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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como principal objetivo identificar os conhecimentos, 

preparação e dificuldades dos professores que atuam nas escolas de educação 

infantil de Sertanópolis - PR para promover a inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. A coleta dos dados foi realizada junto a 20 

professores atuantes em 3 Centros de Educação Infantil da rede pública de ensino 

do município de Sertanópolis. O instrumento utilizado para o levantamento dos 

dados foi um questionário contendo questões abertas e fechadas que versaram 

sobre os seguintes temas: os conhecimentos, a preparação e capacitação em 

relação à inclusão de alunos com NEE e as dificuldades que sentiram para ensiná-

los. Os dados obtidos foram organizados em oito categorias: 1) Formação inicial dos 

professores em relação ao processo de inclusão dos alunos com NEE; 2) Avaliação 

dos participantes sobre sua preparação para atender os alunos com NEE; 3) 

Sugestões sobre como deveria ser a formação para o atendimento dos alunos com 

NEE; 4) Formação continuada dos participantes acerca do processo de inclusão; 5) 

Experiência dos Professores com alunos com NEE; 6) Descrição dos diagnósticos 

dos alunos com NEE, das escolas públicas de Sertanópolis; 7) Dificuldades e 

adaptações relatadas pelos participantes para atuar junto a alunos com NEE; 8) 

Opiniões dos participantes sobre o direito à escolarização e avaliação da escola 

para incluir os alunos com NEE. Os resultados evidenciaram que: os participantes 

avaliaram que as disciplinas cursadas no curso de Pedagogia não foram suficientes 

para possibilitar-lhes atuar com alunos com NEE, alguns, além disso, relataram que 

sentem a necessidade de conhecimentos sobre a educação especial e inclusão. 

Considerando os dados obtidos sugerimos a organização de uma formação 

continuada no local de trabalho dos professores que possibilite a relação teoria e 

prática para que o processo de inclusão dos alunos com NEE possa ser aprimorado. 

 

 

Palavra chave: Educação Inclusiva; Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais; Educação Infantil; Formação de Professores. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to identify the knowledge, preparation and difficulties of 

teachers working in preschools Sertanópolis to promote the inclusion of pupils with 

special educational needs. Data collection was carried out with 20 teachers working 

in 3 Child Education Centers of public schools in the municipality of Sertanópolis. 

The instrument used to gather data was a questionnaire with open and closed 

questions that revolved around the following themes: knowledge, preparation and 

training in relation to the inclusion of pupils with SEN and the difficulties they felt to 

teach them . The data obtained form organized into eight categories : 1 ) Initial 

training of teachers in relation to the inclusion of pupils with SEN process; 2 ) 

Evaluation of the participants about their preparation to serve students with SEN ; 3 ) 

Any suggestions on how it should be training for the care of pupils with SEN ; 4 ) 

Continuing education of the participants about the process of inclusion ; 5 ) 

Experience of Teachers with students with SEN ; 6 ) Description of diagnoses of 

pupils with SEN , Public Schools Sertanópolis ; 7 ) Difficulties and adaptations 

reported by the participants to work with students with SEN ; 8 ) participants ' 

opinions on the right to education and evaluation of the school to include students 

with SEN . The results showed that : the participants evaluated the subjects taken in 

the course of Pedagogy were not sufficient to enable them to work with students with 

SEN , some furthermore reported that feel the need of knowledge about special 

education and inclusion. Considering the data obtained suggest the organization of 

continuous training in the workplace for teachers that enables the relationship 

between theory and practice so that the process of inclusion of pupils with SEN can 

be improved. 

 

Key word: Inclusive Education; Students with Special Educational Needs; Early 

Childhood Education; Teacher training  
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Introdução 

 

As aulas de educação e diversidade do primeiro ano do curso de 

Pedagogia em 2010, fez com que o meu interesse sobre os alunos com 

necessidades educacionais especiais aumentasse e instigou-me a pesquisar e 

estudar sobre o assunto. Além disso, despertou minha consciência para perceber 

que as crianças com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) estão presentes 

no nosso dia a dia, e muitas vezes não recebem a devida atenção e importância, 

especialmente no contexto escolar. Também percebi que esse fato tem favorecido 

que elas sejam privadas de um ensino de qualidade que lhes possibilite o 

desenvolvimento de aprendizagens concretas e socialmente relevantes e, que por 

sua vez, isso vem acontecendo, em razão de preconceitos e também falta de 

preparação dos educadores para desenvolver a tarefa de educá-las.  

Considerando que vivemos em um país, no qual encontramos 

evidências de discriminação e de estereótipos perante as pessoas com NEE, 

podemos supor que esta situação decorre da falta de conhecimento e informação a 

respeito das reais condições delas, por parte das famílias, dos profissionais 

atuantes nas escolas e da população em geral. Diante disso, se faz necessário que 

se conheça a realidade das pessoas com NEE, para que assim, a sociedade passe 

a entendê-las e aceitá-las e, em conseqüência disso, deixem de rotulá-las como 

incapazes. 

Com base nessas percepções é que selecionei meu tema de pesquisa 

que se consistiu em analisar a formação de professores que atuam na educação 

infantil para promover a inclusão de alunos com NEE.  

Para tanto, o presente trabalho está dividido da seguinte maneira: 

compondo o primeiro capítulo apresentamos a fundamentação teórica, 

contemplando o desenvolvimento da Educação Especial e da proposta da educação 

inclusiva, as leis, diretriz presentes em nosso país pertinentes à Educação Especial 

e ao processo de inclusão dos alunos por esta modalidade atendidos. Na sequência 

iremos retratar a importância da educação infantil e da formação de professores 

para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com NEE.  No segundo 

capítulo será apresentaremos o método desenvolvido para alcançar os objetivos 
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propostos, contendo descrições sobre as características dos participantes, os 

procedimentos adotados para coleta dos dados e a forma de tratamento dos 

mesmos. No terceiro capítulo apresentamos os resultados obtidos com suas 

respectivas discussões e por fim compondo o quarto capítulo tecemos as 

considerações finais desta pesquisa.  

Tendo como uma das bases desse trabalho, as recomendações 

contidas na Declaração de Salamanca, destacamos algumas análises nela contidas 

que justificam a importância do processo de inclusão dos alunos com NEE, pois com 

ela: 

 

[...] passou-se a considerar a inclusão dos alunos com necessidades 

educativas especiais em classes regulares como a forma mais 

avançada de democratização das oportunidades educacionais; 

Cada criança tem características, interesses, capacidades e 

necessidades de aprendizagem que lhe são próprios; Os sistemas 

educativos devem ser projetados e os programas aplicados de 

modo que tenham em vista toda gama dessas diferentes 

características e necessidades; As pessoas com necessidades 

educacionais especiais devem ter acesso as escolas comuns que 

deveram integra-las numa pedagogia centralizada na criança, capaz 

de atender a essas necessidades. (UNESCO, 1994, p.2).  
 
 

 Como podemos ver, essa declaração nos traz conceitos importantes e 

essenciais para a educação inclusiva, e mesmo assim, 19 anos após sua 

publicação, ainda percebe-se que a efetivação dessa proposta não está ocorrendo 

do modo como gostaríamos, muito embora as políticas educacionais vigentes a 

contemplem. Verificamos que várias escolas ainda se recusam a atender os alunos 

com NEE e, muitas que os recebem não sabem como trabalhar com eles, não têm 

educadores preparados para ensiná-los, resultando assim na inserção física desses 

alunos e não na inclusão que lhes proporcione aprendizagem significativa. Por 

conseqüência, essa falta de preparação da escola e dos educadores faz com que 

esses alunos não adquiram conhecimentos, não se desenvolvam e acabem 

passando por processos de discriminação e, muitas vezes encaminhados para 

escolas especiais, procedimento que reforça a segregação, preconceitos e outras 

vezes esses alunos evadem da escola. 

A respeito da legislação que garante o atendimento que deve ser 

oferecido aos alunos com NEE, destacamos inicialmente a Lei de Diretrizes e Bases 
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da Educação Nacional (LDBEN) que traz contribuições significantes para esse 

trabalho.  De acordo com a LDB 9394/96 no Capítulo V 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 portadores de 

necessidades especiais. [...]§3º A oferta da educação especial, é 

dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a 

seis anos, durante a educação infantil. Art. 59. Os sistemas de 

ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: I – 

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específica, para atender às suas necessidades; [...] III – 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; [...] (BRASIL, 1996.p.43.44). 

 

Diante desse contexto, levantamos alguns questionamentos: Onde 

estão os professores que prestam serviços de apoio especializado? Onde estão os 

métodos, currículos e formas de ensino voltadas para esses alunos? Onde estão os 

professores capacitados para tal processo?  

Nessa perspectiva, é a partir das condições oferecidas pelos 

professores que os educandos dentro de seu limite irão construir o seu 

conhecimento e desenvolver suas potencialidades, desde modo a preparação dos 

professores para atuar nesse contexto é essencial. 

