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RESUMO 

 

O Brasil é um país onde os problemas sociais vêm sendo redimensionados através 
de programas e incentivos de políticas públicas de inclusão. A partir desta política 
adotou-se uma construção de uma sociedade inclusiva como um processo de 
fundamental importância para o desenvolvimento da educação. O movimento mundial 
por uma educação para todos, em especial, a inclusiva passou a ganhar a força a 
partir do século XX com o desenvolvimento de discussões nos aspectos legais, 
institucionais e educacionais principalmente, na educação básica. Nesta perspectiva, 
a legislação brasileira prevê que instituições de ensino superior capacitem os futuros 
docentes durante a formação, orientando-os para o ensino de pessoas com 
necessidades educativas especiais. Diante disso, uma das principais questões 
levantadas, nesse trabalho é a forma como o docente conseguirá trabalhar as 
dificuldades e realidades desses alunos que apresentem condições que dificultam o 
processo de aprendizagem no ensino básico. Buscando responder a todos os 
questionamentos, delineamos como objetivo analisar a realidade e dificuldades 
enfrentadas pelos professores em relação a educação inclusiva no ensino básico com 
reflexos no ensino de ciências. A pesquisa é do tipo revisão de literatura, caracteriza-
se por ter sido desenvolvida a partir de artigos  publicados no período de 2010 a 2020 
nos bancos de dados on line. Como critérios de inclusão foram selecionados artigos 
originais em português que abordavam realidades e dificuldades de professores 
quanto a educação inclusiva e, como critérios de exclusão: artigos nos idiomas 
espanhol e inglês. As leituras e análises dos artigos nos despertou para a importância 
do professor no processo de ensino e aprendizagem dos alunos voltados para 
educação inclusiva. Verificou-se a necessidade de capacitação tanto dos professores 
junto a interdisciplinaridade de todos os envolvidos na educação, e todo o processo 
de acompanhamento da equipe pedagógica. Com as informações prestadas nesta 
pesquisa podemos verificar que o processo de inclusão dos discentes com 
necessidades educacionais específicas em meios escolares de ensino regular tem 
avançado nos últimos anos. E que embora a existência de desafios se revela nos 
artigos pesquisados podem ser superados por todos, com a força de vontade e 
dedicação buscando o aprimoramento no decorrer de sua formação continuada. 
Esses aspectos mostram-se como uma ampliação de várias discussões sobre as 
condições em que se efetiva a inclusão dentro do contexto escolar e dentro da 
formação continuada.  

Palavras chaves: educação inclusiva, dificuldades e realidades da educação, ensino 
básico, ensino de ciências. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABTRACT 

 

Brazil is solving social problems through programs and incentives of public policies for 

inclusion. This policy has adopted the construction of an inclusive society as a process 

of fundamental importance for the development of education. The worldwide 

movement for an education for all, especially the inclusive one, started to gain strength 

from the 20th century with the development of discussions on legal, institutional and 

educational aspects, mainly in basic education. From this perspective, Brazilian 

legislation provides for higher education institutions to qualify future teachers during 

training, guiding them to teach people with special educational needs. In view of this, 

one of the main issues raised in this work is how the teacher will be able to work with 

the difficulties and realities of those students who present conditions that hinder the 

learning process in basic education. To answer all the questions, we define as an 

objective to analyze the reality and difficulties faced by teachers in relation to inclusive 

education in basic education with reflections on the teaching of sciences. The research 

is of the literature review type, characterized by having been developed from articles 

published from 2010 to 2020 in online databases. Original articles in Portuguese were 

selected as inclusion criteria that addressed the realities and difficulties of teachers in 

relation to inclusive education and, as exclusion criteria: articles in Spanish and English 

languages. The readings and analysis of the articles awakened us to the importance 

of the teacher in the teaching and learning process of students focused on inclusive 

education. There was a need for training both teachers and the interdisciplinary 

approach of all those involved in education, as well as the entire monitoring process of 

the pedagogical team. With the information provided in this research we can verify that 

the process of inclusion of students with specific educational needs in regular school 

environments has advanced in recent years. And that although the existence of 

challenges is revealed in the articles researched can be overcome by all, with the 

strength of will and dedication seeking improvement during their continuing education. 

These aspects show themselves as an expansion of several discussions about the 

conditions in which inclusion within the school context and within continuing education 

is effective. 

Keywords: inclusive education, difficulties and realities of education, basic education, 

science teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

O Brasil é um país onde os problemas sociais vêm sendo redimensionados 

através de programas e incentivos de políticas públicas de inclusão e reparo às 

violações dos direitos humanos. Ainda o preconceito e as disparidades sociais 

contribuem para o declínio do cenário humanístico, cultural, político e econômico.  Os 

direitos humanos podem mudar essa realidade, e a educação é o principal viés para 

essa transformação, por meio da dignidade da pessoa humana. (BRASIL, 2013). 

 De forma a ser assegurados pelas políticas educacionais no processo 

pedagógico, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), destinada a promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, 

visando à sua inclusão social e cidadania. (LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015.)  

A partir desta lei adotou-se uma construção de uma sociedade inclusiva como 

um processo de fundamental importância para o desenvolvimento e a manutenção de 

um Estado democrático. O movimento mundial por uma educação para todos, em 

especial, a inclusiva passou a ganhar a força a partir do século XX com o 

desenvolvimento de discussões nos aspectos legais, institucionais e educacionais 

principalmente, na educação básica, uma vez que parte significativa dos alunos com 

deficiência foi excluída do convívio escolar em razão de preconceitos e estereótipos 

(GÓES, 2009; BATISTA JÚNIOR, 2016). 

Educação Inclusiva é a transformação para uma sociedade inclusiva, um 

processo em que se amplia a participação de todos os alunos nos estabelecimentos 

de ensino regular. Trata-se de uma reestruturação da cultura, da prática e das políticas 

vivenciadas nas escolas, de modo que estas respondam à diversidade dos alunos. É 

uma abordagem humanística, democrática, que percebe o sujeito e suas 

singularidades, tendo como objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção 

social de todos (NORONHA ELIANE 2011).  

Nesta perspectiva, a legislação brasileira prevê que instituições de ensino 

superior capacitem os futuros docentes durante a formação, orientando-os para o 

ensino de pessoas com necessidades especiais (RODRIGUES, 2012). O fazer 

pedagógico do professor possui inúmeros desafios, principalmente no que tange aos 

processos de ensino e aprendizagem de como se realiza o desenvolvimento do 
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processo pedagógico. Diante disso, uma das principais questões levantadas, é a 

forma com que o docente conseguirá trabalhar com alunos que apresentem condições 

que dificultem o processo de aprendizagem (CARREIRO et al., 2010). 

 De acordo com Nascimento (2014), é preocupante o fato de muitas escolas 

ainda não assegurarem uma educação de qualidade e ter uma prática que é mais 

excludente do que inclusiva. Grande parte das escolas não apresentam condições 

estruturais e didático-pedagógicas satisfatórias para atender todas as crianças e esta 

transformação depende de cada um, da sociedade em geral e principalmente dos 

professores. 

    Embora as pessoas com deficiência tenham direito à educação inclusiva 

garantida pela legislação, diversas práticas escolares resultam na exclusão por não 

considerarem as necessidades específicas exigidas pelos diferentes tipos de 

limitações. Quando se fala em inclusão, refere-se não somente ao acesso e a 

permanência de tais alunos nas escolas regulares, mas, refere-se à apropriação dos 

conteúdos escolares, que, conforme Abrão e Souza (2012), muitas vezes, não tem 

ocorrido nas escolas regulares. 

                         É fundamental uma equipe preparada para que a inclusão se efetive.  

Conforme Cunha (2015), “incluir é muito mais que inserir. Além de tudo, é preciso dar 

condições de permanência e possibilidade de desenvolvimento da aprendizagem, 

maximizando, assim, suas potencialidades”. Porém, não basta incluir o aluno com 

necessidade educacional específica e nem leis que garantam o seu direito escolar de 

aprendizado em escolas regulares. É necessário estratégias organizadas que 

possibilitem construir conhecimentos a partir de adaptações e adequações dentro da 

escola para esse aluno de fato ser incluso. 

