
 
Recredenciada Portaria MEC nº 

344, de 5 de abril de 2012. 

Rua Floresta s/n, Loteamento  
Das Mangueiras, Planaltino 

Cep.: 44.695-000  

PEDAGOGIA 

 

 

 

AMANDA BONFIM DOS SANTOS MOURA 

CAROLINE DE ARAÚJO SANTANA 

ISABELA FERREIRA DOS SANTOS ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES 

NA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA ESCOLA MUNICIPAL 

OTAVIANO FERREIRA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPIM GROSSO-BA 

2021



 

 

AMANDA BONFIM DOS SANTOS MOURA 

CAROLINE DE ARAÚJO SANTANA 

ISABELA FERREIRA DOS SANTOS ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES 

NA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA ESCOLA MUNICIPAL 

OTAVIANO FERREIRA DOS SANTOS 

 

 

 

 
 

Projeto apresentado à Faculdade de Ciências 

Educacionais Capim Grosso como requisito parcial 

para a obtenção do título de Licenciatura em 

Pedagogia. Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Faculdade de Ciências Educacionais 

Capim Grosso - FCG como requisito final para a 

obtenção do título de Licenciatura em Pedagogia. 

 

Orientador: Prof.º. Me. Éden Santos de Castro 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

CAPIM GROSSO-BA 

2021



 

AMANDA BONFIM DOS SANTOS MOURA 

CAROLINE DE ARAÚJO SANTANA 

ISABELA FERREIRA DOS SANTOS ARAÚJO 

 
 
 

REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES 

NA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA ESCOLA MUNICIPAL 

OTAVIANO FERREIRA DOS SANTOS 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Faculdade de Ciências 

Educacionais Capim Grosso - FCG como 

requisito final para a obtenção do título de 

Licenciatura em Pedagogia. 

 

 
 

Capim Grosso,  de  de  . 

 

 

 
BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

 

 

Prof. Me. Éden Santos de Castro 
Orientador 

 

 

 

 

Prof. Iris Vanessa de Sousa 
 

 

 

 

 

Prof. Me. Éden Santos de Castro 
 



 

RESUMO 

Este estudo analisa a formação continuada dos professores dentro da perspectiva da 

educação especial inclusiva. Para tanto foi desenvolvido o presente objetivo geral que visa: 

Analisar de que modo a formação continuada dos professores deve acontecer para a 

promoção de uma práxis e um processo de ensino aprendizagem significativo dentro da 

perspectiva da educação especial inclusiva, para assim responder a problemática: como 

deve ser a formação continuada dos professores para melhorar a sua práxis e promover um 

processo de ensino aprendizagem significativo dentro da perspectiva da educação especial 

inclusiva? Para a elaboração do mesmo foram realizadas entrevistas com professores da 

escola Municipal Otaviano Ferreira dos Santos do município de Capim Grosso- BA e 

pesquisas bibliográficas de autores como Carvalho (2006), Duek (2014) e Freitas (2006). 

Para entender como a formação continuada deve acontecer na perspectiva da educação 

especial inclusiva para ajudar na aprendizagem e na inclusão, como também entender o 

papel do professor e de que forma ele deve atuar, mediante a isto ficou evidente que os 

educadores devem estar em um constante processo de formação continuada para que 

estejam preparados para atender a todas as especificidades dos alunos e possibilitar o 

desenvolvimento e o processo de inclusão de forma significativa. 

 
 

Palavras – Chave: Formação Continuada; Professores; Educação Inclusiva. 



 

ABSTRACT 

The present study analyzes the continuing education of teachers from the perspective of 

inclusive special education. To this end, the present overwall objective was developed, which 

aims to: Analyze how continuing teacher formation should happen to promote a praxis and a 

process of teaching significant learning within the perspective of special inclusive education, 

in order to answer the problem: how Should it be the continuing education of teachers to 

improve their praxis and promote a meaningful teaching- learning process from the 

perspective of inclusive special education? For its elaboration, interviews were conducted with 

teachers from the Municipal School Otaviano Ferreira dos Santos in the city of Capim 

Grosso-BA and bibliographic research by authors such as Carvalho (2006), Duek (2014) and 

Freitas (2006). To understand how continuing education should happen from the perspective of 

inclusive special education to help in learning and inclusion, as well as understanding the role 

of the teacher and how he should act, through wich it became evident that educators must be in a 

constant continuing education process to be prepared to attend all the specifics of students and 

thus is enable in a meaningful way the development and inclusion process. 

 

KeyWords : Continuing Education; Teachers; Inclusive education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A formação continuada dos professores dentro da perspectiva da educação especial e 

inclusiva é uma temática que vem ganhando espaço nas discussões dos educadores, pois em 

pleno século XXI, não é possível pensar em um processo de inclusão significativo sem haver 

um preparo ideal dos nossos educadores, com formações especificas para atuar dentro das 

normas com os sujeitos que fazem parte do público desta temática. Na nossa realidade brasileira 

de educação, sabemos que muitos dos educadores não disponibilizam em suas bagagens 

acadêmicas formações adequadas e necessárias, nem sequer para atender a todas as demandas 

dos alunos ditos “normais”, veja lá para o atendimento e atuação com os alunos deficientes 

dentro do processo de ensino para promoção de seu desenvolvimento e inclusão. Está falta de 

preparo prejudica que a inclusão e o desenvolvimento dos alunos deficientes possam acontecer 

de forma efetiva, sendo assim é crucial que sejam oferecidas formações específicas para os 

educadores ter embasamento para trabalhar com o público da educação especial inclusiva, e 

poder realizar um trabalho significativo. 

Inerentes a importância que a formação dos professores tem dentro da perspectiva da 

educação inclusiva para a promoção de um trabalho que contemple o desenvolvimento e 

principalmente a inclusão dos alunos dentro no processo de ensino aprendizagem de forma 

efetiva, contemplando todos os aspectos, desde o social até o cognitivo sem prejudicar o 

andamento e desenvolvimento dos demais, surgiu mediante aos nossos questionamentos para 

a melhoria da inclusão a seguinte indagação: Como deve ser a formação continuada dos 

professores para melhorar a sua práxis e promover um processo de ensino aprendizagem 

significativo dentro da perspectiva da educação especial inclusiva? 

Para solucionar a problemática apresentada foram necessárias leituras de obras de 

autores que abordam o assunto, o que consequentemente caracterizam este estudo como sendo 

uma pesquisa bibliográfica, tendo como objetivo: Analisar de que modo a formação continuada 

dos professores deve acontecer para a promoção de uma práxis e um processo de ensino 

aprendizagem significativo dentro da perspectiva da educação especial inclusiva na Escola 

Municipal Otaviano Ferreira dos Santos. Além do objetivo geral, outros foram traçados para 

um melhor desenvolvimento da temática, sendo estes: Compreender como a educação especial 

inclusiva tem sido desenvolvida no Brasil, caracterizar o papel dos educadores dentro da 

perspectiva da educação especial inclusiva para promoção de um aprendizado e inclusão 
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significativa dos alunos com deficiência e falar sobre a formação continuada na área da 

educação especial inclusiva e sua importância para o processo de inclusão e aprendizagens 

significativa dos alunos com deficiência com foco na Escola Municipal Otaviano Ferreira dos 

Santos do município de Capim grosso – BA. 

O estudo foi realizado tendo como metodologia a pesquisa bibliográfica que se utilizou 

da leitura de obras de autores renomados sobre a temática, além da realização de uma entrevista 

com professores da escola Otaviano Ferreira do município de Capim Grosso, todos 

entrevistados via rede social, afim de garantir a segurança de todos, todavia que estamos 

inseridos em um contexto de pandemia, o que culminou também na não realização de outros 

procedimentos para um melhor entendimento da temática, que neste caso seria a observação, 

que por esta razão e pelas escolas estarem fechadas, não foi possível, mas acreditamos que por 

ser um trabalho mais bibliográfico não irá prejudicar a coleta e análise dos dados para um 

entendimento do fenômeno abordado. O estudo está organizado após esta introdução com um 

embasamento teórico dividido em três seções e em seguida vem a metodologia a discussão 

dos resultados e as considerações finais, e por fim as suas referências. 

