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RESUMO
A educação inclusiva é entendida como um novo paradigma que busca garantir a todos o
acesso a uma educação de qualidade. Mas, apesar de várias investiduras do governo para
garantir tal acesso, muitas crianças não têm conseguido se desenvolver do ponto de vista da
educação formal. Levando em consideração que os conceitos desenvolvidos pelos educadores
tendem a reger a sua prática, esta pesquisa teve como finalidade compreender as concepções
dos professores sobre Educação Inclusiva. Para tanto, foram pesquisados 60 professores do
ensino municipal de Iturama/MG. O instrumento utilizado foi um questionário com frases
incompletas contendo dez frases eliciadoras que buscavam compreender os conceitos,
sentimentos e práticas acerca da inclusão. Os resultados apontam que alguns professores têm
construídas concepções que vão ao encontro da proposta da educação inclusiva, no entanto, a
análise dos dados aponta que algumas concepções vigentes no grupo pesquisado podem
influenciar negativamente na implantação da proposta inclusiva.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo Brandão (2007, p. 10), a educação é uma ação que pode existir de forma livre
e entre todas as pessoas, pois diz respeito a uma atividade em que se coloca em comum uma
ideia, um saber, uma crença, entre outras coisas. Ribeiro (2002) lembra, ainda, que a educação
deve estar voltada para a construção da cidadania.
Na visão de Sampaio e Sampaio (2009), a educação inclusiva é uma forma de se criar
um mundo no qual todas as pessoas tenham oportunidades de estar engajadas nas escolas de
ensino regular. As autoras afirmam que é preciso priorizar a qualidade do ensino regular, o
que é visto como um grande desafio. Desafio que precisa ser assumido por nossa sociedade e,
em especial pelos educadores, para que se coloque em prática o princípio democrático da
educação para todos. Rodrigues e Maranhe (2008) complementam dizendo que a educação
inclusiva acontece quando se permite e amplia a participação de todos os estudantes no
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estabelecimento de ensino regular, requerendo de toda a equipe educadora – diretores,
professores, secretários e serviços gerais – que participem de forma ativa e efetiva da inserção
social de todos os alunos. Mas para que isso aconteça é preciso que as escolas promovam
mudanças de atitude, principalmente desenvolvendo atitudes positivas em relação aos alunos
com necessidades educativas especiais.
Um aspecto fundamental para a efetivação da inclusão é preparar os professores para
receber alunos com necessidades educacionais especiais. Faz-se necessário que tais
profissionais tenham incluído em sua formação um forte componente de reflexão em torno de
situações pedagógicas reais e cotidianas. O passo inicial para a educação inclusiva consiste na
capacitação de professores, tendo em vista que caberá a esses desenvolverem competências
que permitam a aceitação da diversidade em sala de aula e a construção de uma prática
pedagógica baseada na realidade imediata do aluno.
Em seus estudos Lima (2011) enfatiza que o governo federal tem concentrado esforços
no sentido de preparar os professores para a proposta da educação inclusiva, por meio de
programas de formação como, por exemplo, os Programas de Sensibilização e Capacitação,
oferecidos de 1991 até o ano de 2001, nas modalidades presencial e à distância, além da
entrega de material informativo, por meio do qual os professores iriam obter conhecimento
das diferentes áreas de atenção ao aluno com necessidades educacionais especiais. Contudo,
tais ações demonstraram serem insuficientes para viabilizar a “efetivação de mudanças de
forma significativa na prática educativa” (ARANHA, 2004 apud LIMA, 2011, p.18).
O atual artigo pretende apresentar o resultado de uma pesquisa que teve como objetivo
compreender as concepções dos educadores de uma cidade do interior de Minas Gerais sobre
a educação inclusiva, tendo em vista que os conceitos e ideias construídos por estes, tendem a
refletir na prática pedagógica, possibilitando compreender como os educadores estão
considerando e atuando frente à educação inclusiva.
A análise dos dados da pesquisa aponta que os profissionais da educação pesquisados
parecem estar assimilando a ideologia da educação inclusiva como a oportunidade de
educação para todos. Porém, os dados apontam, também, concepções que podem influenciar
negativamente no processo de implantação de educação inclusiva.
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2 METODOLOGIA

A presente pesquisa contou com a participação de sessenta (60) professores da rede
pública municipal do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, distribuídos em seis
escolas do município de Iturama/MG. A coleta ocorreu durante o mês de junho de 2013.
Para que fosse possível a realização de coleta de dados, foi realizado o contato com a
secretária de educação municipal, solicitando autorização. Após o deferimento, através de
uma declaração, foi realizado contato com as diretoras responsáveis pelas instituições
escolares com o objetivo de apresentar a pesquisa e marcar a data de coleta de dados. Junto às
diretoras, ficou estipulado que a coleta de dados seria realizada durante o horário de módulo
II, que é uma reunião semanal que ocorre nas escolas e onde são discutidos assuntos
relacionados aos docentes e discentes, bem como cronogramas e conteúdos a serem
trabalhados em sala de aula. A coleta de dados foi realizada pelas próprias pesquisadoras.
O instrumento utilizado foi um questionário com frases incompletas contendo dez
questões cujos objetivos eram eliciar informações sobre os conceitos, sentimentos e práticas
dos educadores acerca da educação inclusiva. Os dados foram organizados em tabelas e,
posteriormente, categorizados de acordo com os conteúdos emitidos. As categorias analisadas
foram:

a) Significado de ser professor
b) Expectativa sobre ser aluno
c) Conceito de inclusão
d) Sentimentos sobre a inclusão
e) Expectativas sobre a inclusão
f) Práticas de inclusão
g) Características da exclusão
h) Motivos da exclusão
Os dados analisados são apresentados a seguir.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir das respostas dos professores, os dados foram categorizados e organizados em
tabelas, conforme apresentado abaixo:
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Tabela 1 - Para mim ser professor significa...
Para mim ser professor significa...
CATEGORIA A
CATEGORIA B

Amar o que e para quem se faz e ter dedicação
Responsável pela formação do aluno-cidadão

19
14

CATEGORIA C

Transmitir conhecimentos

10

CATEGORIA D

Ensinar

09

CATEGORIA E
CATEGORIA F

Ser mediador do aprendizado
Aprender

07
07

Fonte: Dos próprios autores.