Nesse contexto, as práticas educativas no ensino para a inclusão com ênfase 

na educação básica ganham seu espaço como uma forma de materializar a Educação 

Inclusiva (BENITE; RIBEIRO, 2015). Lacerda (2011) aponta que são mudanças que 

exigem e requerem professores capacitados, atualizados e competentes para 

trabalhar com os processos de ensino e aprendizagem visando atender as demandas 

e necessidades dos discentes.    

Corroborando com Silva (2011) que explica que a formação em serviço é uma 

face importante da formação continuada, a qual geralmente é realizada no próprio 

contexto de atividade do educador, podendo inclusive ser organizada e planejada 

tendo como referência as realidades escolares e necessidades dos docentes. Nesta 
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visão, devem desenvolver habilidades e competências sobre mediação pedagógica 

no processo de ensino para alunos com necessidades educacionais especiais e que 

a complexidade e abrangência sobre a temática é incapaz de ser restrita a uma ou 

duas disciplinas (PIMENTEL, 2012).      

 A inserção dos discentes com deficiência no ensino fundamental traz aos 

professores e à escola diferentes vivências e desafios pois requer de uma mudança 

desse local para receber e agir com os alunos, favorecendo lhes o aprendizado 

(CROCHICK, 2011).  

Dessa maneira, entendemos que o ensino de ciências é fundamental para 

educação e para a sociedade, já que a colaboração efetiva na sociedade deve ser 

feita de modo coerente, tendo a pessoa necessidades educativas especiais ou não. 

Assim como em todas as outras áreas do conhecimento, o professor de ciências 

(Química, Física e Biologia) deve estar apto para lidar com diversas diferenças e 

realidades em sala de aula, principalmente com aqueles com necessidades 

educativas especiais por isso, a relevância de se discutir essas dificuldades presentes 

no processo de formação inicial de professores de ciências e suas políticas 

educacionais (VILELA-RIBEIRO & BENITE, 2010). 

Do ponto de vista a Educação Especial no ângulo inclusivo abrange a 

identificação e a eliminação das dificuldades e obstáculos, principalmente as de 

acesso aos conhecimentos, deslocando o centro da condição de deficiência de 

estudantes para a organização e o progresso da acessibilidade aos meios escolares 

e à participação em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, visando a 

autonomia dos educandos. A educação especial integra a educação regular, devendo 

ser prevista no Projeto Político Pedagógico para a segura a oferta dos graduandos 

com deficiência. (MEC, 2016).  

Dentro deste embasamento o ensino de Ciências também deve desenvolver 

peculiaridades ao ser ministrado para todos com necessidades educacionais 

especiais. Os conteúdos de Ciências por apresentar temas de difícil aprendizado e 

isso pode ser um desafio para professores e alunos. As aulas práticas apresentam 

formas de estudos que nem sempre são acessíveis para todos, por exemplo, observar 

um material no microscópio, extração de DNA, verificação do sistema reprodutor das 

plantas e entre outros pontos que devem ser analisados de forma criteriosa pelo 

orientador para que nenhum aluno seja 'excluído' do processo de aprendizado 

(CAMARGO, 2006).  



14 
 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No Brasil, com a Constituição Federal (BRASIL, 1988), as pessoas com 

deficiência passaram a ter seus direitos educacionais reconhecidos e assegurados 

por lei, o que implica na possibilidade de o aluno com deficiência estudar na escola 

regular, com acesso ao atendimento educacional especializado, ofertado pela 

mediação de profissionais capacitados teórica e metodologicamente para a educação 

inclusiva. 

           Embora a escola possua suas dificuldades para receber os alunos com 

deficiências, a falta de material adequado, salas inadequadas, banheiros não 

adaptados, são alguns dos desafios que um professor tem que enfrentar na escola. 

Melo e Martins (2014, p. 23-40 apud ANTUNES, 2014, p. 32) afirmam que “contar com 

um trabalho em equipe na escola, objetivando favorecer o máximo de 

desenvolvimento do aluno nas esferas físicas, psíquica e social, é uma maneira da 

escola avançar em sua prática. E que o trabalho em equipe é fundamental para o 

sucesso docente na escola.   

As mudanças na visão e nos conceitos acerca das necessidades especiais 

foram seguindo o desenvolvimento da sociedade no decorrer da história e assim a 

inclusão escolar é de natureza processual e requer mudanças de concepções e 

comportamentos. Embora o direito à matrícula seja garantido a todo e qualquer 

indivíduo, ela não assegura o desenvolvimento significativo de todos os alunos de 

forma equânime, com condições iguais de desenvolvimento e participação 

(CARNEIRO, 2015). 

Segundo a Deliberação n° 02/03- CEE (Conselho Estadual de Educação) A 

expressão ‘necessidades educacionais especiais’ tornou-se bastante conhecida, no 

meio acadêmico, no sistema escolar, nos discursos oficiais e mesmo no senso 

comum. Surgiu da intenção de atenuar ou neutralizar os efeitos negativos de 

terminologias adotadas anteriormente para distinguir os indivíduos em suas 

singularidades, por apresentarem limitações físicas, motoras, sensoriais, cognitivas, 

linguísticas, síndromes variadas, altas habilidades, condutas desviantes.  

Sobre essas mudanças no campo educacional, Pintor (2017) também faz 

menção às mudanças dos termos utilizados para se referir às pessoas com 

necessidades especiais ao longo dos anos. A autora trata dessa evolução da seguinte 

maneira:  
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[...] os termos deficientes, especial, portador de deficiência, portador de 

necessidades especiais, muito utilizados no discurso acadêmico científico ao 

final do século XX, foram substituídos pela expressão “pessoa com 

deficiência”. Pois trata-se de uma “pessoa”, na concepção mais plena de “ser 

humano” (PINTOR, 2017, p. 45)  

 

Desse modo, o aparato legal surgiu a partir da década de 1990, em virtude das 

conferências mundiais sobre a educação, da elaboração das declarações e 

documentos legais que evidenciam os direitos das pessoas com deficiência e da 

institucionalização de leis e políticas públicas, resultando na concepção de direitos 

humanos e a participação de todas as pessoas nos diferentes espaços de convivência 

(RIBEIRO, 2012)  

Segundo Manton, 2016 entende-se que é direito o acesso e permanência de 

todas as crianças nos estabelecimentos de ensino regular em todos os níveis da 

educação independente de suas diferenças ou dificuldades individuas de forma a 

promover a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal respeitando a diversidade 

inerente a espécie humana. Do mesmo modo, foram estabelecidos os direitos das 

pessoas com deficiência em seu artigo 4º a LBI/2015 estabelece que: Toda pessoa 

com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e 

não sofrerá nenhuma espécie de discriminação (LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 

2015.) 

O fato é que todos têm o direito de estarem incluídos nas redes de ensino e 

quando nos referimos à educação para pessoas com necessidades especiais é 

importante nos reportar às bases legais para garantir a inclusão na educação pública. 

Para isto, temos a Constituição Federal (1988), a Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996), as Diretrizes Nacionais da Educação Especial para a 

educação Básica (2001), os Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações 

Curriculares (1998), Decreto Nº 6.949/2009, Resolução CEE/BA, nº 79/2009 Decreto 

nº 7611/2011. 
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Guimarães e Galvão Filho (2012) nos ajudam nesse redirecionamento quando 

afirmam que: 

 

Para a garantia da aprendizagem de todos os alunos, precisamos assegurar 
o acesso ao currículo escolar, por meio de práticas pedagógicas 
diferenciadas que atendam aos percursos de aprendizagem de cada 
estudante. Tal situação é um desafio, pois demanda professores detentores 
de conhecimentos teórico-práticos, bem como planejamentos coletivos, 
estratégias e metodologias de ensino e de processos de avaliação que 
possibilitem ao educador acompanhar o desenvolvimento de cada aluno que 
está em sala de aula. Guimarães e Galvão Filho (2012). 

