietações 

cresceram acerca do tema e vêm me movendo a buscar as respostas. Como futura 

educadora, espero encontrar uma escola verdadeiramente inclusiva, que de fato 

acolha a todos os seus alunos. 

Diante da realidade, minha intenção com este trabalho é compreender se de 

fato esta se fazendo o necessário para que aconteça de maneira efetiva, se escolas, 

professores, rede de apoio, mantenedoras e universidades estão desenvolvendo 

seus papéis.  

 

2.4 A FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE COMO APOIO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICO NA EFETIVAÇÃO DA INCLUSÃO ESCOLAR  

 

A inclusão de alunos com deficiência no ensino regular tem sido um desafio. 

Diante disso está o professor, como mediador desse processo, que se deve 

reconhecer, não é fácil. É sabido que a práticas pedagógicas se constituem através 

das experiências, mas não se pode excluir a importância de haver uma formação 

docente embasada na realidade. 

A formação continuada de professores é um alicerce para a efetivação da 

inclusão escolar, pois esta da continuidade a formação inicial, enriquecendo assim 

os conhecimentos já construídos, possibilitando ainda agregar a formação com as 

experiências vividas no cotidiano escolar. 

 

A formação não se faz antes da mudança, faz-se durante, produz-se nesse 
esforço de inovação e de procura dos melhores percursos para a 
transformação da escola. É esta perspectiva ecológica de mudança 
interactiva dos profissionais e dos contextos que dá um novo sentido às 
práticas de formação de professores centradas nas escolas. (NÓVOA, 
1992) 
 

É neste sentido, que se percebe a necessidade de uma formação contínua, 

considerando a complexidade do trabalho docente, que a cada dia se depara com 
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novas situações, novas experiências, que todos os dias se transformam e exige dos 

profissionais um posicionamento diante das transformações. 

 

A formação de professores ganharia muito se organizasse, 
preferentemente, em torno de situações concretas, de insucesso escolar, de 
problemas escolares ou de programas de acção educativa. E se inspirasse 
junto dos futuros professores a mesma obstinação e persistência que os 
médicos revelam na procura das melhores soluções para cada caso. 
(NÓVOA, 2009, p. 34) 
 

A ideia de Nóvoa cabe muito bem na situação que se encontra o processo de 

inclusão, pois necessita de uma formação docente acerca das situações vivenciadas 

dentro da escola. Deste modo, a formação continuada embasada na realidade 

escolar enquanto espaço inclusivo, dará suporte aos docentes nesse processo. 

 

A formação contínua concentra-se nas necessidades e situações vividas 
pelos práticos e diversifica suas formas: formação através dos pares, 
formação sob medida, no ambiente de trabalho, integrada numa atividade 
de pesquisa colaborativa, etc. (TARDIF, 2012, p. 291) 
 

Da mesma forma, Tardif nos traz a importância da formação continuada 

voltada as vivências. Pois dessa maneira a formação terá um verdadeiro significado, 

dentro das práticas pedagógicas. Além disso, é importante que a formação aconteça 

de diferentes formas, considerando a diversidade de situações que envolvem todo o 

contexto escolar, onde tudo se transforma a cada dia. Para Pimenta (1999, p. 30): 

 

[...] trata-se de pensar a formação do professor como um projeto único 
englobado a inicial e a contínua. Nesse sentido, a formação envolve um 
duplo processo: o de autoformação dos professores, a partir da 
reelaboração constante dos saberes que realizam em sua prática, 
confrontando suas experiências nos contextos escolares; e o de formação 
nas instituições escolares de onde atuam. Por isso é importante produzir a 
escola como espaço de trabalho e formação, o que implica gestão 
democrática e práticas curriculares participativas, propiciando a constituição 
de redes de formação contínua, cujo primeiro nível é a formação inicial. 
 
 

Portanto, é inegável a necessidade da formação continuada de professores e 

principalmente de repensá-las diante da realidade da profissão docente, para que as 

próprias instituições sejam espaços de formação. Pois segundo Nóvoa (2009) “falar 

de formação de professores é falar de um investimento educativo dos projectos de 

escola”.  
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Sendo assim, deve-se considerar essas questões no processo de inclusão 

escolar, além de um ambiente acolhedor e acessível para que seja de fato inclusivo 

é indispensável que se pense na formação dos profissionais. 
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3 METODOLOGIA 

 

Essa é uma pesquisa de cunho qualitativo, de acordo com Marconi e Lakatos 

(2011,p.109) esse tipo de pesquisa “aborda distinção de leis e teorias do ponto de 

vista de sua categoria qualitativa, formula relações entre características observáveis 

de objeto de estudo o fenômeno”. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva. Gerhardt e Silveira (2009, 

p. 35) definem a pesquisa exploratória como aquela que “tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas torná-los mais 

explícitos ou a construir hipóteses”. 

A pesquisa descritiva “exige do investigador uma série de informações sobre 

o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo depende de escrever os fatos de 

fenômenos de determinada realidade”. (TRIVIÑOS, 1987 apud GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009, p. 35). 

Também é caracterizada como pesquisa explicativa, segundo Gil (2008, p. 