Queremos ressaltar a importância do papel do educador e de quão 

benéfico pode ser uma preparação adequada, onde os mesmos tenham 

conhecimentos essenciais, metodologias e recursos necessários para ensinar os 

alunos com NEE, fazendo que o processo de construção do saber resulte em uma 

aprendizagem concreta e de uma forma inclusiva para esses alunos. 

Conforme proposto por Paulo Freire, a presente pesquisa pretendeu 

oportunizar uma reflexão crítica da prática, almejando buscar respostas e novas 

indagações que possam nos mover e motivar futuras práticas educativas e que 

essas possam evidenciar o nosso entendimento da “[...] prática docente enquanto 

dimensão social da formação humana” (FREIRE, 1996, p. 05), e da educação como 

processo de constituição da humanidade dos sujeitos, capazes de constituir sua 

história e de aprender sempre, independentemente de suas características e 

peculiaridades.  
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Partindo desse pressuposto, da importância da formação de 

professores, e do déficit no currículo do curso de Pedagogia evidenciado por 

pesquisas tais como a de Chacon (2001) Vitaliano, Dall’Acqua e Brochado (2011) 

por não constar conteúdos disciplinares suficientes para se trabalhar com a inclusão 

dos alunos com NEE, nos propusemos a realização dessa pesquisa.  
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1 - EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

 

 A educação especial é uma modalidade de ensino destinada a alunos 

com NEE no campo da aprendizagem, originadas quer por deficiência física, 

sensorial, intelectual ou múltipla, quer de características como altas habilidades, 

superdotação, talentos e transtornos globais do desenvolvimento (TGD).  

A história da Educação Especial no Brasil tem como marco a criação 

do Instituto dos Meninos Cegos em 1854 (hoje denominado Instituto Benjamin 

Constant), e do Instituto dos Surdos-Mudos em 1857 (hoje denominado, Instituto 

Nacional de Educação de Surdos – INES), ambos na cidade do Rio de Janeiro, por 

iniciativa do governo Imperial (JANNUZZI, 1992; BUENO, 1993; MAZZOTTA,1996), 

apud MIRANDA 2008,p.3).  

De acordo com Jannuzzi (1992), O Imperial Instituto dos Meninos 

Cegos 1854: 

[...] destinava-se ao ensino primário e alguns ramos do secundário, 

ensino de educação moral e religiosa, de música, ofícios fabris e 

trabalhos manuais. Estas formas de recolhimento de crianças em 

lugares específicos já vinham sendo consagrado entre nós desde os 

tempos coloniais pelos jesuítas, nos aldeamentos dos índios, 

retirados de suas aldeias para aprenderem por meio de regras, 

orações, costumes cristãos sistematizados, outra forma de 

organização da vida de acordo com as crenças européias 

(JANNUZZI, 1992. p. 12). 

 

Cabe ressaltar que houve o interesse na educação das crianças seja 

aquelas com alguma necessidade especial ou não, mas, o interesse não era na 

aprendizagem e no desenvolvimento educacional e sim, em aprendizagens de 

ofícios fabris devido a necessidade de mão de obra. 

Nos anos de 1960 e 1970 ocorreram mudanças e reformas na 

educação e dentro dessas reformas educacionais, surgiram iniciativas voltadas para 

a educação especial. Segundo Ferreira (2006): 

 

A partir do final dos anos 1960, e de modo mais destacado nos 

anos 1970, as reformas educacionais alcançaram a área de 

educação especial sob a égide dos discursos da normalização e da 

integração. A educação especial constou como área prioritária nos 

planos setoriais de educação, após a Emenda constitucional de 
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1978 e a Lei nº. 5692/71, de reforma do 1º e 2º graus, e foi 

contemplada com a edição de normas e planos políticos de âmbito 

nacional: as definições do Conselho Federal de Educação sobre a 

educação escolar dos excepcionais, as resoluções dos Conselhos 

Estaduais de Educação sobre diretrizes de educação especial, a 

criação dos setores de educação especial nos sistemas de ensino, a 

criação das carreiras especializadas em educação especial na 

educação escolar (os professores dos excepcionais) e também no 

campo de reabilitação (a constituição das equipes de reabilitação/ 

educação especial). (FERREIRA, 2006, p. 87 apud SILVA, p. 4). 
 

Nessa mesma perspectiva a LDBEN de 1961 já apontava o direito dos 

“excepcionais” à educação, preferencialmente dentro do sistema geral de ensino e 

afirmava que a educação dos excepcionais deveria, “no que for possível, enquadrar-

se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade” 

(BRASIL,1961). 

Dez anos depois, a LDBEN de 1971, que altera a de 1961, em relação 

a Educação Especial, ao declarar quer:  

 

Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que 

se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de 

matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial, 

de acordo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos de 

Educação (BRASIL, 1971.p.3). 
 

 

  Em 1973, foi criado pelo Decreto n° 72.425 e pelo Ministério de 

Educação e Cultura (MEC), o Centro Nacional de Educação Especial – (CENESP), 

com o objetivo de expandir e melhorar o atendimento aos excepcionais.  Na época 

este órgão era o responsável pela Educação Especial no Brasil.  

De acordo com o decreto no Art. 2º: 

 

O CENESP atuará de forma a proporcionar oportunidades de 

educação, propondo e implementando estratégias decorrentes dos 

princípios doutrinários e políticos, que orientam a Educação Especial 

no período pré-escolar, nos ensinos de 1º e 2º graus, superior e 

supletivo, para os deficientes da visão, audição, mentais, físicos, 

educandos com problemas de conduta para os que possuam 

deficiências múltiplas e os superdotados, visando sua participação 

progressiva na comunidade (BRASIL, 1973.p?). 
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Nesse momento, não se efetiva uma política pública de acesso 

universal à educação, permanecendo a concepção de “políticas especiais” para 

tratar da educação de alunos com deficiência. Na metade da década de 1980, é 

criado o Conselho Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência (CORDE) 

visando maior abrangência de ações que o CENESP e, numa época de nova 

tentativa de redemocratização nacional, traz também a marca de alguma 

participação dos próprios deficientes, o que não acontecia anteriormente. 

(JANNUZZI, 2006)  

 Mesmo sem a efetivação de uma política de acesso universal a educação, 

encontramos alguns trechos da Constituição Federal, que traz algumas das 

obrigações do Estado com a Educação:  

 

 I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita 

para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;[...] III - 

atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;[...]IV - 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos 

de idade[...].(BRASIL, 1988.p 122). 

 

Como podemos ver a oferta da educação especial, é um dever 

constitucional do Estado e tem início na faixa etária de zero a seis anos durante a 

educação infantil, é dever também a educação básica dos alunos com 4 a 17 anos 

de idade e o atendimento especializado aos alunos com NEE. Diante disso, fica 

cada vez mais explícito o direito que os alunos com NEE têm, em específico o 

direito de frequentar as escolas regulares de ensino e é de dever da mesma que 

ofertem uma educação especializada e de qualidade para esses alunos. 

 

A partir da década de 1990 o conceito de inclusão é incorporado às 

proposições políticas para a educação especial, que se articulam 

numa perspectiva inclusiva ao incorporarem as orientações 

internacionais tratadas nas Declarações de Educação para Todos 

(UNESCO, 1990) e de Salamanca (CORDE, 1994) (MELETTI, 200?. 

p.1)). 
 

A Declaração de Salamanca (1994) se constituiu em um grande 

impulso para organização de políticas públicas, seu objetivo centrou-se em fornecer 
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diretrizes básicas para a formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais 

de acordo com o movimento de inclusão social, sobretudo por propor que: 

 

A escola inclusiva é o lugar onde todas as crianças devem aprender 

juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer 

dificuldades ou diferenças que elas possam ter, conhecendo e 

respondendo às necessidades diversas de seus alunos, 

acomodando ambos seus estilos e ritmos de aprendizagem e 

assegurando uma educação de qualidade a todos através de um 

currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de 

ensino, uso de recursos e parceria com as comunidades (UNESCO, 

1994. p. 11).  

 
 

A Declaração de Salamanca ressalta, também que: 

 

Dentro das escolas inclusivas, crianças com necessidades 

educacionais especiais deveriam receber qualquer suporte extra 

requerido para assegurar uma educação efetiva. Educação inclusiva 

é o modo mais eficaz para construção de solidariedade entre 

crianças com necessidades educacionais especiais e seus colegas 

[...] (UNESCO, 1994.p.5.). 

 

Cabe salientar que o suporte extra requerido advém da educação 

especial, e ele se faz necessário para assegurar uma educação efetiva de 

qualidade. 

O princípio norteador da Declaração de Salamanca diz que: 

 

Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, linguísticas ou outras. Devem incluir crianças 

deficientes ou superdotadas, crianças de rua e que trabalham 

crianças de origem remota ou de população nômade, crianças 

pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças 

de outros grupos em desvantagem ou marginalizadas. (UNESCO, 

1994.p.3). 
 