 

Considera-se, portanto, que a Educação Inclusiva é um processo ainda em 

andamento sendo amplamente investigada por diversos autores (DELLANI; MORAIS, 

2012; FÁVERO; COSTA, 2014; BASSO, 2015; BATISTA JÚNIOR, 2016) que 

destacam aspectos teóricos e práticas do papel da escola e do professor na efetivação 

da inclusão dos alunos com deficiência. 

A preocupação com a inclusão de pessoas com deficiências no ensino vem 

sendo amplamente debatida e pesquisada, no entanto, esta é uma questão que ainda 

precisa ser encarada como uma luta que está longe de ser vencida. Contudo, se 

observa desde 2008 um crescente aumento no número de matrículas de alunos com 

deficiência, resultado das mudanças profundas nas práticas pedagógicas dos 

professores, no currículo, nos materiais didáticos e, principalmente, nas políticas 

públicas da Educação Inclusiva (BATISTA JÚNIOR, 2016). 

A literatura tem ressaltado que muito desse silenciamento está relacionado com 

a própria dificuldade dos professores em assumirem essa tarefa, seja por dificuldades 

pessoais, seja por falta do domínio técnico que lhes permite atuar como educadores 

de alunos com deficiência (MAIA et al., 2015; SILVA, 2015; VILAÇA, 2016). Diante 

deste cenário, evidencia-se a necessidade de os professores receberem formação 

contínua nesta área (ALBUQUERQUE; ALMEIDA, 2010. 

Conceituar que os professores são componentes essenciais para o ambiente 

escola numa visão inclusiva é de suma importância que se entenda como eles têm 

vivenciado essa realidade no dia a dia do seu trabalho.   

Imbernón (2010), reconhece que a profissão de professor executa as 

finalidades de “[…] incentivo, luta contra a exclusão social, interação, animação de 

grupos, com estruturas sociais, com a comunidade.... contudo se faz necessário para 

uma nova formação: inicial e duradouro”.   
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A respeito da formação de docentes, Libâneo (2011) defende: 

 

“O professorado, diante das novas realidades e da complexidade de saberes 
envolvidos presentemente na sua formação profissional, precisaria de 
formação teórica mais aprofundada, capacidade operativa nas exigências da 
profissão, propósitos éticos para lidar com a diversidade cultural e a 
diferença, além, obviamente, da indispensável correção nos salários, nas 
condições de trabalho e de exercício profissional” (LIBÂNEO, 2011, p.77 e 
78). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB, nº 9394/1996) 

estabelece que os sistemas de ensino deverão assegurar, principalmente, professores 

especializados ou devidamente capacitados, que possam atuar com qualquer pessoa 

especial na sala de aula; pois não basta que o aluno frequente uma sala de aula, mas 

que seja atendido nas suas necessidades, sendo o professor responsável por mediar 

e incentivar a construção do conhecimento através da interação com ele e com os 

colegas, valorizando o exercício da cidadania, o desenvolvimento do indivíduo e sua 

preparação para estar inserido nos variados contextos sociais. Por outro lado, 

sabemos que a realidade da maioria das escolas apresenta um quadro diferente 

quanto à inclusão de alunos com deficiência. 

A Política Nacional de Educação Especial no ponto de vista da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2014) e a Declarações de Salamanca (1994), entre outras, não 

certificam que os dados neles informados como hipóteses do processo de inclusão 

escolar sejam vistos pela escola, ainda que a garantia do acesso e continuação de 

todos os alunos em escolas de educação básica seja uma aflição atual nos sistemas 

de ensino do nosso país. Dessa forma, entende-se que os professores revelam 

lacunas na excursão da política de educação inclusiva. 

Com as mudanças na sociedade, a escola também sofre alterações em sua 

função que não se trata apenas em transmitir conteúdos didáticos, mas socializar, 

formar seres pensantes, saber lidar com as diferenças culturais, investigar a realidade 

do aluno, valorizar as habilidades que possui.  Sobre a formação de professores, 

Libâneo (2011) : 

 

“O novo professor precisaria, no mínimo, de uma cultura geral mais ampliada, 
capacidade de aprender a aprender, competência para saber agir na sala de 
aula, habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional. 
(LIBÂNEO, 2011, p.77 e 78).” 
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Na Lei n° 10.172, de 9 de janeiro de 2001 e na Resolução n° 2 do CNE/ Câmara 

de Educação Básica, de 11 de setembro de 2001, há orientações legais para a 

formação docente.  Conhecimentos sobre inclusão devem ser garantidos a todos os 

professores em formação e em formação continuada. Propostas de formação devem 

levar em conta suas características. Prieto (2006), aponta para a necessidade de se 

proceder um levantamento do perfil acadêmico desses alunos e professores e de suas 

experiências com alunos com necessidades especiais, para que se organizem e 

implementem ações que promovam o acesso aos conhecimentos necessários para 

sua formação e atuação.   

O artigo 59 da LDB assegura que os sistemas de ensino garantirão aos 

educandos com necessidades especiais: I - currículos, métodos, técnicos, recursos 

educativos e organização específicos, para atender às necessidades (...) II- 

professores com especialização, bem como professores do ensino regular para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 

para a integração desses educandos nas classes comuns.  

É preciso, portanto, melhorar a qualidade de ensino comum para então se 

poder avaliar o quanto essa escolarização qualificada na classe regular pode fazer 

pela educação de crianças do público-alvo da educação especial, e a partir daí definir 

as necessidades de complementação (MENDES, VILARONGA E ZERBATO, 2014, 

p.123). 

O fato é que todos têm o direito de estarem incluídos nas redes de ensino e 

quando nos referimos à educação para pessoas com necessidades educativas 

específicas é importante nos reportar as bases legais para garantir a inclusão dessas 

na educação pública. Para isto, temos a Constituição Federal (1988), a Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) que nos garantem que os nossos 

direitos se façam cumprir. 

Assim, estudos sobre as dificuldades relacionadas entre a educação e inclusão 

na aprendizagem escolar se faz particularmente necessários e relevantes em nosso 

país, devido à gravidade do baixo desempenho escolar. A necessidade do uso de 

medidas para a prevenção e redução das dificuldades de aprendizagem. (CIA; 

COSTA, 2012). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a realidade e dificuldades enfrentadas pelos professores em relação à 

educação inclusiva no ensino básico com foco na disciplina de ciências. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conhecer as dificuldades do professor em relação a educação inclusiva 

relacionada ao ensino básico. 

Observar as contribuições dos professores sobre a educação inclusiva no 

ensino básico voltado para a disciplina de ciências. 
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4 METODOLOGIA 

 

      A pesquisa é do tipo revisão bibliográfica, caracteriza-se por ter sido 

desenvolvida a partir de artigos elaborados e publicados por inúmeros autores e 

levantamento de conhecimentos sobre determinado assunto, no intuito de analisar, 

elaborar ou explicar o objeto do estudo. A pesquisa teve caráter quantitativo, do tipo 

exploratório e longitudinal. A pesquisa dos artigos foi realizada, através do acesso 

online, Revista de Psicologia & Saberes (Cesmac), Revista Gepesvida (ICEP), Revista 

Interitórios (REDIB), Revista de Educação (EDUCERE), Google Acadêmico e na 

Scientific Electronic Library Online (ScIELO). 

     Para a pesquisa dos estudos iniciais nas respectivas bases de dados, foram 

utilizados os seguintes descritores: Educação Inclusiva, Professores do Ensino 

Básico, Dificuldades e realidades na educação. Na busca de delimitar os parâmetros 

de inclusão os descritores a serem utilizados teriam que estar relacionados com o 

título do texto com ênfase na área de inclusão para maior comodidade. Durante a 

utilização dos critérios de exclusão não se obteve êxito com as revistas Cesmac e 

Gepesvida pois as mesmas apresentaram-se em desacordo com os critérios 

estabelecidos para esta pesquisa. Delimitou-se também a busca de artigos que 

retratassem a realidade e as dificuldades enfrentadas pelos professores voltadas para 

área de inclusão a qual este artigo possui finalidade com ênfase em resgatar uma 

maior quantidade de estudos sobre o tema. 