28) este tipo de pesquisa preocupa-se em “identificar os fatores que determinam ou 

que contribuem para a ocorrência dos fenômenos”. Conta também com apoio na 

literatura sobre a temática, trazendo ainda a amostragem da realidade, realizada 

com questionário aberto com todas as professoras das escolas da rede municipal de 

ensino de São Luiz Gonzaga, que em 2019 tiveram alunos incluídos e que constam 

nos dados do projeto de pesquisa da UERGS – unidade São luiz Gonzaga. 

 

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A pesquisa foi realizada com a Secretaria Municipal de Educação de São Luiz 

Gonzaga – SEMEDE, com escolas municipais de educação infantil – EMEI e escolas 

municipais de ensino fundamental – EMEF, apenas os anos iniciais que possuem 

AcD, considerando o ano de 2019. A pesquisa teve que ser revista, tendo em vista o 

momento pandêmico que enfrentamos, em decorrência desta questão, as aulas 

presenciais encontram-se suspensas.  

Foram sujeitos da pesquisa professoras com alunos incluídos e 

coordenadoras pedagógicas de cada escola. Onze pessoas foram convidadas a 

participar, dessas, sete responderam imediatamente, e outras duas demoraram 
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alguns dias, mas participaram. Reforço que apenas uma não participou explicando 

que por motivos pessoais não poderia.  

 

3.2 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

 

Foi utilizado como ferramentas de registro, questionário. Considerando o 

momento da importância de extremo isolamento social, a pesquisa foi realizada por 

questionário enviado por meio eletrônico, com perguntas abertas e fechadas. Para 

melhor contextualizar a pesquisa, foram agregadas informações contidas no site da 

SEMEDE.  

Gil (2008, p. 121) define o questionário como: 

 

 [...] a técnica de investigação composta por um conjunto de questões que 

são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 
conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 
aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. 
 

Ainda segundo o autor, o questionário possibilita “o anonimato das respostas” 

e facilita pelo fato de permitir “que as pessoas o respondam no momento em que 

julgarem mais conveniente”. Gil (2008, p. 122) destaca ainda que o questionário 

“não expõe os pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal do 

entrevistado”. 
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4  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram analisados de modo qualitativo, segundo André (1983) esse 

tipo de análise visa apreender o caráter multidimensional dos fenômenos em sua 

manifestação natural, bem como captar os diferentes significados de uma 

experiência vivida, auxiliando a compreensão do indivíduo no seu contexto. 

A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação 

(GIL, 1999, p. 168). 

Ao analisar os dados resultantes, cada objetivo específico foi tratado de forma 

que permita visualizar questões básicas da pesquisa. 

Para pesquisar o que os professores consideram como apoio para a inclusão 

efetiva de alunos com deficiência e quais possibilidades o município propícia às 

escolas, utilizei um questionário enviado por endereço eletrônico  com professoras e 

coordenadoras da rede pública municipal, que atuam nos anos iniciais do ensino 

fundamental e na educação infantil. Para identificar quais apoios os professores 

recebem para trabalhar a inclusão escolar com base na legislação; investigar o que 

os profissionais entendem como apoio, para trabalhar com alunos incluídos; bem 

como verificar o que a legislação estabelece como apoio docente para a efetiva 

inclusão escolar e por fim trazer para reflexão a importância do trabalho 

compartilhado entre escola, munícipio, mantenedora, família e universidade, no 

atendimento de alunos com deficiência. 

 

4.1  ANÁLISE DAS RESPOSTAS 

 

A pesquisa foi pensada para ser realizada envolvendo todas as escolas que 

possuíam alunos inclusos no ano de 2020. No entanto, entramos em isolamento e 

distanciamento social, devido ao momento pandêmico causado pela COVID-19 

(Sars- Cov- 2).  

As atividades escolares passaram a ser totalmente remotas, a dificuldade de 

mobilização devido ao atual cenário, impôs que se buscasse outra forma para ter 

acesso a informação de quais escolas tiveram alunos incluídos na educação infantil 

e nos anos iniciais. Desse modo recorreu-se  ao projeto de pesquisa, sobre inclusão, 

realizado pela professora Arisa Araujo da Luz, minha orientadora para termos dados 
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das escolas com AcD. Este tema tem sido objeto de pesquisa de décadas da 

professora, em que são abordados os envolvimentos das escolas na efetiva 

inclusão. Do projeto de pesquisa liderado pela professora Arisa, foi-me passado os 

dados das escolas que tiveram alunos inclusos no ano 2019, que efetivamente 

assumiram como alunado com deficiência. Em várias situações, segundo dados 

desta pesquisa, a própria escola leva tempo para perceber ou reconhecer as 

característacas diferenciadas de alunos. 

Atráves do grupo de pesquisa foi-me passado seis escolas, considerando que 

estão incluídas apenas aquelas que possuem alunos que são caracterizados com 

deficiência e possuem diagnóstico, o que diminui as instituições a serem 

pesquisadas, tendo em vista aquelas crianças que ainda não foram diagnosticadas, 

o que ocorre muito na educação infantil, que é a fase inicial da vida escolar da 

criança. 