 

Ao assinar essa declaração, o Brasil comprometeu-se a alcançar os 

objetivos propostos, dentre eles, o de transformar os sistemas de educação em 

sistemas educacionais inclusivos. A mesma declaração propõe que: “as pessoas 

com necessidades especiais devem ter acesso às escolas comuns que deverão 
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integrá-las numa pedagogia centralizada na criança, capazes de atender a essas 

necessidades”. (UNESCO, 1994, p. 10). 

Ainda em 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial, 

orientando o processo de “integração instrucional” que condiciona o acesso às 

classes comuns do ensino regular àqueles que “(...) possuem condições de 

acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino 

comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais”.  

 

Ao reafirmar os pressupostos construídos a partir de padrões 

homogêneos de participação e aprendizagem, a Política não 

provoca uma reformulação das práticas educacionais de maneira 

que sejam valorizados os diferentes potenciais de aprendizagem no 

ensino comum, mas mantendo a responsabilidade da educação 

desses alunos exclusivamente no âmbito da educação especial 

(BRASIL, 2007.p.?). 

 

A Política não provoca uma reformulação das práticas educacionais de 

maneira que sejam valorizados os diferentes potenciais de aprendizagem e a 

responsabilidade da educação desses alunos continuam exclusivamente no âmbito 

da educação especial. 

Segundo Mazzotta: 

 
A Educação Especial inserida no processo de inclusão se 

caracteriza como modalidade de ensino que apresenta um conjunto 

de recursos e serviços educacionais especiais organizados para dar 

apoio, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços 

educacionais comuns, de modo a garantir a educação formal dos 

educandos que apresentem necessidades educacionais muito 

diferentes das da maioria das crianças e jovens (MAZZOTTA, 

1996,p.11). 

 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9.394/96, em seu artigo 59, como citado anteriormente, preconiza que as escolas 

devem ter métodos, recursos e uma organização própria para o atendimento dos 

alunos com NEE, também se faz necessário educadores da classe comum 

capacitados e professores especializados que possam possibilitar a esses alunos a 

aprendizagem. 
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A convenção de Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto 

nº 3.956/2001, afirma que as pessoas com NEE têm os mesmos direitos que as 

demais pessoas, definindo a discriminação como:  

 

[...] toda diferenciação,  exclusão  ou  restrição  baseada  em  

deficiência, antecedente  de  deficiência,  conseqüência  de  

deficiência  anterior  ou percepção  de  deficiência  presente  ou  

passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o 

reconhecimento, o gozo ou exercício por parte das pessoas 

portadoras de deficiência de seus direitos humanos e suas 

liberdades fundamentais. (BRASIL, 2001. p.3). 
 

Como podemos ver, existem várias leis que tratam da educação 

especial e das condições necessárias para inclusão dos alunos com NEE, no 

entanto, percebemos que muitas delas não se efetivam, ficando apenas no papel. 

Não tendo de fato as pessoas com NEE esses direitos garantidos. 

Ainda nesse processo de mudança da educação especial, cabe 

ressaltar a Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, determinam que:  

 

[...] Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, 

cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos 

educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando 

as condições necessárias para uma educação de qualidade para 

todos. (BRASIL, 2001.p?).  

 

 

O Plano Nacional de Educação – PNE, Lei n 10.172/2001, destaca que 

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

uma escola inclusiva que garanta o atendimento a diversidade humana” Na qual as 

pessoas com necessidades educacionais especiais têm os mesmos direitos e 

liberdades fundamentais que os demais indivíduos, inclusive o direito de não ser 

discriminado devido suas diferenças. 

Cabem as instituições de ensino terem espaços adaptados, adequados 

e professores capacitados para que a educação e o atendimento dos alunos com 

NEE, além disso, é importante que não tenham vestígios de preconceitos e 

discriminações, e assim, possam favorecer possibilidades de aprendizagem.  

De acordo com Dall’ Ácqua, (2002).  
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Pensar a inclusão social em geral, e a escolar, em particular, exige 

que sejam tomadas medidas muito anteriormente aquelas 

pertinentes ao momento da entrada da criança na escola. Pensar 

inclusão exige que sejam desenvolvidas ações que possibilitem 

oferecer á criança oportunidades que contribuirão para que ela 

disponha de maiores e melhores condições para vir freqüentar uma 

escola comum. Deixar de considerara tais questões pode significar a 

diferença entre o sucesso e o fracasso da criança em ambientes 

nos quais a inserção passa a ser possível. (DALL’ ÁCQUA, 2002. 

p.7). 

 

Como aponta Mittler (2003):  

 

A inclusão não diz respeito a colocar as crianças nas escolas 

regulares, mas a mudar as escolas para torná-las mais responsivas 

às necessidades de todas as crianças; diz respeito a ajudar todos 

os professores a aceitarem a responsabilidade quanto à 

aprendizagem de todas as crianças nas suas escolas e prepará-los 

para ensinarem aquelas crianças que estão atual e correntemente 

excluídas das escolas por qualquer razão (MITTLER, 2003. p.16). 
 

Para que ocorra a inclusão, os alunos não podem apenas serem 

inseridos nas escolas, eles precisam ser aceitos e incluídos, para que assim 

realmente ocorra a inclusão e não apenas a inserção física dos mesmos.  

Como vimos nas últimas décadas vivenciamos inúmeros avanços a 

respeito de uma legislação específica que pretendem garantir as pessoas com 

necessidades educacionais especiais o acesso aos direitos humanos básicos.  

Conforme afirmam Ferreira e Guimarães (2003):  

 

[...] Os seres humanos são diferentes, pertencem a grupos variados, 

convivem e desenvolvem-se em culturas distintas. São, então, 

diferentes de direito. É o chamado direito à diferença; o direito de 

ser, sendo diferente. (FERREIRA; GUIMARÃES, 2003, p. 37, apud, 

ROMANOWSKI, SANTOS, p.388). 

 

Nessa retrospectiva, afirmamos ser necessário, que todos esses 

avanços na legislação da educação especial, se efetivem de fato, para benefício 

dos alunos com NEE, e que as características e diferenças dos mesmos sejam 

respeitadas. 
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 Deste modo, tendo em vista o direito a escolarização dos alunos com 

NEE e da importância do professor nesse processo de construção do saber, no 

próximo capitulo traremos a educação infantil e a formação de professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

  

1.2 – Educação Infantil e Formação de Professores. 

 

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil 

(1998): 

 

[...] As crianças constroem o conhecimento a partir das interações 

que estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que 

vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas 

sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e 

ressignificação. (BRASIL, 1998. p. 21-22). 

 

Na educação infantil e no contato com os demais, as crianças têm a 

possibilidade de se conhecer cada vez mais, podendo perceber suas 

aprendizagens, seu jeito, suas possibilidades e se desenvolver. Cabe ressaltar que 

toda e qualquer criança, seja ela com NEE ou não, têm essa capacidade de 

percepção, superação e crescimento. 

 

Quando a criança com deficiência é privada de oportunidades em 

ações coletivas pode ficar prejudicada em seu desenvolvimento, 

principalmente, em se tratando da criança com deficiência mental, 

uma vez que devido às dificuldades peculiares, a criança é impedida 

de estabelecer relações sociais e culturais com o seu meio. Isto 

pode dificultar o seu desenvolvimento social que, por sua vez, 

determina o desenvolvimento incompleto das funções psíquicas 

superiores, enquanto que na criança normal essa interação é 

natural. (MIRANDA, 2011, p.71). 

 

Nessa perspectiva se faz necessário a interação dos alunos com NEE, 

com os demais alunos e com o meio em que ele está inserido. Cabe ressaltar que o 

professor tem como função mediar esse processo de interação e ensino e 

aprendizagem. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil 

(BRASIL, 1998): 

 

O professor é mediador entre as crianças e os objetos de 

conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações de 

aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, 
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emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus 

conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes 

campos de conhecimento humano. Na instituição de educação 

infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro mais 

experiente, por excelência, cuja função é propiciar e garantir um 

ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de 

experiências educativas e sociais variada. (BRASIL, 1998. p. 30). 

 

O professor tem o papel fundamental entre o conhecimento e os 

alunos; é através dele e das possibilidades que ele proporciona que os mesmos, 

vão adquirindo aprendizagens e o conhecimento. Cabe ressaltar que esse professor 

para atuar com alunos com NEE, precisa ter uma preparação específica, para que 

assim haja a educação inclusiva e não apenas a inserção física deste no campo 

escolar. Nesse sentido, para ocorrer á educação inclusiva a escola e, 

principalmente os professores precisam estar preparados para esse processo, 

sendo assim, a formação e preparação dos professores, se torna primordial. 

Segundo Bueno (1999): 

 

Fica claro que a simples inserção de alunos com necessidades 

educativas especiais, sem nenhum tipo de apoio ou assistência aos 

sistemas regulares de ensino, pode redundar em fracasso, na 

medida em que esses alunos apresentam problemas graves de 

qualidade, expressos pelos altos níveis de repetência, de evasão e 

pelos baixos níveis de aprendizagem. (BUENO, 1999). 