     Foram pesquisadas publicações no período de 2010 a 2019. Como critérios de 

inclusão foram selecionados artigos originais em português que abordavam realidades 

e dificuldades de professores quanto a educação inclusiva e, como critérios de 

exclusão: artigos nos idiomas espanhol e inglês, outros relatos de casos informais, 

dissertações, reportagens, e artigos científicos sem disponibilidade do texto na íntegra 

online.  

     Após as análises dos descritores em cada base de dados selecionada (Quadro 

1), foi significativo verificar um total de 168 artigos, que logo após a realização dos 

critérios de inclusão e exclusão, incluiu-se como parâmetro para a discussão da 

pesquisa um total de 10 artigos de acordo como mostra detalhadamente o Quadro 02.  
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Quadro 01 – Base de busca dos artigos selecionados. Timon, Maranhão, Brasil, 

2020.  

Base de Dados Detalhes da busca 

 

REDIB 

Filtro: EDUCAÇÃO INCLUSIVA (1230)  

DIFICULDADES E REALIDADES NA 

EDUCAÇÂO (261)  

PROFESSORES NO ENSINO BÁSICO 

(493)  

 

SCIELO 

 

Filtro: EDUCAÇÃO INCLUSIVA (294)  

DIFICULDESDE E REALIDADES NA 

EDUCAÇÂO (02)  

PROFESSORES NO ENSINO BÁSICO (97) 

 

GOOGLE ACADEMICO 

Filtro: EDUCAÇÃO INCLUSIVA (4430)  

DIFICULDESDE E REALIDADES NA 

EDUCAÇÂO (0) 

PROFESSORES NO ENSINO BÁSICO 

(198) 

 

EDUCERE 

Filtro: EDUCAÇÃO INCLUSIVA (17) 

DIFICULDESDE E REALIDADES NA 

EDUCAÇÂO (12) 

 PROFESSORES NO ENSINO BÁSICO (32)  

Fonte: Base de dados online. 
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Quadro 02 - Fluxograma de identificação, seleção e inclusão dos artigos,  

para o desenvolvimento da pesquisa. Timon, Maranhão, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bases de dados online. 

Diante dos resultados expostos após a verificação dos estudos e seguindo 

precisamente aos critérios de inclusão e exclusão salientando que é de grande valia 

uma leitura árdua do título e do resumo de cada artigo científico pesquisado, com 

intuito de analisar a sua adequação com o presente tema em estudo. 
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Artigos encontrados após verificação dos 
descritores.

n = 168

Artigos excluidos após aplicação de critérios de 
inclusão e exclusão 

n=  94

Artigos excluidos após leitura dos titulos e 
resumos 

n= 64

Motivos da exclusão:

- Publicados em período não selecionado

- Não discorriam artigos disponíveis na íntegra

- Idiomas inglês e espanhol

- Não explanaram o foco em questão

Estudo incluídos na revisão para análise final

n= 10



23 
 

 

5 RESULTADOS 

 

Na presente pesquisa após adotar os critérios de busca, inclusão e exclusão 

selecionamos 10 trabalhos que foram analisados e incluídos nesta análise 

bibliográfica. Com as informações obtidas foi elaborado um quadro de características 

dos artigos selecionados, como: Educação Inclusiva e Aprendizagem, Realidades e 

dificuldades do Professor no Ensino Básico, a importância da Formação de 

Professores visto a Educação Inclusiva e Educação no Ensino Básico e Ensino de 

Ciências.  

O quadro que segue abaixo definiu a distribuição com a descrição de título, 

autor, local e ano, metodologia e principais resultados. 

 

Quadro 3 - Caracterização dos artigos. Teresina, Piauí, Brasil, 2020. 

 

Título, Autor, 

Local e Ano 

              Metodologia  Principais resultados 

Avaliação e 

Inclusão na Pré-

Escola: 

Experiências e 

Concepções de 

Professoras sobre a 

Utilização de um 

Sistema de 

Acompanhamento 

das Crianças 

Carla Cilene 

Baptista da SILVA, 

Gabriela 

PORTUGAL. 

Universidade de 

São Paulo, 

Departamento de 

Fisioterapia, 

Fonoaudiologia e 

Terapia 

Ocupacional da 

Faculdade de 

Medicina da  

Local: Não definido, 

Escola pública no 

litoral de São Paulo 

Participaram da pesquisa cinco 

professoras de duas escolas públicas de 

educação infantil de uma cidade do 

litoral paulista. Todas elas atenderam 

aos critérios de inclusão, que foram: 

trabalhar com crianças de três a cinco 

anos em uma escola da rede pública, ter 

tido experiência com alunos em 

processos de inclusão escolar, por ao 

menos um ano e ter assinado o termo de 

consentimento esclarecido. Assim, foi 

construído um roteiro de entrevista 

semiestruturada, elaborado consoante 

os objetivos da pesquisa e o referencial 

teórico da área e que abordou: as 

concepções das professoras sobre a 

experiência de utilização do SAC; as 

concepções das professoras quanto à 

avaliação do desenvolvimento das 

crianças através do SAC; as 

concepções das professoras acerca do 

uso do SAC como estratégia para 

favorecer a inclusão escolar; e, 

finalmente, suas análises e reflexões 

sobre o contexto e mudanças das 

práticas educativas suscitadas pela 

utilização do SAC. As entrevistas foram 

realizadas nas escolas, em horários 

previamente agendados e em comum 

No primeiro resultado obtido todas 

as participantes manifestaram 

satisfação em terem conhecido e 

utilizado o SAC, mesmo que sua 

aplicação tenha sido em caráter 

exploratório. Duas participantes 

consideraram que utilizar o 

sistema é trabalhoso, mesmo 

considerando trabalhoso o 

preenchimento das fichas, as 

mesmas apontaram a relevância 

do SAC para a prática 

profissional, ressaltar que a 

questão central não está no 

preenchimento das fichas, mas 

sim em uma mudança de atitude 

por parte do educador. As 

professoras também apontaram 

que para implementarem o SAC 

no cotidiano de suas práticas 

haveria necessidade de 

reformulações nas escolas e nas 

propostas pedagógicas, que 

dizem respeito à estrutura física, 

disponibilidade de materiais, e 

principalmente, no que se refere 

ao plano de curso e rotina de 

atividades semanais das escolas, 

definidas sem muita participação 
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Ano; 2017 

 

acordo com as professoras. Tiveram 

duração média de 45 minutos e foram 

gravadas em mídia digital. Todas as 

entrevistas foram transcritas na íntegra 

para posterior organização e análise dos 

dados. Neste enquadramento, um grupo 

de professoras de educação infantil foi 

convidado a estudar, discutir e utilizar o 

SAC de forma exploratória, no contexto 

das suas práticas educativas. No final do 

processo, procurou-se conhecer a 

experiência e concepções das 

professoras. 

das professoras. Outro resulto 

exposto foi que as participantes 

parecem ter compreendido que a 

proposta de avaliação do SAC 

não tem como principal foco a 

avaliação de aprendizagens pelas 

crianças, mas envolve uma 

avaliação contínua do processo 

educativo, exigindo do professor 

uma reflexão de suas próprias 

atitudes. Por fim, cabe destacar 

algumas contribuições que o 

estudo e o uso do SAC trouxeram 

para as participantes, 

especificamente com relação aos 

objetivos e iniciativas dirigidas ao 

contexto e ao grupo de crianças. 