O questionário com perguntas abertas e fechadas foi enviado para as 

professoras que possuem AcD e coordenadoras de cada escola,  por meio 

eletrônico. As questões foram divididas em dois eixos: o primeiro envolve dados 

pessoais e o segundo eixo os dados da pesquisa. Neste segundo eixo as perguntas 

estavam relacionadas a que apoios as docentes  recebem ao terem alunos incluídos 

e as coordenações pedagógicas também. Optou-se por enviar o mesmo 

questionário  para evitar identificações.  

Em relação a formação profissional todas afirmaram que são formadas em 

Magistério, bem como todas possuem graduação, sendo a maioria em Pedagogia e 

uma pequena parte em outras licenciaturas. Ou seja, todas são formadas em 

licenciaturas. A metade das pesquisadas possuem pós- graduação lato sensu e 

destas, quatro possuem pós- graduação,  stricto sensu, Mestrado. 

Neste contexto, ressalto o quão importante é a formação profissional e é 

possível perceber que a maioria das professoras que responderam a pesquisa 

buscaram uma formação a mais do que o Magistério (Curso Normal), por exemplo. 

Tardif, trás essa importância do profissional dar continuidade a sua formação: 

 
Tanto em suas bases teóricas quanto em suas consequências práticas, os 
conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos e necessitam, 
por conseguinte, de uma formação contínua e continuada. Os profissionais 
devem, assim, autoformar-se e reciclar-se através de diferentes meios, após 
seus estudos universitários iniciais. (TARDIF, 2002, p. 249) 
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Se tem convicção de que a formação é à base da profissão docente, pois é 

ela que vai subsidiar as práticas pedagógicas do profissional em educação, neste 

sentido no conjunto da escola. Ainda segundo Tardif (2002, p. 247): 

 

Em sua prática, os profissionais devem se apoiar em conhecimentos 
especializados e formalizados, na maioria das vezes, por intermédio das 
disciplinas científicas em sentido amplo, incluindo, evidentemente, as 
ciências naturais e aplicadas, mas também as ciências sociais e humanas, 
assim como as ciências da educação.  
 

No que diz respeito ao tempo de atuação profissional, constatou-se que mais 

da metade das professoras estão no meio da carreira. A idade das mesmas 

condizem com esse tempo de atuação, considerando que a maioria têm idade entre 

36 e 60 anos. Por serem respostas fechadas, encaminhamos a seguinte pergunta:  

Idade: 

(  ) De 18 anos a 25 anos         

(  ) De 26 anos a 30 anos 

(  ) De 31 anos a 35 anos 

(  ) De 36 anos a 40 anos 

(  ) De 41 anos a 50 anos 

(  ) De 51 anos a 60 anos 

(  ) Mais de 60 anos 

Neste sentido, concordo quando Tardif fala dos saberes da experiências, dos 

saberes profissionais, mas principalmente do periodo da carreira que as professoras 

se encontram, “[...] constata-se que a evolução da carreira é acompanhada 

geralmente de um domínio maior do trabalho e do bem-estar pessoal no tocante aos 

alunos e às exigências da profissão”. (TARDIF, 2002, p. 89)  

Todas as entrevistadas são professoras, o que reforça o estigma que na 

educação infantil e nos anos iniciais atuam, majoritariamente, as mulheres. Ainda há 

um preconceito  antigo mas latente em relação a figura masculina nestes níveis de 

ensino. Em relação a carga horária, todas afirmaram trabalhar 40 horas semanais, 

sendo a maioria em uma única escola. 

Já no segundo eixo da pesquisa, as perguntas foram relacionadas 

diretamente à inclusão. Este eixo teve três perguntas abertas e tiveram respostas 

completas e altamente profissionais, o que demonstra a preocupação e qualidade 

com a educação e a inclusão escolar.  
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Reforço a minha preocupação com os apoios pedagógicos recebidos na 

escola, que vão desde o que é preconizado na legislação a o que realmente é 

realizado. Como apoio pedagógico para a efetiva inclusão, após a revisão 

bibliográfica e a legislação, e lembrando que parto de minha vivência como apoio 

pedagógico, considero: recursos pedagógicos e humanos, participação e apoio da 

família, coordenação pedagógica presente e atuante, espaços adequados e 

acessíveis, materiais didádicos, pessoal especializado para atuar como monitor (a), 

sala de AEE, oferta de cursos conforme deficiência dos alunos para que os 

professores possam compreender e buscar metodologias adequadas para o melhor 

desenvolvimento do aluno e oferta regular de formação continuada docente para as 

escolas. E que o sistema de ensino e orgão mantenedor assegure esses direitos à 

todas as escolas que recebem alunos com deficiência. 

Diante do questionamento de qual a reação que tiveram quando souberam 

que teriam alunos com deficiência (AcD), todas as professoras relataram ter ficado 

preocupadas, por medo de “não dar conta”, podemos perceber então, uma certa 

‘insegurança’ que existe por parte das professoras. Isso fica claro em suas falas: 

Fiquei preocupada, pensando se daria conta de atende- lo da melhor maneira. 

(professora 1) 

Neste sentido, em que a maioria das professoras apontam o quanto ficaram 

preocupadas o que vai diferenciando são as reações que tiveram e as ações que 

adotaram. 