Refletindo sobre tudo que foi abordado entende-se que a realização deste estudo, é 

relevante baseado no fato de procurar refletir sobre a importância da formação continuada 

adequada dos professores para a educação especial inclusiva, com o objetivo de entender 

melhor este fenômeno que é recomendado para pesquisadores e estudiosos que queiram saber 

mais sobre esta temática, além de servir para responder a problemática apresentada neste 

estudo, como também aumentar o rol de conhecimentos nessa área e trazer uma reflexão para 

que as instituições educacionais e os professores criem a consciência que o processo de 

formação continuada é essencial para a realização de um bom trabalho na perspectiva da 

inclusão. 

 

2. A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NO BRASIL 

 
A educação inclusiva, de modo geral, ainda é um grande desafio a ser enfrentado nos 

dias atuais, pois para que ela aconteça de acordo ao que as normas estabelecem, muitos pontos 

têm que ser considerados, e os nossos profissionais ainda não estão totalmente preparados para 

promover um processo de inclusão significativo, contemplando todas as normas. Faltam ainda 

formações adequadas para toda a comunidade escolar, para saber como agir mediante a esta 

temática, principalmente que não basta só incluir os alunos portadores de necessidades 

educativas em salas de aulas, mas é essencial estabelecer relações que possam favorecer 
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atendimento igualitário entre estudantes com necessidades educacionais e os demais estudantes, 

para que assim se sintam realmente incluídos dentro da escola. Quando se fala em inclusão, não 

estamos falando apenas em adaptações físicas do espaço e do curriculares, mas sim 

transformações em todos os aspectos e preparo de todos os sujeitos da comunidade escolar, para 

que possam atender e contribuir para o processo de desenvolvimento e aprendizagem de todos 

os alunos, e para isto, formações são essenciais, todavia que a inclusão requer o empenho de 

todos os envolvidos na valorização das diferenças. No âmbito de trabalho o termo Educação 

Inclusiva é definido da seguinte forma por Scotto: 

Educação Inclusiva exige o atendimento de Necessidades Especiais, não apenas 

dos portadores de deficiências, mas de todas as crianças. Implica trabalhar com a 
diversidade, de forma interativa – escola e setores sensíveis. Deve estar orientada 

para o acolhimento, aceitação, esforço coletivo e equiparação de oportunidades de 

desenvolvimento. Requer que as crianças portadoras de necessidades especiais 

saiam da exclusão e participem de classes comuns. Para isso, é necessário um 

diagnóstico cuidadoso que levante as necessidades especificas de cada criança. 

(SCOTTO, 2008, p. 23). 

 
 

A partir dessa definição do que é a educação inclusiva, é que deveria se guiar a práxis 

dos educadores, sobre como agir mediante a presença dos alunos que fazem parte do público 

da educação inclusiva, porém, não é tão fácil atuar dentro das necessidades específicas dos 

alunos, ainda mais sabendo que o âmbito das salas de aula é heterogêneo, são muitas as 

especificidades que os alunos apresentam, até aqueles ditos normais. E por vezes falta formação 

e orientações de como o educador deve atuar para poder promover oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento para todos, porém as coisas nessa área estão avançando em 

nosso país com criação de leis e normas sobre o que é a educação inclusiva e como atuar para 

promover o aprendizado e o desenvolvimento dos alunos, pois para realmente ser inclusão os 

alunos têm que ser sujeitos no ambiente escolar e não apenas objetos lá depositados. 

A partir da LDB se deu a compreensão sobre a educação inclusiva, sendo que em seu 

Art. 58 apresenta a educação especial como “uma modalidade de educação escolar oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtorno 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (BRASIL, 1996). Dado isso, 

o Art. 59 garante a esses alunos por meio de sistemas de ensino. 

I – Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, 

para atender às suas necessidades; 

II – Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 
aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os 
superdotados; 

III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 
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para a integração desses educandos nas classes comuns; 

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; 

V – Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. (BRASIL, Lei nº 9.394, de 
30 de dezembro de 1996, p. 31). 

 
Ao estudar o histórico da Educação Inclusiva é possível observar que se evidenciam 

teorias e práticas sociais de discriminação, promovendo situações de exclusão da sociedade aos 

portadores de necessidades educacionais especiais. No Brasil o tema educação especial ainda é 

um assunto de grande reflexão e estudo. O debate sobre tal assunto se deu a partir do século 

XIX, onde envolvia a discussão de conceitos teóricos e práticos. A educação inclusiva no Brasil 

se fundamentou a partir das necessidades educacionais, tendo como base o que estabelecido 

como orientações para a educação especial a partir da proclamação da Declaração de Salamanca 

(1994), que tem o objetivo de combater a discriminação e determina ainda que todas as escolas 

devem acolher qualquer criança, independentemente de suas condições, sociais, físicas, 

emocionais e intelectuais, além de normas e orientações de como a educação especial inclusiva 

deve acontecer para que ela seja significativa. Após o surgimento dessa declaração passou-se a 

ser considerada a inclusão de estudantes com necessidades educativas nas escolas regulares. 

Em 1973, o MEC criou o Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, 

responsável por gerenciar a Educação Especial no Brasil, o que gerou ações educacionais 

voltadas para pessoas com deficiência e superdotação, dando assistência e iniciativas para 

pessoas necessitadas. Segundo Mazzotta (1996) a preocupação com a educação das pessoas 

portadoras de necessidades especiais no Brasil é recente, tendo se iniciado efetivamente no 

século XIX inspirado em experiências norte-americanas e europeias. Para Jannuzzi (2004): 

 

A partir de 1930, a sociedade civil começa a organizar-se em associações de 

pessoas preocupadas com o problema de deficiência: a esfera governamental 

prossegue a desencadear algumas ações visando à peculiaridade desse alunado, 

criando escolas junto a hospitais e ao ensino regular, outras entidades 

filantrópicas especializadas de atendimento em clínicas, institutos 

psicopedagógicos e outros de reabilitação. (JANNUZZI, 2004, p. 12) 

 

Percebe-se que a educação inclusiva resulta de várias discussões e estudos teóricos e 

práticos que contaram com a participação de entidades de pessoas com deficiência e 

profissionais no mundo todo. Até os anos atuais é tema de várias pesquisas com objetivo de 

entender a diversidade e as melhores formas de combater a exclusão. Para o conhecimento 

desse tema que abrange várias especificações é necessário analisar documentos tanto 
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nacionais como internacionais. Dentre eles estão a Declaração Mundial de Educação para 

Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994). 

Quando se fala em educação inclusiva também falamos sobre adaptação curricular, na 

qual é realizada através da ação de uma equipe multidisciplinar que oferece suporte tanto ao 

professor quanto ao portador de necessidades especiais, através de estudos de modo a inserir na 

educação em todos os níveis. Em 1999, o decreto nº 3.298, regulamentou a Lei nº 7.853/89, que 

dispunha sobre a Política Nacional para a Integração de pessoas Portadora de Deficiência, 

estabeleceu como assegurar os portadores de deficiências. Nesse decreto consta que deficiente 

é aquele que tem perda ou anormalidade de uma estrutura ou função fisiológica ou anatômica 

que apresente incapacidade para desenvolver alguma atividade que dentro no conceito é 

considerado normal para os demais realizarem a mesma atividade. 