O ensino de 

ciências no 

contexto da 

inclusão de alunos 

com deficiência 

visual: uma 

experiência de 

formação inicial 

inclusiva 

Allan Sampaio 

Godinho; Alexandre 

Oliveira Holste; 

Karyne Louise Brito 

Fonseca; Regiana 

Sousa Silva; Kiany 

Sirley Brandão 

Cavalcante 

Local: SÃO 

LUIS/IFMA MONTE 

CASTELO (MA), 

ANO: 2018 

 

O presente trabalho, de caráter 

qualitativo e intervencionista foi 

desenvolvido durante a disciplina de 

Elementos de Ciências II. Foram 

sujeitos participantes desta experiência: 

2 graduandos e 35 alunos do 1º ano do 

ensino médio da referida escola. O 

estudo descritivo, de natureza 

qualitativa, na modalidade de relato de 

experiência, foi estruturado na trilogia 

freiriana ação 1-reflexão-ação 2 

(ARAÚJO FREIRE, 2001; LOPES e 

TAVARES, 2014) junto à prática 

pedagógica especificamente conexa à 

formação de professores de Ciências, 

na qual os licenciandos foram capazes 

de refletir sobre a sua própria prática a 

partir de uma aula simulada e 

posteriormente, em uma aula de campo. 

Durante toda construção dos 

materiais, foi discutido também a 

forma do diálogo com os alunos, 

desde a dicção das palavras até a 

troca de palavras que 

remetessem à visão por outras 

que não causassem 

constrangimento aos alunos com 

deficiência visual. Após 

observações e reflexões da aula 

simulada, os licenciados 

refletiram sobre a efetividade dos 

materiais construídos. A reflexão 

da ação auxiliou na adequação do 

processo de ensino, da 

metodologia e da avaliação da 

aprendizagem no que concerne 

às práticas inclusivas. O processo 

formativo vivenciado pelos 

graduandos e estabelecido 

mediante a adequada relação 

teoria e prática proporcionou aos 

mesmos reflexões sobre a 

inclusão escolar de alunos com 

deficiência e gerou a 

compreensão de que já não é 

possível pensar na formação 

inicial de professores para as 

demandas da atualidade sem que 

se considere a realidade da 

inclusão dos sujeitos da 

Educação Especial, Após 

observações e reflexões 

resultantes da aula simulada, os 

futuros professores de Ciências 

afirmaram que se sentiam mais 

preparados para realizar a 

intervenção na escola de ensino 
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regular. Observou-se também que 

os professores da instituição se 

preocupavam em desenvolver 

metodologias inclusivas no ensino 

desses discentes. 

 

Os professores e os 

desafios da 

inclusão de alunos 

com deficiência no 

ensino comum. 

Kaira Barbosa da 

Rosa - Silmara de 

Oliveira Gomes 

Papi PARANA (PR) 

 ANO: 2017 

Local: Não 

especificado 

Em uma escola 

pública estadual 

paranaense 

Realizou-se um estudo de abordagem 

qualitativo e de cunho exploratório. 

Partiu-se do pressuposto de que “todas 

as pessoas que participam da pesquisa 

são reconhecidas como sujeitos que 

elaboram conhecimento e produzem 

práticas adequadas para intervir nos 

problemas que identificam” 

(CHIZZOTTI, 1991. p. 83).  Os dados 

foram coletados por meio de 

questionários. Participaram do estudo 

seis professores de português e 

matemática atuantes na segunda etapa 

do ensino fundamental em uma escola 

pública estadual paranaense. Nessa 

etapa duas escolas foram escolhidas, 

mas apenas uma teve resposta dos 

professores. As seis participantes 

tinham incluídos em suas salas de aula 

alunos com deficiência. Elas estão aqui 

identificadas como P1, P2, P3, P4, P5 e 

P6. Todas são do sexo feminino.  

Após a leitura dos questionários e 

a análise dos dados empíricos 

verificou-se que indicaram três 

eixos a serem considerados: 

Dificuldade em relação à 

formação para a inclusão, tempo 

escolar e número de alunos em 

sala de aula, e, percepções sobre 

a inclusão. Nesse primeiro eixo de 

análise, relacionado à formação 

docente, observa-se a referência 

de quatro professoras à 

fragilidade da sua formação para 

atuar com os alunos público-alvo 

da educação especial, mais 

especificamente com alunos com 

deficiência. Em relação à 

formação docente como um dos 

desafios enfrentados pelos 

professores, vê-se que outros 

estudos também apontam 

constatações semelhantes, isto é, 

que a inclusão é dificultada pela 

falta da formação dos 

professores. No segundo eixo 

pelos dados coletados verificou-

se que cinco, das seis professoras 

(P1, P2, P3, P4 e P5), percebem 

que o excesso de alunos na sala 

de aula dificulta seu trabalho com 

os alunos com deficiência, não 

sendo possível o atendimento 

mais individualizado a esses 

alunos. Isso, de acordo com as 

professoras, compromete a 

escolarização dos alunos. Tais 

reflexões indicam que a inclusão 

exige modificações em diversos 

aspectos para que seja viável. É 

preciso que haja condições 

favoráveis ao aprendizado dos 

alunos e ao ensino dos 

professores. As condições de 

trabalho podem favorecer ou não 

esse processo, outro aspecto que 

ficou evidenciado O tempo 
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escolar não costuma ser 

organizado conforme a 

necessidade de aprendizagem 

dos alunos pois é determinado 

pela escola e instâncias 

superiores.  Por último 

destacamos o terceiro eixo 

Percepções sobre a inclusão: As 

percepções das professoras 

sobre a inclusão escolar dos 

alunos com deficiência inserem-

se no contexto dos desafios 

enfrentados por elas. Assim, para 

quatro das seis participantes (P2, 

P3, P5 e P6) a inclusão escolar é 

importante, sendo considerada 

principalmente por uma delas (P2) 

como uma possibilidade de 

favorecer a interação entre os 

diferentes alunos da escola, 

Condições de trabalho pouco 

favoráveis podem limitar as 

possibilidades de êxito da 

inclusão e do aprendizado dos 

alunos. Sendo assim, entende-se 

que as professoras percebem 

lacunas na implementação da 

política de educação inclusiva na 

escola paranaense pesquisadas, 

dados os desafios que vivenciam  

A Inclusão e os 

desafios para a 

formação de 

docentes: Uma 

reflexão necessária, 

Tânia Mara Grassi, 

PARANÁ (PR) 

ANO:2018 

Local: Instituto de 

Educação do 

Paraná Professor 

Erasmo Pilotto 

 

Realizou-se uma pesquisa qualitativa, 

baseada no modelo de estudo 

exploratório-descritivo, que segundo 

Richardson (1999), considera o 

levantamento de dados e sua descrição 

mencionando algumas expressões dos 

sujeitos. O universo da pesquisa foi 

composto por 125 alunos, de 5 turmas, 

do Curso de Formação de Docentes, 

período noturno, 2 turmas do 3º ano do 

Integrado (ensino médio) e 3 turmas do 

2º ano do Subsequente (pós-médio), 

alunos selecionados por já terem tido a 

disciplina de Concepções Norteadoras 

da Educação Especial, no ano anterior 

(2007). Utilizou-se um questionário 

semi-estruturado, com perguntas 

abertas e fechadas, dividido em 4 

partes: dados de identificação dos 

sujeitos; dados sobre a formação 

acadêmica; dados sobre as 

experiências profissionais; e dados 

referentes as concepções sobre 

inclusão educacional de pessoas com 

necessidades educacionais especiais. 

Os sujeitos da pesquisa apontam 

para a necessidade de 

aprofundamento de temas 

relacionados à inclusão e às 

necessidades educacionais 

especiais, mas apontaram 

também para a importância de se 

discutir questões teóricas sobre 

os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento, metodologias, 

planejamento e atividades 

pedagógicas. A maioria dos 

sujeitos aponta como fundamental 

para a efetivação da inclusão a 

qualificação dos docentes e a 

estruturação das escolas. Há 

também destaque para a 

necessidade de investimentos 

governamentais e políticas 

públicas que possibilitem 

mudanças tanto em relação a 

estrutura das escolas quanto a 

formação de professores. Cabe 

ainda destacar que apenas 10% 

dos participantes da pesquisa não 
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O grupo participou também de 3 

Oficinas sobre educação inclusiva.   Os 

questionários foram aplicados no mês 

de novembro de 2008. 

acreditam na efetivação da 

inclusão e responsabilizam o 

professor por seu possível 

fracasso. 