− Muita preocupação pois não tenho cursos específicos para esse trabalho e 

simplesmente recebemos os alunos e pronto! (professora 2) 

Preocupada... [...]. Será que vou dar conta?(professora 3) 

Tive um sentimento de superação, de certeza que teria uma turma com 

crianças e que eu deveria manter toda a turma unida. (professora 4) 

Reforço, nestes fragmentos de respostas que trago, podemos deduzir o 

quanto a inclusão ainda está associada a uma formação específica. Lembrando que 

todas as escolas de ensino fundamental do município de São Luiz Gonzaga 

possuem  Atendimento Educacional Especializado – AEE, em turno inverso, um dos 

apoios pedagógicos para a efetiva inclusão. Através destas respostas, fica evidente 

a preocupação em buscar conhecimentos para atuar de forma efetiva na inclusão. 

Como iliustra a seguir: 



34 

− Fui buscar subsídios que auxiliassem na minha prática pedagógica ... Me 

propus ler , pesquisar e dar o meu melhor , acreditando que podemos. (professora 5) 

Nas respostas, quase todas as professoras reforçaram a busca por 

conhecimentos que possibilitassem a aprendizagem de toda a turma e de como elas 

poderiam atuar.  

− Medo de não conseguir atender junto com os demais, o aluno com 

deficiência assim como os outros possuem características específicas e isso causa 

uma certa insegurança sobre o convívio e o seu progresso. (professora 6) 

Vejamos que algumas professoras da educação básica já superaram as 

afirmações de que não tem “preparo para trabalharem com alunos incluídos” o que 

era uma referência permanente nos estudos e pesquisas realizadas até 2010, 

aproximadamente.  

- Sou coordenadora da escola e acredito que todos aprendemos com novas 

experiências desde que estejamos aptos a estudar ... não tive problemas com os 2 

alunos que a escola recebeu... trabalhamos junto com as professoras.  (professora 

8) 

Em verdade, o que se percebe nas respostas é o desejo de aprofundamento 

de estudos para trabalharem de forma consciente e oportunizando condições em 

todo o ensinar e aprender. 

- Que teria que estudar mais para poder ofertar atividades condizentes com a 

realidade do aluno. (professora 7) 

Outra questão evidente é o saber da experiencia (TARDIF, 2012), que ilustro 

com apenas um fragmento: 

− Mesmo tendo mais de 15 anos de profissão, a experiência com aluno 

especial é recente. Ao ficar sabendo foi um misto de euforia e preocupação, afinal 

era a primeira experiência para mim professora e também para a escola. (professora 

9) 

Em síntese, quando uma das entrevistadas diz que não tem cursos 

específicos para esse trabalho, nos remete para a questão da formação docente. 

Outra ressalta que optou pela busca de subsídios de leituras e pesquisas, segundo 

Mantoan (2015, p.13): “De fato, a formação que está sendo oferecida aos 

professores não atende aos reclamos do ensino inclusivo, que gira em torno de 

outro eixo”. Segue dizendo que: 
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A escola para todos exige uma grande virada na formação inicial e 
continuada de professores. É providencial que elas se centrem na 
discussão de problemas reais, concretos, relativos ao ensino ministrados 
nas escolas e nas possibilidades de seus alunos tirarem proveito dele. 
(MANTOAN, 2015, p. 23) 
 

A formação docente já foi discutida anteriormente neste trabalho, mas mais 

uma vez nos encontramos diante dela, de sua grande importância  e o quanto reflete 

no trabalho realizado dentro dos espaços escolares. Enfatizando a formação inicial e 

principalmente a continuada, tendo em vista a necessidade do professor se 

reinventar, a cada dia, buscando e aprimorando seus conhecimentos.  

 

A formação continuada do professor deve ser um compromisso dos 
sistemas de ensino comprometidos com a qualidade do ensino que, nessa 
perspectiva devem assegurar que sejam aptos a elaborar e a implantar 
novas propostas e práticas de ensino para responder às caracteristicas de 
seus alunos, incluindo aquelas evidenciadas pelos alunos com 
necessidades educacionais especiais. (PRIETO 2006, p. 57) 
 

Por fim, entende-se então, a necessidade de haver um comprometimento dos 

sistemas de ensino com a formação docente, para que sejam capazes de refletir e 

reiventar suas práticas diante das situações e da realidade encontrada. Segundo 

Luz (2006, p. 136) “[...] saberes pedagógicos vêm de lugares diferentes e vivências 

de cada professora, da formação inicial e continuada e da experiência docente.” 

A segunda questão voltada à inclusão, questionava sobre o que entendiam 

como apoio pedagógico para trabalhar com AcD. Dessa vez as respostas 

apareceram mais diversificadas, algumas entendem como recursos humanos e 

pedagógicos, outras como um profissional, sala de AEE, cursos e até materiais 

didáticos. 