A constituição Federal, em seu Art. 3º, inciso V, afirma que a União, o Estados, o 

Distrito Federal e os municípios têm como objetivo promover o bem de todos sem diferenças e 

discriminação. O artigo 207 estabelece e garante a igualdade de condições de acesso e de 

permanência para todos na educação regular. Na mesma época a Declaração Mundial de 

Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994) passaram a influenciar a 

formulação de políticas públicas. 

Ao final dessa década, a Convenção da Guatemala (1999), regulamentou-se no Brasil 

através do decreto nº 3.956/2001 considerando Educação Especial, no contexto da 

diferenciação, onde exigia uma nova interpretação da educação a fim de eliminar as 

dificuldades para o acesso de todas as pessoas portadoras de deficiência aos mesmos direitos. 

Partindo da lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a mesma 

priorizou esta nova visão educacional, principalmente com a descrição do artigo 59 que garante 

aos educandos adaptações metodológicas e curriculares da escola. 

Em 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE) apud (BRASIL, 2007, p. 3) afirma que 

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

inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”. Destaca ainda a formação 

inadequada de profissionais na aérea da educação, como por exemplo, educadores capacitados 

ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), como fatores que não permitem a 

efetivação do sistema educacional inclusivo (BRASIL, 2007, p. 3). Em união a UNESCO, os 

Ministérios da Educação e da Justiça e a Secretaria dos direitos humanos em 2006 criaram o 

“Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos”, defendendo a inclusão de assuntos 

relacionados a quaisquer deficiências de alunos com acesso ao ensino superior. (BRASIL, 2007, 

p. 32). 
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A importância de uma escola inclusiva se baseia na luta de princípios e valores éticos, 

nos ideais de justiça e cidadania para todos. Segundo Carvalho (2000), ao final do século XX 

muitos conflitos e transformações aconteceram, principalmente, no contexto da educação 

especial presente no Brasil desde o período imperial. Para Ainscow (2009, p. 21) a Educação 

Inclusiva é um processo de transformação de valores em ações, pois as práticas e serviços 

educacionais devem incorporar valores inclusivos, como por exemplo, respeito pela 

diversidade, igualdade, participação comunitária entre outros. Sendo assim, entende-se que a 

inclusão surgiu para sanar as necessidades da escola regular e proporcionar a todos uma 

educação de qualidade com acesso universal e igualitário à educação. 

Acredita-se que toda documentação que está relacionada à pessoa portadora de 

deficiência, seja ela de caráter físico ou intelectual, são de suma importância para referir a esse 

assunto com mais ênfase. Sabendo dessa importância, a escola para ser inclusiva deve atender 

os alunos com deficiência promovendo a participação em todas as atividades desde que esteja 

dentro de suas potencialidades, e mesmo quando não esteja, pode se buscar adaptações para a 

inclusão desses alunos. Bem como a Resolução CNE/CEB 02 – 2001 que institui Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica e no Art. 3º: 

Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um processo 

educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e 

serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, 

complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais 

comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento 

das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais 

especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica. (BRASIL, 2007, 

p.2) 

 

Assim, amparados em documentos que asseguram a inclusão destas crianças na escola 

comum, devemos pensar numa intervenção que atenda os desafios cognitivos, sociais entre 

outros e favoreça o bem estar físico, cognitivo e emocional da criança com dificuldades em 

sua aprendizagem, mas para que esta intervenções possam acontecer da forma devida, é 

crucial que os educadores estejam preparados com formações específicas nessa área, para saber 

como adaptar uma atividades, como trabalhar com determinada deficiência, e como 

desenvolver potencialidades em alunos com limitações, o certo é que na teoria e educação 

especial inclusiva no Brasil, está tudo lindo, mas na prática, ainda falta muito para termos uma 

inclusão efetiva, porém estamos caminhando para avanços, tanto na teoria quanto na prática 

para a promoção de uma educação especial de mais qualidade para os nossos alunos atendendo 

todas as suas necessidades e trabalhando todos os aspectos e lados necessários para a promoção 

de uma inclusão significativa. No ano de 2007, passou a vigorar o Plano de Desenvolvimento 
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da Educação  PDE, cujos eixos estavam voltados para as seguintes ações: 

A formação de professores para a educação especial, a implantação de 

salas de recursos multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica dos prédios 

escolares, acesso e permanência das pessoas com deficiência na educação 

superior e o monitoramento do acesso à escola dos favorecidos pelo Benefício de 

Prestação Continuada  BPC (BRASIL, 2010, p. 15) 

 

Através destas propostas que foram criadas para o desenvolvimento de uma inclusão 

efetiva, a nossa educação pode avançar e cumprir as metas e normas estabelecidas para a 

promoção de uma educação de qualidade para todos os alunos, especial os que fazem parte do 

público da educação especial incisiva, mas para isto é crucial seguir os principais caminhos, 

para este desenvolvimento, como a participação dos alunos nas salas de recursos multisseriados, 

formação de toda a comunidade escolar, em especial os docentes que passam maior tempo com 

os alunos e que tem o papel de promover a aprendizagem, socialização, desenvolvimento entre 

outros aspectos para que tenhamos uma educação inclusiva de qualidade em nosso país para 

todos os educandos possam crescer e ter todos os seus aspectos desenvolvidos dentro de suas 

especificidades. 

 

3. O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA 

 

O professor, figura essencial no contexto escolar, tem entre suas atribuições inúmeras 

funções dentro do processo de ensino aprendizagem, onde deve mediar e fornecer subsídios e 

condições para que os alunos possam aprender, crescer, interagir, inserir e atuar no mundo de 

forma autônoma e crítica, porém há inúmeros desafios que surgem neste caminho para que o 

educador  possa  cumprir  esse  papel.  Esta  tarefa  é  ainda  mais  árdua  com  educandos com 

deficiência, todavia que a inclusão destes alunos é marcada por inúmeros paradigmas, desafios 

e requer um trabalho diferenciado por parte dos educadores, que devem estar preparados e saber 

como agir mediante as especificidades, necessidades e desafios que surgirem no processo de 

inclusão para garantir um aprendizado e desenvolvimento pleno destes alunos no âmbito espaço 

escolar, prepara-los para uma inserção completa na sociedade. 

O papel do docente fica ainda mais complexo devido à variedade de deficiências e 

aspectos que precisam ser trabalhados dentro da perspectiva das escolas inclusivas e “é muito 

difícil avançar no sentido das escolas inclusivas se os professores em seu conjunto, e não apenas 

professores especialistas em educação especial, não adquirirem uma competência suficiente 

para ensinar todos os alunos. ” (MARCHESI, 2004, p. 44), sendo assim um dos papeis do 

educador na educação inclusiva é buscar formações adequadas para poder atender as 

necessidades de seu público, porém há muitas dúvidas de como devem ser feitas estas 
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formações, e a esse respeito é dito o seguinte na declaração de Salamanca: 

É preciso repensar a formação de professores especializados, a fim de que 

estes sejam capazes de trabalhar em diferentes situações e possam assumir 

um papel 

- chave nos programas de necessidades educativas especiais. Deve ser 

adoptada uma formação inicial não categorizada, abarcando todos os tipos 
de deficiência, antes de se enveredar por uma formação especializada 

numa ou em mais áreas relativas a deficiências específicas 

(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 2). 

 

 
E esta ideia elencada pela declaração de Salamanca é o ideal, por que se os professores 

não tiverem pelo menos uma formação básica sobre os tipos de deficiência, dificilmente 

conseguiram desenvolver um bom papel para o desenvolvimento e aprendizagem de seus alunos 

para que possam ser inclusos de modo significativo nos âmbitos educacionais. Além de ter essa 

formação adequada os educadores que atuam com alunos pertencentes ao público da educação 

inclusiva devem ter sua práxis pautada em princípios éticos, solidários e igualitários perante os 

seus alunos para possibilitar a sua inclusão, mediante a isto Martins corrobora: “O educador 

ético é reflexivo, analisa os porquês da sua ação, por isso sabe o que faz, para que faz, por que 

o faz, para o que faz e analisa, seleciona e escolhe os meios de concretizar o seu fazer. ” 

(MARTINS, 2006, p. 44-45). 