Possibilidades e 

dificuldades no 

processo de 

inclusão nas aulas 

de Educação Física 

no município de 

Cocal do Sul/SC 

Lucas Lopes, Santa 

Catarina.  COCAL 

DO SUL ( SC  ) 

ANO: 2016 

Local: Em uma 

escola do Município 

de Cocal do Sul/SC  

A pesquisa foi realizada através de um 

questionário descritivo, e apresentada 

de forma organizada através de 15 

perguntas sobre possibilidade e 

dificuldade no processo inclusão de 

alunos com deficiência nas aulas de 

Educação Física num município da 

região sul de Santa Catarina.  Para a 

realização do questionário foi feito um 

pedido de permissão a direção das 

escolas pesquisadas, para serem 

entregues os questionários aos 

professores de educação física.  O 

protocolo questionado na pesquisa foi 

através da experiência dos professores 

por meio da inclusão. 

Participaram de forma voluntaria 

dessa pesquisa 9 professores de 

educação física, sendo 6 

professores da rede municipal e 3 

da rede estadual de um município 

da região sul de Santa Catarina. 

Analisando os questionários todos 

os professores atualmente tem 

um ou mais alunos com 

deficiência na sala de aula. Todos 

os professores, independente do 

material, deveriam depois de 

formados, irem em busca de 

cursos, especialização e até pós 

graduação em inclusão ou 

educação especial, para quando 

tiver contato com um aluno com 

deficiência não designar o 

trabalho a outra pessoa ou 

depender de alguém para saber 

trabalhar com esse aluno. 

Práticas da 

educação inclusiva 

na escola e suas 

dificuldades. 

Alberto Carlos dos 

Santos, Eliedson 

Soares Pereira, 

Vanessa da C. L. 

dos Santos Lima 

POMBAL – (PB) 

ANO: 2014 

Local: Em uma 

escola de ensino 

fundamental, da 

rede estadual em 

um município do 

interior da Paraíba. 

 A pesquisa foi realizada através de um 

questionário e participaram deste 

estudo 3 professores atuantes em 

escola de ensino fundamental, da rede 

estadual em um município do interior da 

Paraíba. Os participantes eram 2 (dois) 

do sexo feminino e 1(um) do sexo 

masculino com idade variando entre 25 

e 44 anos. Foram utilizados um 

questionário para docentes contendo 

informações sobre (sexo, idade, 

formação acadêmica e tempo de 

atuação) e um roteiro de questões 

orientadas para entrevista 

semiestruturada com esses 

profissionais, além de uma câmera 

portátil para o registro da entrevista.  

 

Pode-se perceber na presente 

pesquisa que ainda existe uma 

grande dificuldade em implantar o 

processo da educação inclusiva 

nas escolas. Tanto devido à falta 

de estrutura das escolas como a 

não capacitação dos professores 

e até diretores nas instituições 

educacionais. Como resultados 

da pesquisa, pode-se constatar 

que a falta de estrutura e 

professores capacitados em 

educação especial, bem como em 

alguns casos. a falta de suporte 

familiar também é agravante 

nesse processo inclusão escolar. 

Ao verificar a Categoria de 

Perguntas e Respostas do 

Questionário. Percebemos que na 

percepção dos professores 

avaliados, os mesmos entendem 

a educação inclusiva como uma 

forma de educação de qualidade 

para todos independentes de 

suas deficiências. É válido 
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destacar que os professores 

entrevistados descrevem a prática 

inclusiva em sua escola de 

atuação e destaca a falta de 

estrutura, material e profissionais 

capacitados para auxiliarem no 

processo de ensino inclusivo. 

Professor de 

Educação Especial 

e as dificuldades do 

início da prática 

profissional 

Maria Cristina 

Marquezine, 

Viviane Tramontina, 

Leonessa 

Rosângela Marques 

Busto. Londrina 

(SP) ANO: 2013 

Local: 

Especialização em 

Educação Especial 

da Universidade 

Estadual de 

Londrina. UEL 

 

 

 

O estudo foi realizado com 50 

professores de ambos os sexos da 

cidade de Londrina. Foram utilizados os 

instrumentos de coleta de dados: 

Roteiro Semiestruturado de Entrevista 

composto por 14 questões que tinham 

como eixo a percepção do participante 

quanto à relação existente entre sua 

formação acadêmica e atuação 

profissional. Ficha de Avaliação da 

Categorização das Entrevistas para 

calcular o índice da elaboração das 

categorias e da distribuição das falas 

das entrevistas realizadas com os 

participantes como foi mostrado por 

Silva (2005), e um gravador para 

registro das entrevistas. Criou-se um 

procedimento-padrão a fim de que, no 

início do contato, fosse pedida a 

autorização da gravação da entrevista e 

assinado o termo de consentimento. O 

tempo médio de realização das 

entrevistas foi de 30 minutos. 

  

De acordo com os dados, a maior 

dificuldade foi a falta de 

conhecimento sobre a deficiência; 

o que pode ser deduzido porque 

80% dos participantes fizeram 

alegações vinculadas a essa 

questão. Alguns pensavam estar 

o problema na falta de 

conhecimento do profissional 

iniciante, outros conseguiam 

perceber que essa era uma 

dificuldade que ia sendo 

melhorada com a experiência e o 

estudo, mas que iria acompanhar 

o professor durante toda a sua 

vida profissional. Nesse estudo, 

58,91% dos participantes 

afirmaram que uma das causas 

das dificuldades na assistência de 

enfermagem era a falta de 

conhecimento sobre a deficiência 

mental. A segunda maior 

dificuldade apontada foi o 

manuseio dos comportamentos 

inadequados dos alunos (54%), 

mas parece que o grande 

problema estava vinculado à 

agressividade do aluno como 

alguns participantes fizeram 

questão de frisar, outra, questão, 

segundo os participantes (24%), 

que causou problemas no início 

da profissão, foi a dificuldade de 

comunicação na interação com o 

aluno especial. O quarto problema 

enfrentado pelos participantes 

(22%) foi a falta de conhecimento 

pedagógico, associada à 

ausência de 

supervisão/orientação e postura 

inadequada do pessoal do setor 

de avaliação/diagnóstico do 

aluno. Foram muitas dúvidas, 

muitas dificuldades mas, exceto 

aquelas vinculadas à falta de 

infraestrutura ou à falta de 

formação adequada do colega, 
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todas resultaram da falta de 

conhecimento, de experiência e 

de orientação pedagógica. 

O PIBID e a 

formação na 

perspectiva 

inclusiva: Desafios 

e dilemas e 

possibilidades para 

a formação e 

atuação do docente 

Claudia Gomes,  

Camila Rossi 

Amorim  Sirigatti  

Universidade 

Federal de Alfenas 

(MG) ANO: 2017 

Local: Universidade 

Federal de Alfenas 

A presente pesquisa apresenta como 

delineamento a abordagem qualitativa 

com característica descritiva. Por se 

tratar de um levantamento de dados, a 

análise partiu das entrevistas realizadas 

com um grupo de acadêmicos 

vinculados ao PIBID. Após a coleta dos 

dados, foi feita a análise das respostas 

obtidas pelos entrevistados. Em 

primeiro momento foi feita a transcrição 

dos dados obtidos através das 

entrevistas com o grupo de pibidianos 

com idades entre 20 e 33 anos, que 

estavam cursando entre o 3º e o 7º 

período de Pedagogia. A pesquisa tem 

como finalidade revisar os equívocos e 

distanciamentos, ainda evidenciados na 

parceria escola/universidade. Na busca 

para a revisão das estratégias e ações 

estabelecidas pelo programa, discutida 

no eixo da “Metodologias e ações e 

enfrentamentos pedagógicos para 

alunos com dificuldades de 

aprendizagem”. 

Estas avaliações foram expressas 

pelos participantes da pesquisa 

nos seguintes relatos: “Sim, pois 

você adquire experiências. As 

contribuições foram de muita 

valia, pois, teorizamos a prática e 

aplicamos diversas metodologias 

estudadas”. (PIBIDIANA 1, 2015).  