− Entendo que este profissional tem ligação direta com o trabalho escolar o 

qual auxilia o professor regente com ferramentas que permita com que o aluno se 

aproprie de estratégias de aprendizagens eficientes. O profissional de apoio não é 

um monitor ou um auxiliar do professore, portanto ele deve facilitar a acessibilidade 

do AcD promovendo autonomia e independência deste. Tão importante é sua função 

que a LDB prevê em seu artigo este profissional. (professora 5) 

Este é um ponto importante da pesquisa pois esclarece realmente o 

entendimento das professoras acerca da inclusão. Trazendo isso em suas 

respostas: 
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− Apoios que possam auxiliar dentro da sala de aula no dia a dia, sala de AEE 

e monitor(a). (professora 1) 

−Todos os recursos pedagógicos ou humanos que possibilitam realizar uma 

atividade diferenciada. (professora 9) 

− Entendo que teríamos que ganhar recursos pedagógicos e humanos na 

escola. (professora 2) 

Dos três recortes das respostas nos remetem à apoio de pessoal. Uma 

dificuldade quando se refere as rotinas diárias, para trabalharem com toda a turma.  

− Sala de recurso com profissional especializado, cursos (troca de ideias e 

experiências) ,material didático específico conforme deficiência. (professora 6) 

− O Apoio Pedagógico tem como objetivo geral a instrumentalização do aluno 

para o aprender, permitindo que ele se aproprie de estratégias de aprendizagem 

eficientes e que tome consciência desse processo através do desenvolvimento da 

metacognição. (professora 3) 

− Dar assistência no meu caso como coordenadora para o professor de como 

trabalhar com esses alunos... envolver com comprometimento o aluno da melhor 

forma possível na escola. (professora 8) 

Neste sentido reforça-se a hipótese de que falta um entendimento por parte 

de alguns professores do que realmente são esses apoios que têm direito e que 

servem para auxiliar as práticas pedagógicas, principalmente no processo de 

inclusão no ensino regular, o que pode ser um dos principais entráves para a  efetiva 

inclusão. 

Segundo Valle (In.: RODRIGUES, I. E. (Org.), 2016, p. 30): 

 

Tal realidade faz com que as percepções dos docentes de turmas regulares 
quanto ao conceito de direito à educação e consequentemente de inclusão 
sejam de suma importância para a transformação da prática docente e de 
realidade inclusiva. 
 

Diante disso, percebe-se a importância de compreender a percepção dos 

professores em relação a inclusão. Vejo esta necessidade através de suas 

respostas. Valle (In.: RODRIGUES, I. E. (Org.), 2016, p. 31)  segue dizendo que: 

 

Desta forma, a difusão de um conceito de educação inclusiva que implique 
em pensar a educação de qualidade para todos os alunos independente de 
suas necessidades educativas, seu credo ou etnia é essencial para a 
concretização do direito à educação previsto constitucionalmente, sendo 
este o passo inicial para a reinvenção da realidade escolar. 
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A terceira questão  buscava identificar quais foram os apoios recebidos para 

trabalhar com AcD, da escola, da mantenedora e das famílias.  

Todas as entrevistadas afirmaram ter recebido total apoio, da coordenação 

pedagógica enquanto escola, ponto importante que ressalta o comprometimento da 

escola ao receber os alunos inclusos. Para Mantoan (2013, p. 61) “[...] existe ensino 

de qualidade quando as ações educativas se pautam por solidariedade, 

colaboração, compartilhamento do processo educativo com todos os que estão 

direta ou indiretamente nele envolvidos” . 

− Da escola, apoio da coordenadora pedagógica quanto a didática a ser 

aplicada. Da mantenedora um profissional de apoio quanto as necessidades físicas 

do aluno , conversa quinzenal com profissional pedagógico especializado . Família 

presente, trocando ideias e orientações sobre a melhor forma para o atendimento do 

aluno. (professora 6) 

Esse trecho traz a equipe gestora e mais uma vez  o trabalho da 

coordenadora pedagógica o que ressalta o papel fundamental que este profissional 

desempenha nas instituições escolares e neste fragmento destaca-se por ser citado 

como o responsável por realizar formações com os professores. Neste sentido, 

Santos (In.: RODRIGUES, I. E. (Org.), 2016, p. 64)   ressalta essa importância 

dizendo que: “Para que [...] ambientes heteregêneos sejam construídos, é 

necessário, além de um movimento de gestão escolar mais democrática e aberta, 

viabilizar uma adequada formação de professores”.  

− Da escola: A equipe gestora, em especial o coordenador pedagógico que 

traz subsídios e realiza formações com os professores, oportunizando uma 

experiência de aprender e ensinar com o aluno AcD.(professora 3 ) 

A maioria das professoras citou ter recebido estagiário (a), citado também 

como atendente, monitor e profissional de apoio, por parte da mantenedora. Da 

família compreensão, e troca de ideias, o que significa que a família é presente. 