Corroborando, através desta prática reflexiva tenha o papel de estar sempre buscando 

estratégias no seu fazer docente, para poder melhorar a sua práxis e manter o que está dando 

certo e pensar naquilo que não deu e o porquê de não ter dado, para poder se reinventar, se 

atualizar e inovar, realizando sempre que necessário mudanças e estratégias metodológicas para 

provocar um aprendizado significativo em seus alunos e para que isto possa acontecer do modo 

adequado Freitas (2006, p. 177), inúmera um serie de faculdades que devem ser desenvolvidas 

pelos docentes em seu processo de formação, atualização ou até mesmo de especialização: 

Mecanismos funcionais de cognição das pessoas com deficiência; 

consciência de suas próprias condições, conhecimentos pedagógicos e 

meta-cognitivos; Desenvolvimento da capacidade de auto-regular e de 

tomar consciência das etapas do processo de ensino-aprendizagem; 

Coerência entre sua maneira de ser e ensinar, entre teoria e prática; 

Capacidade de ministrar aulas sobre um mesmo conteúdo curricular a 

alunos de diferentes níveis e compreensão e desempenho acadêmico; 

respeito ao ritmo de aprendizagem de cada aluno; Utilização flexível dos 

instrumentos de avaliação de desempenho escolar, adequados às 

necessidades dos alunos. (FREITAS, 2006, p. 117) 

 

Os docentes adquirindo estes conhecimentos com certeza terão mais meios para o 

desenvolvimento de metodologias que possam alcançar os seus alunos e cumprir os objetivos 

de aprendizagem estabelecidos, independentemente das deficiências que os alunos possuam. 
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Muitos professores por não ter os conhecimentos necessários em sua formação, apenas atuam 

de modo a promover a socialização dos alunos deficientes no meio escolar, contudo isto não se 

configura como inclusão, todavia para que o aluno realmente possa ser inserido e participar do 

processo de ensino aprendizagem de forma efetiva, além da socialização é essencial promover 

meios para o seu avanço e desenvolvimento em todos os aspectos. Para isto ser feito é crucial 

a realização de um trabalho com metodologias e adaptações adequadas dentro das 

especificidades dos alunos, embasados por eficiente planejamento, este que é também um dos 

papeis do professor na educação especial inclusivas. 

O professor precisa organizar-se com antecedência, planejar com detalhes 

as atividades e registrar o que deu certo e depois rever de que modo as 
coisas poderiam ter sido melhores. É preciso olhar para o resultado 

alcançado e perceber o quanto “todos” os alunos estão se beneficiando das 

ações educativas. (MINETTO, 2008, p. 101) 

 

A partir da prática de repensar a práxis e a desenvolver através de um fino planejamento 

para possibilitar o avanço dos alunos, “o professor torna-se um mediador na construção do 

conhecimento e não mais como um mero transmissor de conteúdos estanques e desvinculados 

da realidade” (MARQUES, 2008 p. 182). Nesse papel de mediador o educador vai mediando 

os conhecimentos e avanços de modo adequado para os alunos deficientes juntamente com os 

demais se desenvolverem e adquirir os conhecimentos transmitidos no processo de ensino 

aprendizagem, o que se configura verdadeiramente como uma inclusão já que todos os alunos 

participam juntos. 

Destarte o educador deve desenvolver a sua práxis abraçando todas as diferenças, sem 

fazer distinção e utilizando “uma pedagogia ativa, dialógica, interativa, integradora, que se 

contrapõe a toda e qualquer visão unidirecional, de transferência unitária, individualizada e 

hierárquica do saber. ” (MANTOAN, 2006 p. 49), todavia o aprendizado não deve acontecer 

de forma individualizada ou voltado com uma única estratégia, pois desta forma o educador 

não conseguirá cumprir seu papel e assim alcançar todos alunos, pois cada indivíduo aprende 

de uma forma, por isso é importante ser versátil nas metodologias de ensino, promover uma 

pedagogia ativa, com diálogos em que todos os discentes são sujeitos de seu aprendizado e o 

constroem juntamente com o professor, para tanto é apropriado segundo Prieto que o educador 

haja da seguinte maneira: 

(...) analisar os domínios de conhecimentos atuais dos alunos, as diferentes 

necessidades demandadas nos seus processos de aprendizagem, bem como 

(...) elaborar atividades, criar ou adaptar materiais, além de prever formas 

de avaliar os alunos para que as informações sirvam para retroalimentar 
seus planejamento e aprimorar o atendimento aos alunos (PRIETO, 2006., 
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p. 58) 

 

Um dos papeis do professor na educação inclusiva é realizar planejamentos dentro das 

necessidades de aprendizagem e de adaptação de seus alunos, para que possam ser inclusos, e 

como foi dito pelo teórico, para isto acontecer o educador deve ser um observador os níveis, 

as capacidades, e as demandas de seus alunos, para assim fornecer estratégias que possam 

contribuir para o seu desenvolvimento, como também juntamente com a escola fornecer 

materiais para os alunos desempenhar o seu papel e realizar as atividades. Como a elaboração 

de atividades adaptadas de acordo as suas limitações, contudo quando falamos em atividades 

adaptadas e diferenciadas não nos referimos a aquela velha prática de na hora das atividades 

entregar ao aluno deficiente uma pintura, esse ato além de ser desrespeitoso, em nada contribui 

para o avanço. O ideal é passar atividades com o mesmo assunto que os demais estão 

trabalhando, porém a forma de avaliar e de responder pode ser realizada de forma adaptada, 

para que o aluno possa participar. Além de haver um respeito para o seu tempo de 

desenvolvimento e aprendizagem, o que sabemos que varia de indivíduo para indivíduo. Além 

de adaptar a forma de passar os conteúdos é necessário prover instrumentos para a realização 

das atividades em casos de limitações físicas, motoras ou cognitivas, o que necessita do uso das 

tecnologias assistivas, que seria “o conjunto de recursos e serviços que contribuem para 

proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, 

consequentemente, promover vida independente e inclusão” (DUEK, 2014, p. 23). Promover e 

possibilitar o uso das tecnologias assistivas pelos alunos é um dos papeis do professor na 

perspectiva da educação inclusiva para que os alunos possam se desenvolver, participar e 

aprender dentro do processo de ensino aprendizagem e a respeito de quando as TA são 

utilizadas Bersch afirma: 

 
Quando ela é utilizada por um aluno com deficiência e tem por objetivo 

romper barreiras sensoriais, motoras ou cognitivas que limitam/impedem 

seu acesso às informações ou limitam/impedem o registro e expressão 

sobre os conhecimentos adquiridos por ele; quando favorecem seu acesso e 

participação ativa e autônoma em projetos pedagógicos; quando possibilita 

a manipulação de objetos de estudos; quando percebemos que sem este 

recurso tecnológico a participação ativa do aluno no desafio de 

aprendizagem seria restrito ou inexistente. (BERSCH, 2013, p.12) 

Mediante a esta afirmação feita pelo teórico a respeito dos objetivos e possiblidades que 

o uso das tecnologias assistivas promove, fica evidente a necessidade da escola prover recursos 

para que o docente possa desenvolver estas tecnologias, que são na maioria dos casos de baixo 

custo e podem ser feitas por materiais simples que geralmente todas as escolas tem em seu 

acervo para o uso de atividades e para o desenvolvimento de projetos pedagógicos como por 
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exemplo: Cartolinas, papel emborrachada, garrafas pets, E.V.A entre outros matérias que 

podem ser usados para suprir necessidades físicas dos alunos que as vezes devido a déficits na 

coordenação motora fina ou ampla não conseguem se sentar ou manipular objetos simples. 