 

 

 De acordo com Mendes (2010), tanto as escolas quantos os 

educadores precisam estar preparados para receber e trabalhar com as crianças. O 

cuidado, a motivação e a interação que os mesmos recebem é de fundamental 

importância para o seu total desenvolvimento. Sendo fundamental também que a 

mesma tenha uma relação social em espaços organizados, incentivadores e 

aconchegantes.  

As escolas que possuem espaços organizados têm maiores 

possibilidades de desenvolver nas crianças: o cognitivo, o social e o motor. 

Podendo assim, resultar no desenvolvimento e estimulação dos mesmos.  

Carvalho e Rubiano (2001, p.111) comentam que “a variação da 

estimulação deve ser procurada em todos os sentidos: cores e formas; músicas e 
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vozes; aromas de flores e de alimentos sendo feitos; oportunidades para provar 

diferentes sabores”. 

Nesse contexto de importância do meio e da preparação dos 

professores, cabe ressaltar que, em 2001 o MEC elaborou o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil, Estratégias e Orientações para a Educação de 

Crianças com Necessidades Educacionais Especiais (BRASIL, 2001). No item 5.1., 

sobre orientações gerais para creches e pré-escolas, o documento recomenda que, 

para atender as crianças com necessidades educacionais especiais, é preciso: 

 

 

- disponibilizar recursos humanos capacitados em educação 

especial/ educação infantil para dar suporte e apoio ao docente das 

creches e pré-escolas ou centros de educação infantil, assim como 

possibilitar sua capacitação e educação continuada por intermédio 

da oferta de cursos ou estágios em instituições comprometidas com 

o movimento da inclusão; 

- realizar o levantamento dos serviços e recursos comunitários e 

institucionais, como maternidades, postos de saúde, hospitais, 

escolas e unidades de atendimento às crianças com NEE, entre 

outras, para que possam constituir-se em recursos de apoio, 

cooperação e suporte; 

- garantir a participação da direção, dos professores, dos pais e das 

instituições especializadas na elaboração do projeto pedagógico 

que contemple a inclusão; 

- promover a sensibilização da comunidade escolar, no que diz 

respeito à inclusão de crianças com NEE; 

- promover encontros de professores e outros profissionais com o 

objetivo de refletir, analisar e solucionar possíveis dificuldades no 

processo de inclusão; 

- solicitar suporte técnico ao órgão responsável pela Educação 

Especial no estado, no Distrito Federal ou no município, como 

também ao MEC/SEESP; 

- adaptar o espaço físico interno e externo para atender crianças 

com NEE, conforme normas de acessibilidade. (BRASIL, 2001, p. 

24-26). 

  

 

Desde modo, se faz essencial e importante que as escolas estejam 

preparadas e capacitadas, desde seu espaço físico, equipe pedagógica e demais 

funcionários, para a inclusão em sua totalidade.  

Segundo Mittler (2003):  

 

A inclusão implica que todos os professores têm o direito de esperar 

e de receber preparação apropriada na formação inicial em 
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educação e desenvolvimento profissional contínuo durante sua vida 

profissional. (MITTLER, 2003. p. 35). 

 

Ainda segundo Mittler (2003):  

 

A inclusão depende do trabalho cotidiano dos professores na sala 

de aula e do seu sucesso em garantir que todas as crianças possam 

participar de cada aula e da vida da escola como um todo. Os 

professores, por sua vez, necessitam trabalhar em escolas que 

sejam planejadas e administradas de acordo com linhas inclusivas e 

que sejam apoiadas pelos governantes, pela comunidade local, 

pelas autoridades educacionais locais e acima de tudo pelos pais. 

(MITTLER, 2003. p. 20). 

 

Para Patto et al. (2004), a formação é mais do que o domínio de 

conhecimentos em determinado campo disciplinar e aprendizagem de métodos e 

técnicas de ensino ou de pesquisa; segundo ela a formação é, sobretudo, um 

exercício permanente de presença viva no mundo; tem de ser pensada dentro da 

perspectiva do compromisso ético. 

O professor precisa estar preparado para as diversas situações dentro 

da escola e, principalmente para lidar com as diferenças e peculiaridades de cada 

aluno, além disso, é necessária uma reflexão crítica de sua prática pedagógica, 

alterando-a e a modificando-a, conforme as necessidades dos alunos para alcançar 

o desenvolvimento significativo dos mesmos e sua aprendizagem plena. 

 Segundo Beyer (2006): 

 

O desafio é construir e por em prática no ambiente escolar uma 

pedagogia que consiga ser comum ou válida para todos os alunos 

da classe escolar, porém capaz de atender os alunos cujas 

situações pessoais e características de aprendizagem requeiram 

uma pedagogia diferenciada. Tudo isto sem demarcações, 

preconceitos ou atitudes nutridoras dos indesejados estigmas. Ao 

contrário pondo em andamento na comunidade escolar, uma 

conscientização crescente dos direitos de cada um (BEYER 2006, p. 

76, apud VITO, VITALIANO,?p.5). 

 

As interações que ocorrem dentro dos espaços escolares são de 

grande influência no desenvolvimento e aprendizagem da criança. É nesse contexto 

que se torna significativo e necessário a preparação do professor para trabalhar 

com as diferenças e características de cada criança, tomando como base que é na 
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Educação Infantil e a partir das relações e interações com o outro que as crianças 

se desenvolvem. 

Nesse sentido, Orrú (2012) apud FANTACHOLI (?), defende que: 

 

[...] tanto o bebê sem deficiência quanto aquele que tem deficiência 

[...] ao estar em contato com outras crianças e adultos em um 

processo inclusivo, podem, desde a mais tenra idade, se apropriar 

das características tipicamente humanas e superar estágios de 

desenvolvimento. (ORRÚ, 2012, p. 65, apud FANTACHOLI, ?. p.3). 

 

Nesse contexto, e para que o processo de ensino e aprendizagem e 

essa relação com o outro ocorra de modo adequado e satisfatório, é necessário que 

o professor saiba trabalhar também com os alunos que possuem NEE, 

considerando que eles também se desenvolvem por meio do outro, da metodologia, 

do ambiente e através do brincar. 

Cabe ressaltar que quando tratamos de alunos com necessidades 

educacionais especiais estamos falando de desafios e possibilidades, mas acima de 

tudo estamos falando de pessoas com direitos e deveres iguais a aos outros. 

Considerando esse contexto a pesquisa tem como objetivo geral: 

 

 Diagnosticar os conhecimentos, preparação e dificuldades dos professores 

que atuam nas escolas públicas e filantrópicas de Educação Infantil do 

município de Sertanópolis - PR. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Identificar a formação inicial e ou continuada dos professores; 

 Evidenciar as dificuldades e adaptações realizadas pelos professores no 

processo de ensino e aprendizagem; 

 Perceber como esses professores vêm o direito a escolarização e a 

preparação da escola para atender os alunos com NEE. 
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2 - Método 

 

2.1 Caracterização da pesquisa:  

 

A pesquisa é de natureza descritiva, que ocorreu por meio de um 

estudo de campo, que se efetuou por meio da aplicação de um questionário junto 

aos professores que lecionavam em escolas de educação infantil da rede pública de 

ensino do município de Sertanópolis.  

Segundo Godoy (1995) a pesquisa qualitativa ocupa um lugar 

significativo entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que 

envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações sociais estabelecidas em 

diversos ambientes. 

Através dessa metodologia consideramos ser possível conhecer as 

percepções dos referidos professores a respeito do processo de inclusão dos 

alunos com NEE. 

 A pesquisa qualitativa traz na escrita dos professores suas 

percepções sobre como trabalham, mostrando assim o que acreditam, o que 

seguem e também o que acham dessa forma que trabalham. É através dela que 

conhecemos melhor esses educadores, possibilitando assim identificar parte das 

variáveis que afetam suas atuações em sala de aula, bem como suas dificuldades 

nesse processo.  

 

2.2 – Caracterização dos Participantes. 

 

Participaram da pesquisa 20 professores de três Centros de Educação 

Infantil da cidade de Sertanópolis – Paraná, sendo um deles público municipal e 

dois filantrópicos que atendem os alunos em tempo integral. As instituições serão 

denominadas de A, B e C, e os professores de P sendo que serão apresentados de 

acordo com a instituição que trabalham, dessa forma teremos PA1,..., PB1,... e 

PC1,...). A seguir apresentamos o Quadro 1 com a descrição das características dos 

participantes. 
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Quadro 1: Caracterização dos Participantes da pesquisa. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

 

Os praticantes da Escola PC, não quiseram se identificar. Por esse 

motivo constam em branco os dados no Quadro 1. 