Mantoan (2003, p. 30), aborda a importância de ter a família como aliada: 

 

Os pais podem ser nossos grandes aliados na reconstrução da nova escola 
brasileira. Eles são uma força estimuladora e reivindicadora dessa tão 
almejada recriação da escola, exigindo o melhor para seus filhos, com ou 
sem deficiências, e não se contentando com projetos e programas que 
continuem batendo nas mesmas teclas e maquiando o que sempre existiu. 
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A sala de AEE também é citada como um apoio pedagógico: 

- Monitora.(professora 9) 

− Na escola que recebi AcD tive o apoio de todos os segmentos 

mencionados, especialmente do AEE. Acompanhamento diário dos planejamentos, 

estratégias de ensino, materiais diversificados, muita escuta, troca, sugestões de 

atividades. (professora 5) 

É possível perceber que algumas relatam ter atendimento de psicopedagogas  

especializadas como apoio da mantenedora e isso não aparece em todas as falas, o 

que traz um questionamento sobre este atendimento.  

− Apoio da direção e colegas na escola... direito igual para todos...da Semede 

com as psicopedagogas [...] das família a compreensão e carinho.(professora 8) 

As respostas da minha pesquisa reforçam o estigma que ainda existe em 

relação a inclusão, principalmente no ensino regular, a preocupação e o medo de 

não conseguir. Mas reforça também que os professores estão buscando subsídios 

que possam auxíliá-los. De acordo com Veiga (2020, p. 53): 

 

Todo educador deve atender aos desafios colocados pela realidade em que 
atua e que precisa ser repensada do ponto de vista do comprometimento 
educativo, colocando-se como articulador mediando a unidade teórico -
prática no trabalho pedagógico. Essa atuação profissional impulsiona 
atitudes de disponibilidade e flexibilidade para recuperar práticas valiosas e 
transformá-las em práticas necessárias. 
 

Este é o papel do educador, buscar e se reiventar diante dos desafios 

encontrados. Ressignificar suas experiências e conhecimentos de acordo com cada 

realidade em que se encontra. Na inclusão não é diferente, no entanto o professor 

necessita de apoios que auxiliem no seu trabalho, pensando sempre no 

desenvolvimento do aluno. 

A legislação preve que as instituições devem oferecer “formação e 

disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de 

tradutores e intérpretes de libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio”; 

bem como “profissional de apoio escolar”, além de “tecnologia assistiva, tecnologia 

de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de 

acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência” e também 

“aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o 
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talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência”. 

Estes apoios estão previstos na  Lei Brasileira de Inclusão.  

No entanto, estes não  foram citados nas respostas das participantes da 

pesquisa, que trazem somente o apoio da coordenação pedagógica, o AEE, 

profissional de apoio, a participação da família e a formação docente que aparece 

em apenas uma das respostas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Em 2017, quando ingressei na UERGS, no Curso de Pedagogia – 

Licenciatura, passei a compreender a importância da inclusão social e o quanto esse 

processo depende de cada um de nós. Depende sim, de políticas públicas, leis, 

normas que dêm subsídios para garantir nossos direitos, mas principalmente de 

empatia, de pessoas que ‘enxergam’ o próximo, que sejam solidárias e de forma 

conscientes estendam as mãos, abram o coração, pois a inclusão para ser efetiva 

ainda depende da ‘conscientização’ da sociedade. É realidade, traduzida nas 

palavras de Mantoan (2013, p. 32):  

 

[...] A igualdade de oportunidades, que tem sido a marca das políticas 

igualitárias e democráticas no âmbito educacional, também não conseue 
resolver o problema das diferenças nas escolas, pois elas escapam ao que 
essa proposta propõe, diante das desigualdades naturais e sociais. 
 

E é por isso que ainda temos que cada vez mais, abordar a inclusão escolar. 

Entendo que as escolas têm papel essencial, pois são espaços abertos para todas 

as crianças, jovens e adultos independente de classe, religião, raça ou qualquer 

outra diferença e, acredito e vou trabalhar para isso, devem atender a todos sem 

distinção, cada um com suas singularidades.  

A escola é uma comunidade, que deveria trabalhar em conjunto, onde cada 

uma das partes tem importantes contribuições e são fundamentais para o trabalho 

desenvolvido. É neste sentido, que entende-se a importância desse trabalho 

conjunto diante do processo de inclusão no ensino regular.  

Tendo em vista que ainda é uma questão que gera certo receio e insegurança 

nos professores, acredita-se que recebendo os apoios necessários podem 

desenvolver um trabalho com mais segurança, no sentido de saber que podem 

atender a todas as necessidades de seus alunos para que sintam-se e sejam 

efetivamente incluíds. Segundo Veiga (2020, p. 90): “É preciso ficar claro [...] que a 

inclusão não pode ser promovida nos sistemas de ensino desprovida de recursos”. 

Esses apoios que se fala, devem vir do sistema de ensino; da mantenedora, 

de acordo com o que assegura a legislação com pessoal especializado; da presença 

e participação da família; das salas de AEE; da escola em si; de cursos necessários 

para a formação do professor conforme deficiência dos alunos, de espaços 
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adequados e acessíveis; são recursos humanos e pedagógicos necessários para o 

pleno desenvolvimento do aluno, que servem como auxílio para o professor 

mediador. Lembro sempre, que todos os apoios devem vir na perspectiva da 

educação inclusiva.  