Há crianças que não conseguem pegar no lápis por ser fino, desta forma pode se usar a 

tecnologia assistiva de envolver o lápis com emborrachado para facilitar o manuseio deste 

instrumento pelos alunos. E segundo Duek (2014) é papel do docente analisar as dificuldades 

de seus alunos para assim poder buscar recursos variados, “criando estratégias e condições 

adequadas para que os alunos possam aprender, individual e coletivamente’’ (DUEK, 2014). E 

estes recursos podem ser desenvolvidos por conta própria também do professor que pode ver 

modelos no YouTube ou em outros sites afim de poder utilizá-la e promover a funcionalidade 

e a participação dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzidas em inúmeras situações 

para poder promover uma qualidade de vida maior, inclusão no cotidiano de aula entre outros 

aspectos. As possibilidades para o uso das desses instrumentos são variados, e podem ser 

inclusos em metodologias e estratégias para promover a autonomia dos alunos com deficiência 

no processo de ensino aprendizagem, colaborando assim para que o docente cumpra o seu papel 

de mediar o aprendizado e promova a autonomia de seus alunos através de estratégias 

diferenciadas. A adoção e confecção de tecnologias assistivas, “abrange todas as ordens do 

desempenho humano, desde as tarefas básicas de autocuidado até o desempenho de atividades 

profissionais”. (BRASIL, 2009). Um educador que está sempre buscando se atualizar, vai ter 

mais embasamento para o uso de diferentes estratégias para ajudar seus alunos, à aprender, se 

desenvolver e ser incluso de forma efetiva no processo educativo. E através da formação 

continuada ele pode adquirir inúmeros saberes, entre eles o do uso e da confecção de tecnologias 

assistivas, sendo estas ferramentas cruciais para possibilitar o processo de inclusão de alguns 

alunos, todavia que contribui e desenvolvem diversos aspectos. 

Fazer TA na escola é buscar, com criatividade, uma alternativa para que o 

aluno realize o que deseja ou precisa. É encontrar uma estratégia para que 

ele possa “fazer” de outro jeito. É valorizar o seu jeito de fazer e aumentar 

suas capacidades de ação e interação, a partir de suas habilidades. É 

conhecer e criar novas alternativas para a comunicação, mobilidade, 

escrita, leitura, brincadeiras, artes, utilização de materiais escolares e 

pedagógicos, exploração e produção de temas através do computador e etc. 

é envolver o aluno ativamente, desafiando-o a experimentar e conhecer, 
permitindo assim que construa individual e coletivamente novos 

conhecimentos. É retirar do aluno o papel de espectador e atribuir-lhe a 

função de ator [...] (BERSCH, 2006, p. 22) 

 
O professor tem inúmeros papeis na perspectiva da educação inclusiva dentre eles o de 

buscar métodos para ter uma formação adequada para poder promover estratégias diferenciadas 
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e está sempre buscando novos meios e metodologias para contribuir para o processo de inclusão 

e desenvolvimento dos alunos com dificuldade. E não basta só contribuir com a socialização, é 

fundamental está sempre buscando novas estratégias e tecnologias assistivas para facilitar a 

participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem, para assim o docente cumprir o 

seu papel na inclusão de mediar uma aprendizagem e desenvolvimento significativo de seus 

alunos, e através de um bom processo de formação o educador poderá adquirir saberes 

pertinentes para guiar sua práxis educacional e contribuir para o processo de inclusão, entre eles 

está o uso e confecção de tecnologias assistivas, que podem ser desenvolvidas desde materiais 

complexos até materiais simples e reciclados, que mesmo parecendo coisas sem muita 

importância, trazem inúmeras possibilidades para o desenvolvimento de várias funções e 

aspectos dos alunos com deficiência, afim de facilitar a sua inclusão, mediante a isto é papel 

dos educadores está sempre buscando formações novas, para adquirir novos saberes, como estes 

para assim inovar e melhorar a sua práxis, para que desta forma possa ajudar todos os seus 

alunos, inclusive os que fazem parte do público da educação especial inclusiva. 

 
4. A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA 

 

A formação continuada dos educadores é um item essencial para que o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças possa acontecer de forma significativa, no 

entanto, grande maioria deles não estão devidamente preparados para atuar na perspectiva da 

educação especial inclusiva, falta a eles formações adequadas, que pode ser resolvida através 

de formações continuadas dentro dessa perspectiva para que eles tenham conhecimentos para 

atuar de forma adequada e dentro das especificidades de todos os alunos, para assim atender o 

que a educação especial estabelece para os alunos com deficiência. 

Além da garantia dos recursos para atuar com estes alunos para que eles possam 

aprender, está previsto que é necessário que os professores sejam especialistas para poder atuar 

de modo adequando com estes alunos, para que possam aprender e se desenvolver, no entanto, 

a maioria de nossos educadores não estão capacitados para receber da maneira correta estes 

alunos, por isso a necessidade não somente de formações na educação inclusiva, como de 

formações continuadas específicas, já que o número de deficiências são diversas, e quando o 

educador tem uma base para poder atender, pelo menos de forma básica os alunos deficientes, 

mesmo que não seja da forma específica que a deficiência exige, mas com a formação na área 

ele conseguira dá um melhor apoio para atender as necessidades e especificidades destes alunos, 
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para que possam desenvolver as habilidades necessárias, através de planejamentos e 

metodologias que possam ajudar os alunos, o que não é possível quando estes educadores não 

tem formações específicas, ou não realizam um processo de formação continuada para poder 

atender aos alunos com deficiência, e despreparados, além de não ajudar, podem até atrapalhar 

o rendimento destas crianças. 

 

[...] despreparados para atender alunos com necessidades especiais: falta-lhes a 

compreensão da proposta, a formação conceitual correspondente, a maestria do 

ponto de vista das didáticas e metodologias e as condições de trabalho [...]. Os 

professores já em experiência de educação inclusiva mostram níveis preocupantes 

de stress, [...] principalmente devido à inexistência de uma formação anterior 

visando à capacitação para o ensino desse alunado (BEYER 2003, pg.1-2). 
 

Os professores são profissionais que trabalham com a formação de pessoas, futuros 

cidadãos, destarte, deveriam ser os profissionais mais qualificados dispondo de tecnologias e 

acervos diversificados com o intuito de garantir formações adequadas para que todos tenham 

os meios e saberes para se desenvolver e atuar na sociedade. Um professor que não lê, não pode 

elaborar textos e nem pesquisar os conteúdos de modo a atender a todas as necessidades de 

aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos, por isso a necessidade de formações 

continuadas para que estejam atualizados e tenham os sempre os saberes necessários para 

atender aos seu alunado. A formação continuada não é apenas um prolongamento da 

formação inicial, ela visa também o aperfeiçoamento profissional, garantindo, atualizações, 

desenvolvimento cultural, pessoal e profissional, no entanto não pode ser qualquer formação, 

são necessários buscar saberes para atender aos contextos que estão inseridos e atender as 

demandas e desafios que existem na práxis, e nesse momento a educação especial inclusiva é 

uma das que exige maior capacitação para uma atuação significativa possam garantir uma 

educação de qualidade para os alunos, em especial para os que fazem parte do público da 

educação especial inclusiva. 

É preciso repensar a formação de professores especializados, a fim de que estes 
sejam capazes de trabalhar em diferentes situações e possam assumir um papel - 

chave nos programas de necessidades educativas especiais. Deve ser adoptada 

uma formação inicial não categorizada, abarcando todos os tipos de deficiência, 

antes de se enveredar por uma formação especializada numa ou em mais áreas 

relativas a deficiências específicas (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, 

p. 2). 