 

Participante/Instituição Idade Tempo de 

Experiência 

Formação Especialização/ 

Pós- 

Graduação 

           PA1 31 anos 5 a 10 anos Pedagogia Libras 

           PA2 33 anos 5 a 10 anos Pedagogia  

PA3 70 anos 30 anos Pedagogia  

PB1 18 anos 1 a 5 anos Pedagogia  

PB2 19 anos 1 a 5 anos Pedagogia  

PB3 19 anos 1 a 5 anos Pedagogia  

PB4 21 anos 1 a 5 anos Pedagogia  

PB5 22 anos 1 a 5 anos Pedagogia  

PB6 24 anos 1 a 5 anos Magistério  

PB7 26 anos 1 a 5 anos Pedagogia Psicopedagogia 

PB8 30 anos 1 a 5 anos Pedagogia  

PB9 32 anos 1 a 5 anos Pedagogia  

PB10 40 anos 5 anos Magistério  

PB11 41 anos 5 a 10 anos Pedagogia Psicopedagogia 

PB12 46 anos 5 a 10 anos Pedagogia  

PC1 55 anos 12 anos Pedagogia Educação 

Infantil 

PC2 ------ ------ ------ ------ 

PC3 ------- ------- ------- ------- 

PC4 ------- ------- ------- ------- 

PC5 ------- ------- ------- ------- 
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2.3 Instrumento utilizado para a coleta de dados 

 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário com 

questões fechadas e abertas, que tinham como temas: a formação inicial e ou 

continuada dos professores em relação ao processo de inclusão de alunos com 

NEE; suas dificuldades para efetivar tal proposta; as adaptações que utilizaram para 

lidar com os alunos que apresentavam NEE e; suas percepções sobre o direito a 

escolarização dos alunos com NEE e a preparação da escola para a inclusão.  (vide 

apêndice 1). 

 

2.4 Procedimentos utilizados para a coleta de dados 

 

A pesquisa foi realizada durante o mês de Setembro de 2013, 

inicialmente preparamos o questionário com questões objetivas e dissertativas e a 

carta de apresentação e do termo de consentimento livre e esclarecido. Em seguida, 

fomos às instituições de educação infantil do município de Sertanópolis nos 

apresentar e pedir permissão à direção das escolas para que pudéssemos realizar a 

aplicação do questionário junto aos professores.  

Nessa ocasião explicamos que o objetivo do questionário era conhecer 

a percepção dos mesmos sobre sua formação para trabalhar com alunos com NEE. 

Nesse contato procuramos esclarecer os objetivos, de forma verbal e, também 

apresentamos por escrito o termo de consentimento livre e esclarecido para cada 

professor regente dos centros de educação infantil. Após a leitura os professores 

devolveram assinados e se comprometeram a responder o questionário. 

 Após a explicação e concedida a permissão, entregamos o 

questionário aos professores e demos o prazo de uma semana para responderem e 

devolverem. Todos os professores de dois Centros de Educação Infantil devolveram 

o questionário respondido. 

Em um dos Centros de Educação Infantil não foi possível realizar o 

contato de esclarecimento com os professores, devido a não autorização da 

diretora. Ela solicitou que entregássemos os questionários a ela para que passasse 
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aos professores. Nessa escola, além da diretora não nos permitir o acesso aos 

professores, vários questionários foram devolvidos em branco. A justificativa 

apresentada pela diretora para esse fato foi a de que os professores alegaram que 

não tinham condições de responder o que estava sendo pedido. 

Após o recolhimento de todos os questionários passamos para fase de 

análise e interpretação dos dados obtidos.  

 

2.5 Procedimentos para análise e interpretação de dados 

 

Os dados foram analisados a partir de estatística descritiva e 

apresentados através de gráficos sendo agrupados em porcentagem a partir das 

informações contidas nos questionários e análise dos conteúdos dos relatos por 

meio de categorias. Dividimos os dados em oito categorias: 1) Formação inicial dos 

professores em relação ao processo de inclusão dos alunos com NEE; 2) Avaliação 

dos participantes sobre sua preparação para atender os alunos com NEE; 3) 

Sugestões sobre como deveria ser a formação para o atendimento dos alunos com 

NEE; 4) Formação continuada dos participantes acerca do processo de inclusão; 5) 

Experiência dos Professores com alunos com NEE; 6) Descrição dos diagnósticos 

dos alunos com NEE, das escolas públicas de Sertanópolis; 7) Dificuldades e 

adaptações relatadas pelos participantes para atuar junto a alunos com NEE; 8) 

Opiniões dos participantes sobre o direito à escolarização e avaliação da escola 

para incluir os alunos com NEE. 

Para Bardin (2009), a análise de conteúdo, enquanto método constitui-

se em um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. 
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3 - Resultados e discussão 

 

Considerando os objetivos desta pesquisa, a seguir apresentaremos 

os resultados obtidos com suas respectivas discussões dispostos em oito 

categorias. 

 

3.1 Formação inicial dos professores em relação ao processo de inclusão dos 

alunos com NEE. 

 

Os resultados obtidos na pesquisa a respeito da formação inicial dos 

professores evidenciaram que os cursos de graduação não estão formando e nem 

oferecendo subsídios suficientes para os professores trabalharem com alunos com 

NEE, pois, temos como resultado que, apenas 60% dos professores tiveram 

disciplinas que abordaram o processo de inclusão dos referidos alunos, e 40% dos 

professores não tiveram disciplinas a respeito. 

 A seguir apresentamos o gráfico 1 que contempla a denominação das 

disciplinas que trataram do tema em foco, segundo os relatos dos participantes que 

tiveram disciplinas que trataram do tema inclusão dos alunos com NEE. 

 

 

  Gráfico 1 – Disciplinas da Formação inicial para atender alunos com Nee. 

  Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 
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 Por meio do gráfico 1 identificamos que os professores que tiveram na 

graduação disciplinas relacionadas ao tema, apresentavam denominações distintas: 

Educação Especial e Libras (30%), Psicologia (15%), Inclusão, Políticas na 

Educação Especial, Educação e Diversidade, Necessidades Educacionais e Estágio 

(5%). Portanto, identificamos que pelas denominações e porcentagens observadas 

a formação não ocorreu de modo a garantir os conhecimentos necessários, visto 

que apenas 30% tiveram a disciplina de Educação Especial e 5% estágio e outras 

pertinentes a área. 

Podemos perceber o quanto se faz necessárias disciplinas que tratem 

em sua totalidade da Educação Especial e da Educação Inclusiva. Consideramos 

essa aprendizagem essencial na formação de um professor, pois é a partir dela que 

poderia ser garantida a aquisição de conhecimentos, recursos e metodologias para 

ensinar alunos com NEE. Além de terem maior clareza a respeito dessa educação, 

como: para quem ela é destinada, como ensinar, quais são os direitos dos alunos, 

bem como os seus direitos, entre outros.  

De acordo com González (2002), a formação inicial dever ser capaz de 

levar o professor a assumir uma postura reflexiva permanente sobre seu ensino. 

Para o autor: 

 

Será necessário prestar uma maior atenção ao contexto social, 

político e cultural da escola, com a finalidade de fazer o professor 

em formação compreender que a tolerância e a flexibilidade, diante 

das diferenças individuais, sejam do tipo que forem, deve ser uma 

forma de comportamento habitual na sala de aula, fortalecendo uma 

formação capaz de enfrentar os desafios de uma educação 

pluralista. (GONZÁLEZ, 2002.p.247, apud OLIVEIRA, ROSSI, p.6). 
 

Nesse sentido, cabe tanto ao currículo do curso de Pedagogia e aos 

demais cursos de licenciatura a necessidade de formação plena dos professores. 

“Assim, formar professores competentes e qualificados pode ser o alicerce para que 

se garanta o desenvolvimento das potencialidades máximas de TODOS os alunos, 

entre eles, os com deficiência” (OLIVEIRA, 2004, p.240, apud, OLIVEIRA, ROSSI,?. 

p7.). 

De acordo com Oliveira (2004): 
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[...] o desafio é justamente proporcionar uma formação que não se 

distancie da formação geral e, ao mesmo tempo, desenvolva a 

competência profissional para o trabalho pedagógico frente aos 

alunos com deficiência, seja na docência ou nas outras tarefas. 

(OLIVEIRA, 2004.p.241, apud, OLIVEIRA, ROSSI, et al,?.p.7). 

 

 

3.2 Avaliação dos participantes sobre sua preparação para atender os alunos 

com NEE. 

 

O gráfico 2 apresentado a seguir refere-se a opinião dos participantes 

à respeito da formação obtida no curso de graduação para trabalharem com alunos 

com NEE.  

 

 

Gráfico 2 – Avaliação da Formação inicial para atender alunos com NEE. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 
 

O gráfico 2 mostra-nos a avaliação dos professores sobre a formação 

que receberam para atender os alunos com NEE. Podemos perceber que, a 

consideram como insuficiente (45%), boa (45%), suficiente (5%) e muito boa (5%). 

Por meio do gráfico 2 percebemos que eles consideram que falta 

preparação desses professores. Cabe ressaltar que os mesmos, devem ter 

conhecimentos que os façam pensar e repensar sua pratica pedagógica, realizar 
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uma reflexão crítica da realidade, dos seus conhecimentos e metodologias 

utilizadas. 