A partir da pesquisa realizada, compreendo que apesar dos entraves, as 

professoras têm buscado, pesquisado e ainda que se sintam inseguras, têm 

atendido e trabalhado os alunos inclusos que recebem. Neste sentido, posso afirmar 

que têm desenvolvido o seu trabalho da melhor maneira possível, principalmente 

com a ajuda da coordenação pedágogica, assumindo cada vez mais o papel de 

escola inclusiva. 

Em suas respostas percebi que a maioria conta com o apoio de monitor (a), 

que lhes é enviado pela mantenedora. Durante minhas experiências nas escolas 

como estagiária e principalmente naquela em que fui monitora, pude constatar que 

são destinados à esse cargo professores ainda em formação (assim como eu), tanto 

de licenciaturas voltadas a educação, quanto do Curso Normal – magistério.  

Quando compreendi a responsabilidade do trabalho que teria que 

desenvolver, me assustei, pois não sabia a quem recorrer. Poderia ter levado essa 

questão até a universidade, no entanto não o fiz, e é por isso que considero 

importante abordar esse assunto, tendo em vista que a universidade poderá dar 

suporte as futuras estagiárias que necessitarem e as professoras em início de 

carreira. 

O que entendo é que, neste sentido, poderia haver uma melhor preparação 

deste profissional enviado para auxiliar o professor quando recebe AcD em sua 

turma. Seria interessante que houvesse uma ‘conversa’ com as instituições que 

estão formando esses profissionais, que pudessem ajudar nessa caminhada da 

inclusão de todos na escola. 

Essa pesquisa não tem a intenção de julgar as intituições e o trabalho que 

vem sendo desenvolvido, mas tem o intuito de trazer contribuições e reflexões 

acerca da inclusão e todos esses apoios que são fundamentais para a efetivação da 

mesma. 

Mediante os resultados obtidos com os questionários, compreendo que 

necessita haver uma maior clareza de todos esses apoios que os professores têm 

direito e que recebam todos de acordo com as necessidades e a cada etapa uma 

avaliação e reavaliação dos recursos usados e dos resultados obtidos, para que 
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possa se repensar quando necessário e assim oferecer melhores condições para o 

trabalho do professor e desenvolvimento do aluno. 

Que apoios os docentes recebem para trabalhar com alunos incluídos no 

ensino regular? Trago aqui uma síntese rápida dos apoios mencionados pelas 

participantes da pesquisa: 

O apoio da escola e coordenação pedagógica foram citadas sete vezes. O 

acompanhamento de psicopedagogas e profissional pedagógico especializado 

aparece apenas em duas respostas. O AEE, é citado por duas das entrevistadas, já 

o profissional de apoio (monitor) aparece em cinco das dez respostas. O 

acompanhamento da família está presente em nove respostas e a formação docente 

é citada apenas por uma profissional. 

Após concluir minha pesquisa, posso afirmar que os apoios recebidos pelos 

docentes com AcD são aqueles que buscam, o que reveindicam, o que pedem para 

a mantenedora e, de certa forma, vão conseguindo. Infelizmente ainda fica a critério 

da pró-atividade de cada escola, equipe diretiva, coordenação pedagógica e 

docente, que está vivendo esta situação na escola. 

Todos esses dados nos mostram que a luta pela inclusão precisa continuar, 

precisa de pessoas que acreditam, assim como eu, que é possivel. E que juntos 

podemos! 
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APÊNDICE A – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Prezados (as) professores (as), conto com vocês para a realização desta 

pesquisa! 

Futuros (as) colegas, diante do cenário que estamos vivendo, de 

distanciamento social, encontramos outras maneiras de nos comunicarmos. Por 

meio deste, eu Ana Paula Corrêa Cardoso, acadêmica do curso de Pedagogia – 

Licenciatura da UERGS – Unidade São Luiz Gonzaga, peço encarecidamente seu 

apoio e participação nesta pesquisa, que faz parte do meu trabalho de conclusão de 

curso – TCC, orientado pela professora Dr.ª Arisa Araujo da Luz. 

 Esta pesquisa não possui caráter julgador, busca auxiliar em questões que 

influenciam a efetivação da inclusão na escola regular.  Solicitamos que leiam e se 

concordarem confirmem o termo livre e esclarecido, consentindo sua participação e 

divulgação de dados, deixando claro que jamais citaremos nomes ou fatos que 

permitam reconhecer a quem estamos nos referindo. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Futuro (a) colega, você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário 

(a), da pesquisa intitulada “Quais apoios os docentes recebem para trabalhar com a 

inclusão escolar no ensino regular, que faz parte do trabalho de conclusão de curso 

– TCC, do curso de pedagogia – licenciatura, conduzida pela acadêmica Ana Paula 

Corrêa Cardoso, matrícula na UERGS – Unidade São Luiz Gonzaga, nº 

026.901.310-56, orientado pela professora Dr.ª Arisa Araujo da Luz, matrícula na 

UERGS nº 1408703. O presente estudo tem como objetivo pesquisar o que os 

professores consideram como apoio na escola para a inclusão efetiva de alunos com 

deficiência, o que o município propicia e o que estabelece a legislação. sua 

participação não é obrigatória, mas é muito importante para a realização da 

pesquisa. As questões serão realizadas através de questionário enviado por meio 

eletrônico. Os mesmos não serão identificados e serão respondidos diretamente 

pelos entrevistados. não será necessário o uso de imagens do (a) entrevistado (a), 

não haverá ônus e nem remuneração para o participante. Será garantido o sigilo dos 

dados pessoais dos participantes. A pesquisadora responsável se compromete a 

tornar públicos nos meios acadêmicos e científicos os resultados obtidos de forma 

consolidada sem qualquer identificação de indivíduos ou instituição participantes. 