Nota-se que a fala da entrevistada 

expressa a possibilidade, 

vivenciada no Programa, de não 

apenas estudar as metodologias, 

mas também de observar e 

planejar atividades em grupo para 

serem aplicadas posteriormente 

com as crianças, o que contribuiu 

muito para sua formação 

acadêmica, principalmente na 

aproximação de um dos maiores 

hiatos presentes na formação 

docente: a relação teoria/prática. 

Fica evidenciado que o debate da 

formação de professores alinhado 

aos pressupostos da educação 

inclusiva, especificamente, 

contemplando alunos com 

dificuldades de aprendizagem, 

atualmente fadados às 

marginalizantes situações de 

fracasso escolar, demanda o 

desvelamento inicial das 

condições do PIBID no 

estabelecimento de suas 

parcerias de trabalho na escola. 

Não nos resta dúvidas, a partir 

dos resultados analisados, que o 

Programa favorece o 

estabelecimento de um terceiro 

espaço de formação. No entanto, 

alguns dos relatos analisados 

deixam claro que esse espaço em 

alguns momentos é isolado e não 

congruente na relação 

escola/universidade. 
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O ensino 

colaborativo e a 

inclusão. 

Michele da S.G. 

Fernández, Alice G. 

Weber, Aline F. 

Farias ,Josefa Lídia 

Costa Pereira local: 

em uma Escola 

Santa Maria, 

Estado não 

definido. ANO:2015 

Este estudo parte de observações e 

experiências vivenciadas a partir das 

ações desenvolvidas como bolsista de 

Iniciação à Docência-PIBID Educação 

Especial em uma escola pública de 

Santa Maria. De acordo com as 

experiências vividas na escola comum, 

percebemos a falta de informações em 

relação às funções de profissionais 

atuantes no contexto escolar, por 

exemplo, o papel desempenhado pelo 

monitor, que seria a locomoção, 

alimentação e o acompanhamento na 

rotina de sala de aula, portanto sua 

função não se estende às atividades 

pedagógicas. 

 

Muitos são os desafios 

encontrados nas escolas 

inclusivas e acerca da formação 

continuada. Apontamos aqui 

dificuldades socioeconômicas da 

classe dos professores, carga 

horária exaustiva e dificuldades 

de se adaptar às novas 

exigências que vão surgindo ao 

longo desta trajetória.  A 

necessidade de encararmos a 

complexidade do campo da 

educação é emergente, pois, a 

cada dia nos depararmos com 

profissionais que não encontram 

tempo e nem condições de 

trabalho que lhes permitam refletir 

e fazer uma análise sobre as suas 

práticas educacionais. Trazendo 

nossas experiências através de 

trabalhos realizados em escolas 

de ensino comum, estamos 

vivenciando em turmas de classe 

comum com alunos incluídos a 

falta de estímulos e metodologias 

voltadas para o público alvo da 

educação especial, salientando 

que não são todos os 

profissionais da educação 

enquadrados neste parâmetro 

educacional, havendo exceções. 

Reflexão sobre o 

emprego de 

estratégias lúdicas 

no ensino de 

química para alunos 

surdos do ensino 

médio regular 

Elis Regina Araújo 

de Sousa Silva; 

José Rodrigues 

Delfino CAXIAS 

(MA) ANO: 2015 

A pesquisa foi realizada em duas 

escolas de ensino médio, Centro de 

Ensino Médio Eugenio Barros e Centro 

de Ensino Médio Inácio Passarinho, 

ambos localizados na cidade de Caxias 

– MA, cada uma contendo em média 30 

alunos em sala, onde foram 

identificados oito alunos surdos de 

ambos os sexos. A pesquisa foi 

desenvolvida no período de 1º de 

novembro de 2014 a abril de 2015, 

período em que foi realizada a 

elaboração do questionário, coleta e 

interpretação dos dados. Para a 

obtenção dos resultados foram 

elaborados questionários, estruturados 

com perguntas abertas e fechadas, 

como as seguintes variáveis: 

importância da Química, dificuldades no 

aprendizado e inclusão durante a aula 

de Química. Os alunos foram 

procurados em suas salas e convidados 

a participarem da pesquisa, sendo 

 O processo ensino–

aprendizagem da disciplina de 

Química é complexo e ainda 

emprega meios tradicionalistas, 

como o uso de livros e aulas 

expositivas, gerando dificuldades 

na compreensão dos conteúdos. 

Esses métodos são um fator 

agravante à inclusão dos alunos 

surdos, uma vez que a disciplina 

possui uma simbologia específica, 

dificultando sua tradução pelo 

interprete, e também a sintonia 

entre docente e interprete. A 

maioria das escolas de ensino 

médio não dispõe de laboratórios, 

materiais e reagentes apropriados 

ao ensino de Química. Desse 

modo, atividades extraclasse 

seriam uma alternativa. Nesse 

sentido, questionou-se a 

utilização desse recurso. Um 

percentual de 62,5% dos 

estudantes relatou o não 
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esclarecidos sobre seus objetivos e 

metodologias. 

desenvolvimento de tais 

atividades, voltadas 

especificamente à disciplina de 

Química. 

 

As leituras e análises dos artigos acima citados trouxeram a importância do 

professor para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos voltados para 

educação inclusiva. Há necessidade de capacitação tanto dos professores junto a 

interdisciplinaridades de todos os envolvidos na educação, e todo o processo de 

acompanhamento da equipe pedagógica. Visto que temos o apoio das políticas 

pedagógicas e leis vigentes que asseguram uma educação de qualidade a todos para 

enfrentarmos os desafios e realidades do ensino.  
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6 DISCUSSÃO 

 

A realidade enfrentada pelos professores, revela suas dificuldades dadas as 

condições inadequadas as quais desempenham seu trabalho para o desenvolvimento 

educacional e de aprendizagem dos alunos com necessidades educativas 

específicas, onde de acordo com os artigos pesquisados é válido destacar as 

realidades em que o professor está inserido dentro do ambiente escolar e das 

dificuldades que os mesmos enfrentam para lecionar suas aulas. De fato, podemos 

observar que durante a análise dos resultados obtidos na pesquisa em questão mostra 

que em parte o resultado está relacionado a capacitação dos profissionais e falta de 

preparo das escolas as quais os mesmos estão inseridos. 

Há mais de uma década, foi promulgada pelo Ministério da Educação a Portaria 

1.793/94 (BRASIL, 1994), que chamava atenção quanto à necessidade de adequar 

os currículos de formação inicial dos docentes e outros profissionais que estão em 

interação com pessoas com necessidades educacionais específicas. Embora sem 

mecanismos que viabilizem a capacitação docente e a formação continuada, esses 

profissionais continuam ainda sem qualificações de atender esses alunos. 

O que não é diferente dos resultados analisados onde o ensino na educação 

básica permanece na maioria das escolas de modo tradicional. Implicando nas 

disciplinas de ciência, mas como toda a grade curricular das disciplinas com aulas 

expositivas e salas lotadas não havendo a interação do professor e aluno dificultando 

o processo de aprendizagem e ensino. Onde o que se pode perceber nos artigos 

analisados que ambos os questionamentos estão ligados a falta de conhecimento e 

experiência do professor e assim compromete a escolarização dos alunos. 

Conhecer estas dificuldades na formação inicial e relacioná-las ao ensino 

básico dentro das salas de aulas possibilita implicar em avanços de concepções que 

possam intervir, nas práticas destes futuros professores, atuação e procedimentos 

que afirmem o direito a todos os seus alunos de estarem na sala de aula para prepara-

se com qualidade e dignidade, sendo respeitados em suas diferenças.  Notamos a 

relevância da formação docente para o trabalho pedagógico, trabalho este que passa 

pelo entendimento da igualdade e da diferença nos contextos educacionais inclusivos, 

bem como da diversidade. (CAMARGO, 2016) 

Entre os desafios a serem enfrentados para além da Lei 13.005/14 estão a 

adequada aplicação de recursos com vistas à efetividade do direito fundamental à 
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educação de qualidade, embora a permanência de documentos como a Política 

Nacional de Educação Especial no ponto de vista da Educação Inclusiva ou de 

Declarações como a de Salamanca (1994), e outras, não afirmam que os aspectos 

neles citados como presunção do processo de inclusão escolar sejam gratificado pela 

escola, ainda que  o direito ao  acesso e permanência de todos os discentes em 

escolas de educação básica seja uma inquietação presente nos sistemas de ensino. 