A formação e a aquisição de conhecimentos sobre a educação especial e inclusiva são 

imprescindíveis para firmar a prática pedagógica dos professores, todavia que a formação 

continuada possibilita a atualização na prática profissional, e auxiliar na realização das etapas 

do cotidiano, como por exemplo o planejamento, que para ser elaborado é preciso estar ciente 
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das necessidades educacionais e da capacidade dos alunos para tornar possível o processo 

inclusivo reconhecendo que cada aluno tem o seu tempo e jeito de aprendizagem, para assim 

quando necessário fazer adaptações na passagens dos conteúdos, afim de provocar a 

aprendizagem de todos. Dentro destas formações é necessário que os educadores adquiram 

habilidades que venham a ajudar na sua prática docente e entre eles alguns importantes são 

apresentados por Prieto: 

(...) analisar os domínios de conhecimentos atuais dos alunos, as diferentes 

necessidades demandadas nos seus processos de aprendizagem, bem como (...) 

elaborar atividades, criar ou adaptar materiais, além de prever formas de avaliar 

os alunos para que as informações sirvam para retroalimentar seu planejamento e 

aprimorar o atendimento aos alunos. (PRIETO, 2006, p. 58) 

 
A formação continuada dos professores são essenciais para a promoção de um ensino 

efetivo, e trazem contribuições para o desenvolvimento dos alunos, principalmente os 

pertencentes ao público da educação especial inclusiva, as formações continuadas podem 

ocorrer em diversos ambientes deste instituições de ensino superior até dentro do âmbito escolar 

através de participação de PPP, reuniões coletivas, grupos de estudos, seminários e conselho de 

classes, congressos, cursos, encontros e palestras, tudo é valido se ajudar na práxis pedagógica. 

E para esta formação alguns critérios são estabelecidos pela LDB como: presença de solida 

formação básica, associação entre teorias e práticas, aproveitamento de formação e experiências 

anteriores. A LDB 9394/96 faz menção sobre a formação dos profissionais de educação, 

ressaltando as especificardes do exercício de suas atividades e objetivos das diferentes etapas e 

modalidades da educação básica. 

 

I - a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; (Incluído pela 

Lei nº 12.014, de 2009) 

II - a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 

capacitação em serviço; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 

III - o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de 

ensino e em outras atividades. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 
 

Para uma educação especial inclusiva é essencial que nossos professores estejam, 

preparados para ofertar um ensino de qualidade, garantindo subsídios para que os alunos com 

deficiência possam além de ser inclusos, também possam se desenvolver suas capacidades, 

sejam elas, de ordem cognitivas, motora ou social, todavia que o professor é um dos sujeitos 

principais para que o processo de ensino aprendizagem ocorra com excelência, e mediante a 

esta preocupação com a formação continuada dos educadores para atender os alunos com 

deficiências, lançamos o nosso olhar investigativo para entender como está a realidade em nossa 
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comunidade, para isto escolhemos um ponto para a investigação, que foi a escola municipal 

Otaviano Ferreira dos Santos, no município de Capim Groso - Ba, onde através de uma 

entrevista que uma parte dos educadores procuramos entender como está o processo de 

formação continuada dos professores para atender os alunos com deficiência. 

Ao iniciarmos a entrevista, perguntamos primeiramente se as educadoras possuíam em 

suas salas, alunos com deficiência, e todas responderam que sim, o que na verdade é uma 

realidade da instituição, que de acordo as nossas análises e conversas informais com a gestão, 

foi dito que todas as salas têm no mínimo um aluno com deficiência. Tendo esta certeza, 

partimos para um aprofundamento maior, e indagamos as docentes sobre elas trabalham com 

estes alunos, necessário elucidar que as entrevistas aconteceram em horários diferentes, no 

entanto todas disseram que usam se da ludicidade para trabalhar com estes discentes, como foi 

dito pela professora B: “Trabalho de forma lúdica e carinhosa para que sintam -se acolhidos 

e seguros facilitando assim o convívio entre todos. Tornando a sala de aula um ambiente 

sociável, harmonioso, divertido e agradável”. Além dessa forma de atuar, achamos interessante 

a fala da professora C que disse: “Busco incluir esses alunos em todas as tarefas que 

desenvolva com toda classe, respeitando o limite de cada um”. Estas educadoras deram 

excelentes respostas e contemplaram de certa forma como deve atuar com os alunos com 

deficiência, que é por meio de atividades lúdicas, afetividade, e acima de tudo passar os mesmos 

conteúdos, só que claro como foi dito pela docente C respeitando os limites de cada um. 

Ficamos felizes em ver estas afirmações das educadoras, mesmo sabendo que nenhuma delas 

tem formações específicas para atuar com estes alunos, o que é algo negativo, pois mesmo elas 

fazendo um trabalho aparentemente bom e respeitando os limites dos alunos, acreditamos que 

em alguns momentos elas terão dificuldades e não saberão como proceder diante a determinadas 

situações, devido ao fato de não terem formações adequadas para atuar com estes alunos. 

Na quarta pergunta indagamos se a secretaria ou a gestão escolar ofereciam 

formações especificas nessa área, a docente B disse: “Há Formação uma vez por mês. 

Porém dificilmente dão ênfase a esse público. Falam sobre esse tema muito 

superficialmente ajudando pouco na prática do dia a dia”. E a docente C acrescentou: 

“Temos o NAEPI que nos dá um apoio, isso de certa forma influencia na minha prática, 

era para ser bem mais”. Como as educadoras abordaram, há formações, porém apresentam 

de forma superficial a educação especial inclusiva, o que ajuda um pouco no trabalho do dia 

a dia, e também tem o NAEPI, que ajuda e dá um auxílio, mais que ainda está longe de ser o 

ideal para que as educadoras possam realizar um trabalho significativo com estes alunos e 

possam saber lidar com os desafios que se apresentam para promover um trabalho efetivo 
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para a inclusão e aprendizagem dos alunos com deficiência. 

No decorrer da entrevista perguntamos qual a importância da formação continuada na 

perspectiva da educação especial inclusiva na práxis pedagógica para ajudar os alunos na 

aprendizagem e na inclusão, os docentes disseram que auxilia na realização do trabalho, e uma 

delas a docente C disse: “A formação nos ajuda a enriquecer a nossa prática e a aproximar 

nossa metodologia ao nosso aluno com mais êxito”. Certamente a formação continuada e uma 

ferramenta que ajuda muito na excelência da prática pedagógica e a da saberes e habilidades 

necessárias para que os educadores alcancem os objetivos traçados pela educação, e tem grande 

importância no panorama da educação especial inclusiva, pois é através delas que os educadores 

adquirem meios para trabalhar de forma efetiva com os alunos público desta modalidade. 

Os docentes da escola Otaviano, mesmo atuando com alunos especiais, como foi 

apresentado não tem formação específica para esta atuação, e ao perguntarmos se eles se sentem 

preparados, mesmo já atuando com este público, todos disseram que não, e também indagamos 

que tipo de formação eles acham que seria a adequada para prepará-los para lidar com estes 

alunos, houve respostas diversas, mas ficou claro que eles querem uma formação que concilie 

teoria e prática, para desta forma realizarem um trabalho mais eficiente com seus alunos. 

Ainda perguntamos a eles qual é o papel do educador mediante a educação especial 

inclusiva, e a professora B, respondeu de forma plausível: Professor tem o papel de mediador, 

facilitador, socializador e gestor da sala de aula facilitando assim uma aprendizagem com 

mais segurança e eficácia, tornando o ambiente não apenas para alfabetizar e sim para 

socializar respeitando as diferenças e diversidades em sala de aula e fora dela também. 