O’Brien e O’Brien (1999), apud VITALIANO.? p.2, observam que a 

prática reflexiva ajuda o professor a desenvolver novas habilidades e a lidar melhor 

com as dificuldades de seu dia-a-dia, especialmente naquelas situações nas quais o 

professor se sente ansioso, por não se considerar preparado para atender os 

alunos com NEE. 

Ao perguntarmos aos professores se sentiam preparado para trabalhar 

com a inclusão de alunos com NEE, 85% responderam que não, 10% responderam 

que sim e 5% não responderam.  

Os educadores que não se sentem preparados para trabalhar com 

esses alunos, se justificaram relatando que falta cursos específicos, formação 

continuada, prática, estágio, disciplinas e formação. Destacamos alguns trechos 

escritos pelos professores: 

 

Falta uma educação mais especializada, de acordo com o nível de 

cada aluno especial (PA1). 

 

Não me sinto preparada, pois, não tenho preparo para lidar com 

esse tipo de educação (especial) (PA2). 

 

Falta vocação pessoal (PA3). 

 

Não sinto falta de formação, mas sim de prática (PB4). 

 

Falta de orientação, falta de vontade, pois eu acho que em primeiro 

lugar devemos ter vontade interesse (PB8). 
 

 

Esses relatos nos mostram duas questões muito preocupantes: 1º) 

confirma que os professores não têm o preparo suficiente para trabalharem com 

esses alunos, 2º) alguns participantes, mesmo percebendo que não são 

preparados, não demonstram interesse em se preparar para tal tarefa. Outro 

resultado que nos preocupou foi encontrar uma das diretoras de uma das escolas 

manifestando abertamente uma posição contrária a inclusão dos alunos com NEE. 

Tivemos a confirmação de sua posição aos alunos com NEE, devido 

ela ter me procurado no meu local de trabalhando, para entregar os 3 questionários 
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que os professores responderam e me disse que “As pessoas que pensam na 

inclusão vivem uma utopia, são sonhadoras, e essa inclusão não pode e não deve 

ocorrer, pois o lugar desses alunos com NEE são em escolas especiais e não na 

minha escola”. 

 

3.3 Sugestões sobre como deveria ser a formação para o atendimento dos 

alunos com NEE. 

 

Para evidenciar a opinião dos entrevistados, perguntamos aos mesmos 

como consideravam que essa formação deveria ocorrer. A seguir destacamos 

alguns relatos que nos chamou atenção:  

 

No local de trabalho, uma vez por mês, para se algum dia 

precisarmos estaremos preparados. (PB8). 

 

Ter um magistério a parte apropriado para atuar em sala de aula. 

(PA2). 

 

Uma formação contínua, dentro de cada escola. (PB3). 

 

Acredito que paralelamente ao curso de formação de docentes, 

anos iniciais e ensino fundamental, deveria haver um curso 

denominado curso de formação de docentes para alunos com NEE, 

de acordo com as preferencias individuais cada um escolheria o 

curso que deseja frequentar, sem imposição (PA3). 
 

 

A partir dos trechos destacados, percebemos que dois participantes 

ainda não entenderam a educação dos alunos com NEE fazendo parte do contexto 

da educação comum e sim de uma educação a parte, que necessita de uma 

formação a exclusiva. No entanto, outros dois participantes consideraram a 

importância da formação no próprio contexto do seu trabalho, na escola. 

Consideramos importante e viável que se tenha uma formação dentro 

da escola, relacionando a teoria e prática com a realidade vivenciada, mas a 

preparação de um professor para trabalhar com alunos com NEE, não se resume 

em cursos e magistério específico, essa formação faz parte de um processo 

continuo de ensino e aprendizagem, e isso precisa ser entendido como passo 

fundamental para um professor qualificado para o mesmo. 
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Não podemos deixar de citar, que diante dessa fala da Pedagoga (P3) 

e de uma conversa que tivemos a respeito da inclusão, pudemos ver sinais de 

preconceitos e não aceitação do outro que possui características diferentes. 

 Acreditamos que o curso de formação de professores não pode e não 

deve ser apenas para quem quer trabalhar com alunos com NEE, pois a 

escolarização é direito de todos, seja aquele com NEE ou não. Sendo assim é 

necessário e é dever das instituições de ensino superior que organizem os 

currículos dos cursos de licenciatura, de modo a proporcionar formação adequada 

aos futuros professores para promoverem a participação e a aprendizagem dos 

alunos com NEE nos diversos níveis de ensino. 

 

 

3.4 Formação continuada dos participantes acerca do processo de inclusão. 

 

 A formação continuada, pós-graduação e especializações se 

fazem necessárias para os pedagogos e professores, aperfeiçoarem seus 

conhecimentos. Diante disso perguntamos aos professores se após sua graduação 

fizeram uma especialização, pós-graduação ou formação continuada. Os resultados 

serão apresentados no gráfico 3.  

s 

Gráfico 3: Porcentagem dos relatos dos participantes referentes à especialização ou 

formação continuada relacionada ao atendimento de alunos com NEE.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 
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Como evidenciado no gráfico 3, vemos que os professores de modo 

geral não fizeram uma especialização, pós-graduação e/ou formação continuada 

(65%), alguns não responderam a questão (30%) e apenas 5% deram continuidade 

aos seus estudos em relação ao tema em questão. 

Como foi observado pelos dados contidos nos gráficos 2 e 3 muitos 

professores se consideram sem a preparação e formação adequada para trabalhar 

com os alunos com NEE, muitos estão atuando com esses alunos, mesmos se ter 

uma preparação prévia. 

 

3.5 Experiência dos Professores com alunos com NEE. 

 

Tomando como base as respostas anteriores, nas quais os 

participantes relataram não terem a preparação adequada para trabalhar com os 

alunos com NEE, faz-se necessário nesse trabalho relatar se os mesmos tinham 

alunos com NEE no momento da coleta dos dados ou tiveram em anos anteriores. O 

gráfico 4 descreve a porcentagem dos professores que tem ou tiveram alunos com 

NEE. 

 

Gráfico 4:  Descrição da porcentagem dos participantes que têm ou tiveram e não 

têm ou não tiveram alunos com NEE. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 
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Novamente podemos perceber uma diferença porcentual nas 

respostas dos entrevistados, entre os professores que tiveram alunos especiais 

(55%) os que não tiveram (45%) e os que não responderam (5%). 

Como já citado anteriormente, os professores têm alunos com NEE, 

sem a preparação mínima para esse processo de ensino e aprendizagem.  

Como afirma-nos Carvalho (2005), apud SOUZA, ALMEIDA, etc e tal, 

p.9, pensar na inclusão dos alunos com deficiência nas classes regulares sem 

oferecer-lhes a ajuda e o apoio de educadores que acumularam conhecimentos e 

experiências específicas, podendo dar suporte ao trabalho dos professores e aos 

familiares, é o mesmo que fazê-los contar, seja como número de matrícula, seja 

como mais uma carteira na sala de aula.  

Faz-se necessário aos professores, conhecimentos, metodologias e 

experiências para trabalhar com alunos com NEE, cabe ressaltar que cada ser 

humano é único e por isso possui características próprias e peculiares, nesse 

sentido um aluno com NEE, também possui características próprias e diferentes de 

outro aluno que tenha NEE.  No gráfico 5 temos dados sobre as características dos 

alunos que os professores possuem em sala de aula, na época da coleta de dados. 

 

3.6 Descrição dos diagnósticos dos alunos com NEE, das escolas públicas de 

Sertanópolis.  
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Gráfico 5: Descrição do diagnóstico dos alunos que os participantes tiveram em 

suas salas de aula.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

Como apresentado no gráfico 5 os participantes relataram a 

experiência de ter em sala de aula, alunos com: dificuldades de aprendizagem 

(50%), transtorno comportamental (35%), deficiência física (5%), deficiência 

intelectual (5%) e 5% dos professores não responderam a questão em geral. 

Podemos perceber, por meio desses dados, diferentes categorias de 

alunos que apresentam NEE dentro das salas de aulas, cada uma tendo sua 

especificidade, precisando de uma metodologia específica e adequada. 

 

3.7 Dificuldades e adaptações relatadas pelos participantes para atuar junto a 

alunos com NEE. 

 

Considerando tais resultados questionamos os professores se 

sentiram dificuldades em trabalhar com os alunos com NEE. Podemos ver no gráfico 

6 apresentado a seguir  a porcentagem de participantes que assumiram sentir 

dificuldades. 

 

Gráfico 6 : Dificuldades em realizações de atividades, e necessidade de adaptação. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 
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O gráfico 6 nos mostra que 50%, ou seja, a metade dos professores 

sentiram dificuldades para atuar junto a alunos com NEE, especialmente durante a 

realizações das atividades em sala de aula. 

 Diante da dificuldade dos professores, consideramos relevante 

destacarmos algumas dessas dificuldades: 

 

Senti dificuldade ao fazê-lo entender que ele está em uma escola e 

não na rua. (PB11). 