Dessa forma, entende-se que os professores junto a escola percebem falhas na 

implementação da política de educação inclusiva nos artigos pesquisados, dados os 

desafios e a realidade a qual vivenciam. Desse modo temos consequências de efeito 

imediato, por imperícia ou falta de conhecimento específico no desempenho 

profissional (MARTIN; PEAR, 2010) 

Compreende-se que atuantes professores (ainda na formação inicial e 

preferencialmente ao decorre de sua graduação) devem desenvolver habilidades e 

competências sobre mediação pedagógica no processo de ensino para alunos com 

necessidades educacionais especiais. (PIMENTEL, 2012). Buscar cursos de 

extensão, promover mudanças curriculares para a implementação de uma educação 

inclusiva para todos para que aconteça reformulações nas escolas e nas propostas 

pedagógicas, buscando a interação e aprendizado dos discente. São contribuições 

que viabilizam uma educação de qualidade e fazem com que as barreiras que 

interpassam a educação inclusiva possam ser removidas. 

Diante dos resultados desta pesquisa foi possível conhecer as dificuldades e 

realidades que agem como barreiras educacionais as quais os professores 

apresentam em sua carreira profissional, onde os mais relatados foram o domínio de 

sala de aula, pela falta de experiência que o mesmo não possui. Outro destaque se 

deu através das metodologias de ensino pois normalmente são empregadas aulas 

expositivas para que são reproduções e atitudes de nossos ex-professores da 

Educação Básica e que na maioria das vezes não satisfaz nossas necessidades como 

aprendiz, embora ainda hoje seja a modalidade de ensino mais utilizada pelos 

professores. O que nos faz afirmar que necessitamos de mudanças curriculares no 

processo de formação do professor. 

 De acordo com Allain, Felício e Gomes (2014), não somente os cursos de 

ciências, mas os de licenciatura que trazem a questão da necessidade de 

reformulações curriculares visando uma educação a todos e que insere a inclusão e 

as situações de trabalho de extrema importância para a formação continuada dos 
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professores. Para Fernandes (2011), a responsabilidade desse avanço deve ser 

integrada pelos diferentes atores sociais e está representada no Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e nas políticas centrais da educação básica. Visando contribuir 

com o processo de ensino do público alvo de forma a complementar o ensino regular. 

Tendo em vista os resultados desse trabalho onde contribuições formativas 

acadêmicas que cooperam com saberes à prática docente, destaca-se também a 

relevância das intervenções pedagógicas no espaço escolar capazes de disseminar 

conhecimentos e competências associados durante toda a experiência. (PIMENTEL, 

2012). Buscar formas de trabalhar na formação docente e como ministrar suas aulas 

através de estratégias e práticas que visam minimizar certas dificuldades ou até 

mesmo como abordar determinados conteúdos no ensino de ciências através do 

lúdico e dos sentidos assim alcançando a interação de todos os alunos na sala de 

aula. 

Estudos de Carvalho (2004), Fernandes (2011), Garcia e Michels (2014) 

corroboram com esta visão ao afirmar que conceber e praticar uma educação para 

todos pressupõe a prática de currículos abertos e flexíveis envolvidos com o 

atendimento às necessidades educacionais dos estudantes com deficiência ou não. 

Facilitando e interação dos alunos junto aos conteúdos ministrados na sala de aula 

estas práticas contribuem com o melhor aprendizado tanto do professor quanto ao 

aluno. 

Práticas estas que busquem ações pedagógicas que flexibilizem o currículo do 

profissional, devem estar voltadas a oferta de respostas educativas às necessidades 

especiais deles, no contexto escolar.  É imprescindível uma série de providências, tais 

como a efetivação de políticas públicas promotoras da educação inclusiva; a 

formulação e execução de programas e projetos voltados à melhoria da estrutura 

física da escola, no sentido de torná-la mais adequada para todos; a criação de 

programas de formação; a capacitação e valorização de professores e demais 

profissionais da educação; garantias de melhores condições de trabalho para a 

categoria docente; a promoção de ações que fomentem a participação ativa da família 

e da comunidade no espaço escolar (PINHEIRO, 2015). 

Mediante o exposto é de grande valia informamos o quão importante são as 

metodologias e projetos inclusivos para educação buscando um aprimoramento da 

classe de professores e alunos no ensino básico. A influência da formação dos 

professores de Ciências (e das demais disciplinas) deve ser completa assumindo um 
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papel de responsabilidade se reinventando através de mecanismos com um olhar 

crítico onde o ensino de ciências por possuir temas de difíceis compreensão necessita 

desta atenção. O ensino na área da inclusão deve ser explorado na prática, para que 

tudo que diz respeito às novas metodologias de ensino possam ser realizadas e 

exploradas em benefício dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

O avanço de inclusão deve ser analisado como necessidade e uma causa que 

deve ser abraçada por todos. É de grande valia que tenhamos consciência de que a 

educação deve ser inserida de forma completa para todos, analisando a dificuldade 

de cada aluno com necessidade educativa específica ou não. Em se tratando desses 

alunos, devemos também proporcionar maneiras de inseri-los no contexto social 

vivido dentro das escolas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através das leituras e das informações coletadas e analisadas nesta pesquisa 

podemos verificar que o processo de inclusão dos discentes com necessidades 

educacionais específicas em meios escolares de ensino regular tem avançado nos 

últimos anos, embora, tragam desafios a todo corpo escolar, especialmente aos 

docentes que reconhecem em suas salas de aula alunos com diferentes necessidades 

de aprendizagem e que necessitam de um trabalho árduo voltado a esse público. E 

para que o progresso de ensino e aprendizagem tenha êxito e se concretize dentro 

das escolas é relevante que a escola disponibilize recursos, como também 

qualificação aos profissionais educadores mantendo os mesmos atualizados e assim 

realizem seu trabalho alcançando todos os alunos.  

Podemos verificar que existem desafios que embora se revelam nos artigos 

pesquisados podem ser superados por todos, com determinação e dedicação 

buscando o aprimoramento no decorrer de sua formação continuada. Esses aspectos 

se evidenciam e se mostram como uma demanda ampliação de várias discussões 

sobre as condições em que se efetiva a inclusão dentro do contexto escolar e dentro 

da formação continuada.   

Identificar as dificuldades que esses profissionais possuem de fato mostra que 

parte dos mesmos não tem interesse na questão de integração escolar e acabam 

promovendo a dificuldade para se ministrar suas aulas. Salas numerosas, falta de 

práticas pedagógicas questões essas que acabam se refletindo no magistério e 

afetam a inclusão dos discentes podendo ser solucionada com a ajuda de todo o corpo 

escolar e a busca pela a educação de qualidade a todos. 

 A realidade e as dificuldades enfrentadas pelos professores, revela-se sobre 

modo difícil dadas as condições inadequadas para o avanço de contextos favoráveis 

para aprendizagem. Mesmo que em sua maioria os professores mostram-se abertos 

a aceitar os discentes da educação especial, entre tanto essa janela não viabiliza que 

a inclusão ocorra para que de fato isso possa se concretizar e necessário contribuir 

para uma educação de qualidade. 

Para que a inclusão seja efetivada nas escolas brasileiras de ensino regular 

seria de grande importância que os docentes não compreendam esse processo como 

uma forma obrigatória de atualização curricular ou de obstáculos, mas como uma 

oportunidade de aprender e ensinar e que embora existam essas dificuldades sejamos 
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capazes de nos reinventar na sala de aula e especializados para de forma adequada 

trabalhar com estes alunos. 

        Mostrando não somente aberto a recebê-los, mas assegurando o processo de 

ensino a todos sem distinção alguma.  Faz-se necessário um trabalho de 

sensibilização do corpo da rede de ensino para alcançamos a inclusão escolar nas 

escolas de ensino básico. 
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