Ajudando assim a se tornarem pessoas melhores, mais seguras e capazes de lhe dar com as 

adversidades do mundo externo que é muito mais complexo que imaginam. Mais a frente 

questionamos como o professor deve atuar para garantir o aprendizado e desenvolvimento dos alunos 

público da educação especial inclusiva sem prejudicar a dinâmica e o aprendizado da aula e dos 

demais alunos, e os educadores deram algumas respostas diferentes mais que contemplam a mesma 

afirmação, a de que devem trabalhar respeitando o limite e as especificidades de cada aluno e trabalhar 

com todos os mesmos conteúdos, e quando necessário realizar adaptações. 

Por fim perguntamos que tipo de formações os educadores necessitam para estarem 

preparados para atuar com o público da educação especial e inclusiva. E após refletirem, a 

professora A deu a seguinte resposta: Acredito que uma formação específica para cada 

deficiência. O que também concordamos, pois é necessário no processo de formação 

continuada para atuar com alunos com deficiência de acordo as nossas leituras, que os 

educadores tenha formações tanto para atuar com crianças com deficiências de modo geral, 
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sabendo adaptar currículos, estratégias e aulas, como também é essencial que eles conheçam 

todas as deficiências, ou seja, tenha um conhecimento para cada especificidade, para assim ter 

meios de atuar com qualquer tipo de aluno, independente de seus déficits ou deficiências, para 

que desta forma esteja sempre preparados para receber todo tipo de aluno e poder promover um 

processo de aprendizagem e desenvolvimento significativo. 

 
 

5. METODOLOGIA 

 

A educação especial inclusiva para a sua efetivação de forma efetiva, envolve muitos 

dilemas e inúmeros aspectos devem ser trabalhados para a realização de um processo 

significativo, entre estas diligencias se encontrar a formação continuada dos educadores para 

áreas específicas para atuar com o público da educação especial inclusiva afim de saber como 

trabalhar com os alunos dentro de suas especificidades, de modo a garantir o seu 

desenvolvimento em todos os aspectos, sem prejudicar o desenvolvimento da aula e dos demais, 

e inquietos pela problemática deste estudo que procura responder como deve ser a formação 

continuada dos professores para melhorar a sua práxis e promover um processo de ensino 

aprendizagem significativo dentro da perspectiva da educação especial inclusiva? Foi 

desenvolvido este estudo. 

Para o desenvolvimento deste como o de qualquer outro estudo de cunho acadêmico se 

faz necessário um planejamento de como o mesmo irá acontecer, especificando os seus detalhes 

a respeito de sua produção e os instrumentos que foram usados para a coleta e análise de dados, 

sendo assim compreende-se que o processo de metodologia é trajar um percurso para ser 

percorrido. Lembrando que são os métodos que nos levará a conclusão deste projeto para a 

conclusão de curso. É preciso que todos os métodos sejam utilizados para obter os resultados 

dos objetivos. Assim, a metodologia proposta precisa estar harmonia com estes objetivos. Para 

Minayo (2002): 

A metodologia geralmente é uma parte complexa e deve requerer maior cuidado 

ao pesquisador mais que uma descrição formal dos métodos e técnicas a serem 
utilizados, indica as opções e a leitura operacional que o pesquisador fez do 

quadro teórico. (MINAYO, 2002, p.23) 

 
A metodologia deste projeto foi construída a partir de pesquisas bibliográficas através 

de artigos, livros e uma entrevista com os educadores da escola Otaviano Ferreira que tem 

alunos que fazem parte da educação inclusiva em suas salas de aula. Antes de especificar um 

pouco mais sobre a metodologia deste trabalho é necessário esclarecer que todo o trabalho foi 
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realizado seguindo as orientações e condutas recomendadas afim de proteger a nossa saúde e 

a dos entrevistados, pois como se sabe estamos em tempo de pandemia, sendo assim as 

entrevistas foram realizadas via rede social, para ter uma segurança maior, mesmo não tendo o 

contato presencial acreditamos que este fato não irá prejudicar a coleta e nem análise dos 

dados para o entendimento da temática estudada. Para deixar o trabalho mais delimitado foi 

feita a entrevista com apenas alguns professores da instituição, o que acreditamos que é uma 

parcela significativa e que irá contribuir bastante. Devido a paralização das aulas, não foi 

possível a realização de observações, porém mesmo assim, acreditamos que os instrumentos 

utilizados para coleta e análise de dados são suficientes para responder a problemática deste 

estudo. 

Na pesquisa mostra a estratégia usada pelo pesquisador ao longo da sua investigação e 

seu planejamento, como uma base de apoio ao conhecimento cientifico e por se utilizar da 

pesquisa bibliográfica para a sua composição podemos dizer que este trabalha se estrutura como 

sendo um estudo de base bibliográfica para Rampazzo (2005), “Qualquer espécie de pesquisa, 

em qualquer área, supõe e exige uma pesquisa bibliográfica prévia, quer para o levantamento 

da situação da questão, quer para fundamentação teórica, ou ainda para justificar os limites e 

contribuições da própria pesquisa.”. Esta pesquisa tem o intuito de atender todos os objetivos 

propostos, pretendendo relatar toda a realidade, mesmo sendo vivenciada no atual momento 

que estamos passando com comprometimento e seriedade. Para realizar a pesquisa foi iniciada 

com estudos teóricos sobre a educação especial e inclusiva e formação continuada de 

professores, servindo também para orientar uma prática efetiva. E ainda e dito por Marconi e 

Lakatos: 

A pesquisa bibliográfica “tratar-se do levantamento de toda a bibliografia já 

publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas em imprensa ou 

escrita”. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo 

que foi escrito sobre determinado assunto, com o objetivo de permitir ao cientista 

o reforço paralelo na análise de suas pesquisas manipulação de suas informações 
(MARCONI, LAKATOS, 2001, p. 43 – 44) 

 
No estudo foi escolhido a abordagem qualitativa, visto que esse tipo de pesquisa é a 

melhor opção para ser usada no campo de pesquisa social, pois nos permite uma aproximação 

mais flexível e obtenção de dados mais significativos para serem descritas e analisadas. 

Considerando que a pesquisa qualitativa responde melhor as necessidades desse projeto tendo 

em vista as considerações históricas e atuais, essa modalidade de investigação apreende melhor 

a multiplicidade de sentidos, presentes no campo educacional a respeito da formação 

continuada dos professores para a atuação da educação inclusiva. Buscando analisar a temática 
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proposta, este projeto terá um caráter qualitativo, cuja a abordagem procedeu-se centrar no 

procedimento de pesquisa exploratória e descritiva do tema a formação continuada dos 

professores na educação especial inclusiva, realizando de uma revisão bibliográfica para o 

aprofundamento do embasamento teórico que propicie analisar de que modo a formação 

continuada dos professores deve acontecer para a promoção de uma práxis e um processo de 

ensino aprendizagem significativo dentro da perspectiva da educação especial inclusiva. 

 
6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
O professor precisa ter uma conduta dentro de sua sala de aula para que todos os alunos 

tenham a equidade de oportunidades para que possam aprender. E para que isto aconteça é 

necessário que os educadores estejam preparados para fornecer os subsídios necessários para 

contribuir na inclusão e desenvolvimento de seus alunos, e para que isto aconteça as formações 

continuadas e adequadas se apresentam como um item crucial. Na perspectiva de Educação 

Especial e Inclusiva o professor deve refletir a sua prática e defender o princípio de que todas 

as pessoas devem ser inclusas dentro da escola regular de sua comunidade e permanecer nela 

até o final de sua educação escolar, apresentar diferenças significativas na forma de perceber e 

atuar no mundo. 