 

Primeiramente a sala de aula deverá ser adaptada e com jogos 

diversificados. Professores qualificados para atendimento especial e 

assim quando a criança obter progresso ela será inclusa na sala de 

aula com a turma. (PC1). 

 

Falta de paciência se não estiver preparado. (PB8). 

 

A maneira de como tratá-lo, como fazer que os conteúdos expostos 

chegassem a ele de uma maneira clara e objetiva. (PB1). 

 

Sem orientação nenhuma de uma escola, sem orientação como a 

APAE. (PB12). 

 

A atenção, pois com esses alunos teríamos que ter uma maior 

atenção do que os outros. (PB2). 

 

Esses alunos não aprendem muito fáceis.  (PC1). 

 

A maior dificuldade é dar atenção diferenciada, quando se tem uma 

sala com muitos alunos. (PB5). 

 

[...] Se dividir em duas para conseguir atender as necessidades do 

aluno especial e dos demais alunos [...]. (PB6). 

 

Quando toda a turma termina a atividade esta criança está sem 

fazer nada. Estando parado no tempo ou com o comportamento 

sem limites, tirando a concentração da turma.  (PC1). 
 
 

Perguntamos também aos professores que sentiram dificuldade diante 

dos alunos, se houve necessidades de realizar adaptações para atendê-los. 

Apresentamos a seguir algumas dessas adaptações: 

 

Dar atenção individual, incluir juntos aos coleguinhas durante o 

período da aula, incentivá-lo que ele é capaz, fazer elogios 

incansavelmente. (PC1). 

 

Em um dos casos onde eu trabalhava em uma determinada classe 

de 16 alunos, apenas um tinha dificuldade de aprendizagem. Para 
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realizar meu trabalho tive que preparar atividades diferentes para 

ele, porém falando do mesmo assunto. (PB6). 

 

Encaminhamos digo a orientadora junto com a diretora para uma 

escola que é mais especializada que é a APAE. (PB12). 

 

Cadeiras e mesas adaptadas, acompanhamento com psicóloga. 

(PB7). 
 

Diante das adaptações realizadas por esses professores nos 

perguntamos se apenas isso basta para a inclusão e aprendizagem dos alunos? 

Compreendemos que esses relatos confirmam a falta de preparação que temos 

visto claramente nos resultados obtidos já analisados. Como pudemos perceber não 

há de fato a inclusão, alguns alunos são encaminhados para escolas mais 

especializadas, indicando que a escola se esquivou de atender as necessidades 

educacionais especiais desse aluno. Concordamos ser necessária e fundamental a 

adaptação do ambiente e o acompanhamento com psicólogo, mas a inclusão não se 

resume apenas nisso. 

Voltamos a dizer o quão necessário e essencial se faz um professor 

preparado e que tenha sua práxis voltada para todos os alunos. Um professor 

preparado é capaz de pensar e ressignificar sua pratica pedagógica para que a  

partir dela, possam  possibilitar espaços de aprendizagens para todos os alunos.  

Quando um professor aceita, entende e assume seu papel perante os 

alunos com NEE, recebe apoio dos profissionais e equipe multidisciplinar e 

formação em serviço é provável que, as dificuldades vão desaparecendo conforme 

sua prática e planejamento.  

Sendo assim, a inclusão precisa ser vista como criadora de 

possibilidades, de aprendizagem, e inserção do aluno especial no mesmo espaço 

que os outros alunos, sem qualquer discriminação. E que o aluno inserido nesse 

espaço tenha educadores preparados e que saibam desenvolver o seu papel nesse 

processo de ensino e aprendizagem. 

Para Mantoan (2003) apud SOUZA, ALMEIDA etc e tal. ?,p.8, o 

sucesso da inclusão de alunos com deficiência na escola regular decorre das 

possibilidades de se conseguir progressos significativos desses alunos na 

escolaridade. É necessário ocorrer mudanças na questão de gestão escolar, na 

estrutura física das escolas, pois não basta garantir somente na legislação, é 
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necessário valorizar o professor em sua prática e efetivar as políticas públicas, 

saindo da teoria para a prática. 

 

3.8 Opiniões dos participantes sobre o direito à escolarização e avaliação da 

escola para incluir os alunos com NEE. 

 

A educação básica é direito de todos independentes de raça, sexo, cor 

cultura, diferenças ou necessidades educacionais especiais. Desde modo 

perguntamos a opinião dos professores entrevistados sobre o direito a 

escolarização regular dos alunos com NEE. A seguir veremos a opinião dos 

mesmos.  

 

Gráfico 7: Opinião dos participantes sobre o direito a escolarização. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

O gráfico 7 nos mostra através de seu resultado, que a maioria dos 

professores ainda não entendem de certa forma esse direito de escolarização de 

todos. Podemos ver que 45% dos professores entrevistados concordam 

parcialmente que os alunos com NEE freqüentem a escola de ensino regular, 15% 
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concordam totalmente, 15% discordam totalmente, 15% discordam parcialmente e 

10% não responderam. 

Como podemos ver, o gráfico 7 nos traz dados interessantes, no qual 

podemos perceber que muitos educadores não concordam com a inclusão e, além 

de não concordar expressam certo tipo de preconceito, se esquecendo de que os 

alunos têm direitos a essa educação, a única diferença que eles apresentam NEE. 

Consideramos relevante destacar esse trecho que foi escrito no 

questionário, que traduz uma percepção preconceituosa e segregadora: 

 

Não se pode e não se deve, porque não seria bom para nenhum. 

(PA3). 

 

Diante dessa frase, nos surgiram diversos questionamentos: porque 

não se deve e não se pode? Não seria bom para quem? Para o educador que teria 

que ter uma preparação, e adaptar suas aulas, ou para o aluno? Vivemos em um 

país, onde a maioria das pessoas querem coisas práticas, sem trabalho, sem 

precisar ficar pesando e refletindo sobre o que está fazendo, nesse sentido, será 

que não seria mais cômodo se esses professores tivessem alunos iguais? E a 

escola será que está preparada adequadamente para a inclusão? 

A seguir, apresentaremos o gráfico 8 com a percepção desses 

professores sobre a preparação da escola para a inclusão de alunos com NEE.  

 

 

Gráfico 8: Preparação da escola para a inclusão de alunos com NEE. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014 
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De acordo com o gráfico 8,75% dos professores disseram que a escola 

não está preparada para incluir alunos com NEE, 20% disseram que sim, e 5% não 

responderam. 

Será que a escola não está preparada, ou os professores não querem 

esses alunos? De certa forma, as escolas estão preparadas no seu espaço físico, 

pois eles possuem as adaptações necessárias para os alunos com NEE. Mas 

voltamos a dizer, que nem todos os educadores possuem uma preparação para tal 

processo, e por essa falta de preparação e conhecimento sobre a educação 

especial e inclusão, muitos dos professores participantes da pesquisa desse 

trabalho são contra a inclusão. Cabe ressaltar que eles são contra o direito a 

escolarização por falta de conhecimento, como já citado. 

Muitos educadores, por falta de conhecimento acham empecilhos para 

trabalhar com os alunos com NEE, pelo simples motivo de não os conhecerem, não 

terem o preparo adequado, ou pelo fato de os alunos com NEE não apresentarem o 

modelo padrão imposto por uma sociedade cheia de defeitos e preconceitos.  

Segundo Mantoan (2003) apud SOUZA, ALMEIDA, etc e tal.? p.8, a 

inclusão nunca ocorrerá enquanto a sociedade se sentir no direito de escolher quais 

serão incluídos. É preciso vencer preconceitos, pois a inclusão sempre foi alvo de 

debate e nunca foi uma tarefa fácil, tanto para o sujeito a ser incluído como para os 

educadores que irão recebê-los. É necessário um novo olhar, ter uma prática 

pedagógica reflexiva, posicionar-se diante dos momentos conflituosos de forma 

consciente, buscando uma educação comprometida com a realidade apresentada. 

Ainda segundo Mantoan (2003) apud SOUZA, ALMEIDA, etc. e tal.? 

p.7, educar para a inclusão consiste em rever paradigmas e quebrar preconceitos, 

sendo necessária uma mudança no modelo educacional. A inclusão não é algo 

impossível, representa um desafio, que só será superado quando todos os 

profissionais do processo educativo se abrirem à mudança, revelando a 

necessidade de romper com o preconceito presente.  

 

O que se pretende na educação inclusiva é remover barreiras, 

sejam elas extrínsecas ou intrínsecas aos alunos, buscando-se 

todas as formas de acessibilidade e de apoio de modo a assegurar 

(o que a lei faz) e, principalmente garantir (o que deve constar dos 

projetos político pedagógicos dos sistemas de ensino e das escolas 

e que deve ser executado), tomando-se as providências para 
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efetivar ações para o acesso, ingresso e permanência bem 

sucedida na escola (CARVALHO, 2005, p.72. apud SOUZA, 

ALMEIDA etc. e tal,p.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

  

Considerações Finais. 

 

"[...] A minha contribuição foi encontrar uma explicação 

segundo a qual, por trás da mão que pega o lápis, dos 

olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma 

criança que pensa." 