Riscos e benefícios da pesquisa: como toda pesquisa envolvendo seres humanos, 

esta também apresenta riscos, mesmo que mínimos, e cabe-nos destacar a 

possibilidade que esses venham acontecer da seguinte forma: a) ao pesquisar sobre 

os apoios recebidos para atuar com alunos inclusos, pode ocorrer de os (as) 

entrevistados (as) se depararem ou confrontarem sua realidade com o que se 

pretende como uma proposta de pesquisa científica e perceber situações que não 

estavam visíveis, gerando certo desconforto. Tal situação pode levar a um processo 

de breve frustração ou euforia. Mediante tais situações, nos propomos, enquanto 

pesquisadoras, procurar dar Retorno às questões que tragam esse desconforto ou 

até mesmo promover espaços online de discussão individual aos entrevistados (as) 

que possam colaborar no sentido de preencher tais lacunas, se existirem. enquanto 

benefícios espera-se que esta pesquisa consiga promover: a) benefícios sociais e 

coletivos, aprimorar a pesquisa científica para o campo da inclusão escolar, na 

construção de conhecimento sobre o tema abordado; b) benefícios individuais: para 

todos (as) que participarem, pois a pesquisa parte da premissa de que procura 
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contribuir para contextualizar a educação inclusiva, numa relação permanente, seja 

pela participação, pelos estudos, ou mesmo pelo retorno em forma de artigos e 

formações que a mesma possa proporcionar. Se você concordar em participar basta 

confirmar no final deste documento. Seguem o telefone e o endereço da 

pesquisadora responsável e o telefone e o endereço institucional da orientadora 

desta pesquisadora, na UERGS – Unidade São Luiz Gonzaga, onde você poderá 

tirar suas dúvidas sobre o projeto de TCC e sua participação nele, agora ou a 

qualquer momento. Reitera-se a participação é voluntária e muito importante para 

abordar esta temática. Contatos da pesquisadora responsável: Ana Paula Corrêa 

Cardoso, acadêmica da UERGS – Unidade São Luiz Gonzaga, do curso de 

Pedagogia – Licenciatura. Endereço: Rua General Lima, 3499- Presidente Vargas, 

São Luiz Gonzaga/ RS, CEP: 97800-000. Telefone: (55)99699-8772. E-mail: ana-

cardoso@uergs.edu.br contatos da orientadora: Arisa Araujo da Luz, professora 

adjunta da UERGS – Unidade São Luiz Gonzaga. Endereço: Rua Marechal Floriano 

Peixoto, 4557 – Agrícola, São Luiz Gonzaga/RS, CEP: 97800-000. Telefone: (55) 

3352 4370. E-mail: arisa-luz@uergs.edu.brcontatos do comitê de ética de pesquisa 

da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). Endereço: Rua 7 de 

Setembro, 1156 – Centro, Porto Alegre/RS, CEP: 90.010-191. telefone: (51) 3288-

9000. E-mail: cep.uergs@gmail.com. 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

1. Formação Profissional – podes marcar mais de uma: 

   (  ) Magistério 

   (  ) Curso de Graduação 

   (  ) a - Pedagogia 

   (  ) b- Outras licenciaturas 

   (  ) c- Bacharelado 

   (  ) d- Tecnólogo 

   (  ) Pós-graduação lato sensu 

   (  ) Pós-graduação – stricto sensu – Mestrado 

   (  ) Pós-graduação – stricto sensu – Doutorado 

 

2. Quantos anos tens de atuação profissional? 

    (  ) 1 ano (iniciando) 

    (  ) De 2 a 5 anos 

    (  ) De 6 a 10 anos 

    (  ) De 11 a 15 anos 

    (  ) De 16 a 20 anos 

    (  ) De 21 a 25 anos ou mais 

 

3. Em quantas escolas tu atuas semanalmente? 

(  ) Apenas uma escola 

      (  ) Duas escolas 

      (  ) Três escolas 

 

4. Idade: 

(  ) De 18 anos a 25 anos  (  ) De 26 anos a 30 anos 

      (  ) De 31 anos a 35 anos  (  ) De 36 anos a 40 anos 

      (  ) De 41 anos a 50 anos  (  ) De 51 anos a 60 anos 

      (  ) mais de 60 anos 
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5. Sexo: 

(  ) Feminino 

     (  ) Masculino 

     (  ) Outros 

 

DADOS DA PESQUISA 

6. Qual a reação que tiveste quando soube que terias alunos com deficiência 

(AcD)? 

7. O que entendes como 'apoio pedagógico' para trabalhar com (AcD)? 

8. Quais foram os apoios recebidos para trabalhar com AcD?  

a) Da escola: 

      b) Da mantenedora:  

      c) Das famílias: 

 