A escola deve estimular o aluno, permitindo o desenvolvimento de um ser crítico, 

possibilitando desenvolver uma visão científica do mundo através do senso comum. E para que 

o educador possa trabalhar e desenvolver o seu aluno, mesmo ele sendo deficiente e incluí-lo 

de forma completa nos processos que ocorrem no âmbito educacional e principalmente no de 

ensino aprendizagem é necessário que o educador, esteja sempre pesquisando coisas a respeito 

das deficiências e fazendo cursos e até especializações dentro das áreas da educação inclusiva, 

pois a formação continua é essencial para que a inclusão aconteça da forma correta e entre os 

saberes que devem ser trabalhados nestes processos de formação continuada, que os professores 

precisam adquirir para realizar um trabalho eficiente, alguns destes conhecimentos necessários 

para o processo de formação continuada dos educadores para que possam estar preparados para 

atuar com alunos com deficiência são apontados por Freitas: 

Mecanismos funcionais de cognição das pessoas com deficiência; consciência de 

suas próprias condições, conhecimentos pedagógicos e metacognitivos; 

Desenvolvimento da capacidade de auto-regular e de tomar consciência das etapas 

do processo de ensino - aprendizagem; Coerência entre sua maneira de ser e 

ensinar, entre teoria e prática; Capacidade de ministrar aulas sobre um mesmo 
conteúdo curricular a alunos de diferentes níveis e compreensão e desempenho 

acadêmico; respeito ao ritmo de aprendizagem de cada aluno; Utilização flexível 

dos instrumentos de avaliação de desempenho escolar, adequados às necessidades 
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dos alunos. (FREITAS, 2006 p.177) 

 
Anteriormente acreditava-se que o professor, ao terminar sua formação inicial, estava 

preparado para a profissão pelo resto da vida. Freire (2001, p.64) diz que: “é na inconclusão do 

ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como processo permanente. ” Esse educador 

mostra que o docente deve ter consciência que a formação é permanente no seu cotidiano. Sendo 

assim fica evidente que o processo continuo de formação do educador é um item essencial, não 

somente para se trabalhar com o público da educação inclusiva, mas para a realização de uma 

práxis eficiente em todos os sentidos, todavia, que aqueles profissionais que não estão em 

constante processo de formação, tendem a ficar desatualizados, e a cada dia vão ficando 

obsoletos, destarte não conseguiram promover aos seus alunos subsídios necessários para o seu 

desenvolvimento completo e inserção na sociedade. 

A formação continuada dos educadores envoltos a perspectiva da educação especial 

inclusiva é de suma importância para a realização de um trabalho de qualidade, todavia que 

estes alunos, necessitam de educadores que sejam comprometidos com o seu trabalho, e que 

além disto, estejam preparados para atender as suas especificidades e necessidades físicas, 

cognitivas e espeíificas de aprendizado, e este preparo só é possível mediante a formações que 

estejam pautadas dentro da educação especial inclusiva. O educador que trabalha com alunos 

deficientes em sua sala tem que saber adaptar o conteúdo e usar estratégias para provocar o 

aprendizado tanto nos alunos ditos normais, quantos nos deficientes sem que comprometa o 

aprendizado de nenhuma das partes. 

Quando o educador é um profissional que está em constante processo de formação, ele 

tende a desenvolver um trabalho de excelência para toda a turma e possibilita por meio de seus 

novos saberes provocar a autonomia, inclusão e o desenvolvimento dos alunos com deficiência 

dentro do âmbito educacional, mesmo que em alguns casos seja mais difíceis do que em outros, 

mas sem formação e sem atualização a práxis educativa, tende ai se deteriorando, ou seja, para 

um contínuo processo de evolução da práxis educativa dos professores é preciso está em 

constante processo de formação e de busca de saberes. 

Só a partir de uma busca pertinente de novos saberes é que os educadores podem 

promover um processo de ensino aprendizagem de qualidade e que ajude no processo de 

inclusão e desenvolvimento das crianças com deficiência. E de acordo a tudo que já foi 

apresentado neste estudo podemos perceber que o processo de formação continuada dos 

professores que querem melhorar a sua práxis pedagógica para promover um processo de ensino 

aprendizagem significativo dentro da perspectiva da educação especial inclusiva deve 
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acontecer dentro e fora da instituição escolar. Na instituição deve acontecer dentro de reuniões, 

palestras, Acs, projetos pedagógicos, oficinas que contemplem tantas formações gerais para 

atuar com alunos com deficiência, como também saberes específicos para atuar diante a todos 

os tipos de déficits e deficiências. Esta é a formação adequada, e pode ir ainda mais além 

trazendo neste rol de saberes estratégias, metodologias e ferramentas pedagógicas que possam 

ser usadas para maximizar a aprendizagem e os saberes dos alunos, a exemplo das tecnologias 

assistivas outros saberes que possam auxilia na construção de uma práxis significativa e que 

ajude os alunos com deficiência sem prejudicar a dinâmica da sala de aula. Fora do âmbito 

educacional as formações continuadas devem acontecer através da realização de minicursos, 

cursos, especializações e até mestrados e doutorados que podem envolver educação especial, 

psicopedagogia, educação inclusiva, neuropsicopedagogia entre outras que possam ajudar na 

melhora das aulas tanto no planeamento quanto na metodologia, uso de recursos e estratégias, 

pois conhecimento sempre é bom e ajuda na realização de uma práxis mais eficiente. E os 

educadores podem procurar nestas formações aprendizagens de conhecimentos que ajudem a 

atender melhor todos os tipos de deficiência, como a aprendizagem da Libras, do Braile entre 

outros saberes como também as especificidades de cada deficiência, para que estejam sempre 

preparados para atuar com todo tipo de aluno, e mais do que isso garantir o desenvolvimento 

de todos os seus aspectos de forma eficiente desde o social até o cognitivo, motor, espacial, 

lateralidade, verbal, e aprendizagem dos currículos escolares quando for possível. 

E de acordo ao que foi percebido nas entrevistas e nas leituras, ficou notório que os 

professores ainda se apresentam despreparados para atuar com esse público, porém analisando 

a realidade da escola Otaviano, ficou perceptível, que mesmo não estando preparados os 

educadores buscam promover a inclusão e a aprendizagem destes alunos, mesmo tendo uma 

vaga noção de como realizar estes processos. Como também ficou claro que as secretarias e as 

gestões estão buscando promover formações nessas áreas para seus educadores, no entanto 

ainda está distante da ideal para ajudar os educadores a superar todos os desafios que se 

apresentam em sua práxis pedagógica para promover a inclusão e trabalhar dentro das 

especificidades de todos os alunos de forma que o aprendizado e o desenvolvimento possa 

acontecer de forma significativa e atrelada a todos os demais alunos da turma. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A formação inicial tem seus propósitos e confere aos professores subsídios para 

desenvolver a sua práxis, porém como é percebido de acordo ao discorrer deste estudo, ela 

somente não é suficiente para atender a todas as demandas e desafios que os âmbitos 
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educacionais apresentam para a formação de forma significativa dos alunos, sendo assim é 

crucial que os educadores não se sintam satisfeitos em realizar um trabalho apenas com sua 

graduação, é preciso que eles estejam sempre em processo de formação continuada, para 

melhorar a sua práxis e poder atender os seus alunos dentro de todas as especificidades que 

eles apresentarem. 

Se a formação continuada já é importante para o avanço da práxis pedagógica dos 

educadores, veja lá para eles atuarem dentro da perspectiva da educação inclusiva, destarte é 

ai que eles precisam buscar mais formações para entender as deficiências e ter 

conhecimentos de instrumentos e estratégias para trabalhar com todos os seus alunos de 

modo que possibilite a inclusão, o desenvolvimento e a aprendizagem de todos, 

independentemente de suas especificidades. E é bom deixar claro que as formações devem 

ter como foco aliar a teoria com a prática, pois não basta trabalhar a temática somente de 

forma superficial, as instituições e os educadores tem que ir além e buscar formações que 

possibilite a melhorar de seu trabalho e confira subsídios para atuar diante a todos os 

desafios que a inclusão e a educação especial inclusiva apresenta. 
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