Emília Ferreiro 

  

Por meio da realização dessa pesquisa tivemos a oportunidade de 

conhecer um recorte sobre o processo de formação dos professores para incluir 

alunos com NEE e acima de tudo nos perceber nele, e com isso adquirir 

aprendizagens significativas e entender melhor a proposta de educação inclusiva. 

Analisando as respostas dos questionários percebemos o preconceito 

explicito por parte de alguns participantes e suas expectativas negativas frente ao 

processo de inclusão dos alunos com NEE, mas por outro lado o interesse de outros 

em se preparar para trabalhar com os referidos alunos.  

  

Sendo assim, à medida que temos uma posição de respeito frente 

às diferenças humanas, sejam elas de que ordem for, vamos 

delineando espaços em que as posturas de segregação vão 

perdendo campo de atuação e deixando de influenciar as práticas 

pedagógicas discriminatórias. Decorre deste pensamento que: “o 

respeito, a autonomia e a dignidade de cada um é um imperativo 

ético e não um favor que podemos ou não conceder aos outros. 

(FREIRE, 2002, p. 66).  

 

Concluindo, ainda voltamos a dizer que o curso de Pedagogia, pelo 

que foi constatado a partir da avaliação das participantes, não tem conteúdos 

disciplinares suficientes para formar um pedagogo em sua totalidade, para trabalhar 

com alunos com NEE, mas não perdemos a esperança de acreditar que grade 

curricular de ensino possa abrir espaço para incluir disciplinas específicas 

relevantes para essa formação.  

Enquanto os currículos dos cursos de formação de professores não 

são ampliados e não percebem essa importância, o que resta é indicar o quão 

necessário se faz o processo de formação continuada e/ou em serviço e pós- 

graduação para que assim tenhamos a tão sonhada preparação para trabalhar com 

a educação inclusiva. 
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Nesse sentido, nos reportamos a Freire (1991) que afirma que o 

professor se constitui ao longo de sua trajetória histórica. 

 

Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira, às quatro 

horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser 

educador. A gente se faz educador, a gente se forma como 

educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a 

prática (FREIRE,1991, p. 58). 

 
 

Enfim, podemos concluir que esse trabalho contribuiu 

significativamente em nossa formação. Ao final desse processo, foi possível 

ampliarmos nossos olhares e posturas, além de adquirirmos conhecimentos 

primordiais sobre a educação inclusiva e pudemos perceber a educação que os 

alunos com NEE que freqüentam os centros de educação infantil estão tendo nas 

escolas municipais de Sertanópolis - PR.  
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APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES 

 

 

Prezado (a) professor (a) 

 

 

A educação especial é uma modalidade de ensino destinada a alunos 

com necessidades educacionais especiais (NEE), decorrentes de deficiência física, 

sensorial, intelectual ou múltipla, Transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação.  

Nessa perspectiva, eu Bruna Pallasi Fernandes, estudante do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina (Uel), estou realizando uma 

pesquisa com o objetivo de auxiliar a coleta de dados para o Trabalho de Conclusão 

de Curso, cujo tema é “A Formação dos Professores dos Centros de Educação 

Infantil do Município de Sertanópolis para a Inclusão de Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais”, e gostaria de contar com a sua colaboração preenchendo 

esse questionário. 

 

Dados de identificação 

 

Instituição: _____________________________________ 

 

Nome: ________________________________________            Idade: _______ 

 

Graduação em: _________________________________           

 

Especialização:_________________________________ 

 

Pós-graduação:_________________________________                                                                     

  

Nível/ano de ensino que atua:___________________________________ 

 

Tempo de experiência docente: 

 

(    ) 1 a 5 anos                      (    ) 5 a 10 anos                      (    ) 10 ou mais anos 

 

Em quais níveis de ensino já atuou: 

__________________________________________ 

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

______________. 

 

Outras experiências profissionais: 

______________________________________________ 

___________________________________________________________________

______. 

 

Questões: 

 

1)Na sua formação inicial teve alguma(s) disciplina(s) que o preparou para atender 

em classe comum  os alunos com necessidades educativas especiais? 

 

  (  ) Não                       (   )  Sim 

 

Em caso afirmativo indique qual (is) disciplinas: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2)Se respondeu sim na questão anterior e pensando na sua atividade profissional 

considera a formação que recebeu: 

 

(   )  Insuficiente    (   )  Suficiente   (   )  Boa  (   )  Muito Boa 

 

 

3)Você se sente preparado para incluir aluno com NEE? 

  

(   ) sim                     não (   ) 

 

Se não  se sente preparado, explique a formação que sente falta? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

4)Como  considera que esta formação deva ocorrer?  (como, com que freqüência e 

onde deveria ocorrer). 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

5)Após o seu curso de formação inicial ( graduação) freqüentou  formação 

continuada ou em serviço, relacionadas ao atendimento de alunos com 

necessidades educativas especiais? Se sim, descreva os cursos freqüentados. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

6)Você já teve ou tem aluno(s) com necessidades educacionais especiais (NEE) em 

sua(s) turma(s)? 

 

(   ) sim                                   (    ) não 

 

Especifique: as necessidades educacionais especiais eram decorrentes de: 

 

(   ) deficiência física      (    ) deficiência intelectual     (   ) deficiência visual           

(   ) surdez     (   ) Transtornos comportamentais   (   )  Dificuldades de 

aprendizagem  

 

 

7)O(s) aluno(s)  mencionado(s) apresentou(ram) dificuldades de aprendizagem  -  

de realização das  atividades ? 

 

(    ) sim                                 (   ) não 

 

8)Houve necessidade de realizar alguma(s) adaptação(ões) em seus procedimentos 

de ensino para favorecer o processo de aprendizagem deste(s) seu(s) aluno(s)? 

 

(   ) sim                                  (    ) não 

 

 

8.1) Em caso positivo: dê exemplos dos procedimentos adaptados. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 

 



56 

 

  

9)Você sentiu dificuldades ou dúvidas em relação a como ensiná-lo(s)? 

 

(   ) sim                                  (   ) não 

 

Especifique com exemplo a(s) situações que sentiu dificuldades: 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

10) Você sentiu dificuldades  em relação a como interagir com ele(s)? 

  

  (    ) sim                                 (    ) não 

 

Se sim dê exemplo: 

 

_______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

11) No dia- a dia, quais as maiores dificuldades você percebe que o professor 

enfrenta ao ensinar um aluno com NEE? 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

12)Todos os alunos, quaisquer que sejam as suas necessidades educativas, têm o 

direito a assistir às aulas na turma de ensino regular. 

( ) discordo totalmente (  ) discordo parcialmente  ( ) indiferente                                                

(     )     concordo parcialmente     (          )    concordo totalmente. 

 

 

13) Na sua opinião sua escola está preparada para incluir alunos com NEE?  

(   ) sim                não  (   ) 

 

Se não, o que falta? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela sua colaboração. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da pesquisa: 

ANALISE DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL DO MUNICIPIO DE SERTANÓPOLIS PARA A INCLUSÃO DE ALUNOS 

COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. 

 

Prezado (a) Senhor (a):  

Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa: A Formação dos 

Professores dos centros de educação infantil do município de Sertanópolis para a 

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, que será realizada 

por mim Bruna Pallasi Fernandes, graduanda em Pedagogia, pela Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), orientada pela Profa. Dra.: Célia Regina Vitaliano. O 

objetivo da pesquisa é: identificar a formação dos professores que atuam em 

escolas que incluem alunos com necessidades educacionais especiais, bem como 

suas dificuldades para efetivar esse processo, tendo como participantes os 

professores dos Centros de Educação Infantil e Escolas do Ensino Fundamental do 

Município de Sertanópolis. Desta forma sua participação é muito importante e ela se 

daria da seguinte forma: respondendo a um questionário com questões objetivas e 

dissertativas. Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente 

voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer 

momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. 

Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os fins desta 

pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo 

a preservar a sua identidade. Os benefícios esperados são contribuir para o 

trabalho de conclusão de curso, bem como identificar o processo de inclusão e a 

formação dos professores que atuam com alunos com NEE. Informamos que o 

senhor (a) não pagará nem será remunerado por sua participação.  

 

 

Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos entrarem em contato com; Bruna 

Palllasi Fernandes, telefone (43) 3232-1513 e 9913-6702 e e-mail: bruna_pallasi@hotmail.com e ou Profa. 

Dra. Célia Regina Vitaliano residente a Rua João Picinin 85, telefone (43) 3342-5419 e e-mail 

creginav@uel.br  

 

mailto:bruna_pallasi@hotmail.com
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Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas, devidamente preenchida e 

assinada entregue a você. 

 

      Londrina, 06 de Setembro de 2013. 

        

                  

 

 

 

_____________________________________ (nome por extenso do sujeito de 

pesquisa), tendo sido devidamente esclarecido sobre os procedimentos da 

pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa descrita acima.   

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________ 

Data:___________________ 

 

 

 

 

 

 