Na categoria A é apresentada a ideia de que a prática pedagógica está relacionada à
afetividade do professor em relação ao aluno e à sua prática. Já na categoria B, nos deparamos
com a visão, apresentada pelos educadores, participantes da pesquisa, de que a prática
pedagógica tem como objetivo a formação do aluno-cidadão. Na Categoria C sugere que os
professores entendem a prática pedagógica como transmissão de conhecimentos. Na categoria
D, as respostas dos educadores enfatizaram que a prática pedagógica está ligada à ação de
ensinar. Na categoria E, o conteúdo apresentado pelos professores sobre “ser professor” está
ligado também à ação pedagógica, mas esta é entendida como a mediação da aprendizagem
entre o aluno e o conhecimento. Já na categoria F, a prática pedagógica está ligada ao
processo de aprender, isto é, da busca constante de novos conhecimentos.
Tabela 2 - O aluno deve ser...
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA

A
B
C

O aluno deve ser...
Interessado em aprender
Dinâmico e participativo
Disciplinado

15
16
13

Fonte: Dos próprios autores.

As categorias A, B e C apontam que os educadores têm uma expectativa do aluno
como um sujeito interessado em aprender, dinâmico e participativo e disciplinado. Essas
características remetem a uma idealização do aluno, o que não é uma realidade em sala de
aula, fazendo com que o educador tenha que se relacionar com o aluno real.
Tabela 3 - Incluir é...
Incluir é...
CATEGORIA

A

Aceitar o aluno como ele é

20

CATEGORIA

B

Inserir o aluno no espaço escolar e social

16

CATEGORIA

C

Fazer o aluno interagir, socializar

13

Fonte: Dos próprios autores.
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Na categoria A, o ato de incluir é entendido como uma ação por meio da qual se
respeitam as diferenças. Na categoria B, a ação de inclusão se refere ao ato de inserir os
alunos nas atividades escolares. Na categoria C, a inclusão surge relacionada ao oferecimento
de possibilidades do aluno estabelecer relações interpessoais com seus pares e com as demais
pessoas da sociedade.
Tabela 4 - Sinto que a inclusão...
Tabela 4 - Sinto que a inclusão...
CATEGORIA A

Deixa a desejar

14

CATEGORIA B
CATEGORIA C

Necessita de capacitação
É importante e necessária

11
09

CATEGORIA D

Está distante da realidade

07

CATEGORIA E

Tem falta de aceitação

06

CATEGORIA F
CATEGORIA G

Precisa de estruturação física e pessoal
É um processo complexo

05
05

CATEGORIA H

Está presente no dia-a-dia do professor

04

Fonte: Dos próprios autores.

Na categoria A, os dados apontam que o processo de inclusão é uma ação que precisa
passar por reformulações, precisa ser bem mais planejada, para que assim deixe de ser uma
proposta e se torne uma ação efetiva nas escolas. Os dados da categoria B sugerem que a
inclusão é uma ação que requer dos educadores capacitação, ou seja, os educadores parecem
não se sentir preparados para a inclusão escolar. Na categoria C, os professores apontam que a
inclusão escolar é uma ação pedagógica necessária e importante, pois oportuniza o acesso à
educação para alunos que se encontram em situação de exclusão escolar. Na categoria D, os
professores indicam que o processo de inclusão escolar é uma proposta de acesso de crianças
com NEE a uma sala de aula. Porém, trata-se de uma ação que está distante da realidade, ou
seja, não conseguem perceber o real acesso dessas crianças à sala de aula. Na categoria E, os
professores mencionam que a inclusão escolar não é aceita por muitos deles, isto é, muitos
professores demonstram certa resistência em relação ao processo de inclusão. Na categoria F,
os professores enfatizaram que, para que a inclusão possa ser realmente efetivada no contexto
escolar, será necessária toda uma reestruturação da rede física das instituições escolares, além
da preparação de educadores que saibam acolher, respeitar e ensinar alunos com necessidades
educacionais especiais. Enquanto que na categoria G, os professores sugerem que a inclusão é
um processo complexo, pois envolve muitas vertentes, tais como a aceitação por parte do
professor, estratégias pedagógicas, estrutura física adequada, planejamento escolar adequado,
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entre tantas outras medidas. Finalmente, na categoria H, alguns professores lembram que a
inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais é uma realidade, ou seja,
está presente no dia-a-dia do professor, ele já vivencia esta ação todos nas escolas.

Tabela 5 - A inclusão sempre...
A inclusão sempre...
CATEGORIA A
CATEGORIA B

Assunto polêmico.
Gera desafios

11
11

CATEGORIA C
CATEGORIA D

Acontece no cotidiano das escolas
Promove insegurança

08
06

CATEGORIA E

É uma necessidade

06

CATEGORIA F

Traz benefícios

05

CATEGORIA G

Exige mudanças

05

Fonte: Dos próprios autores.

A categoria A aponta que a inclusão escolar é percebida como um assunto que gera
polêmicas. Já a categoria B aponta que a educação inclusiva gera desafios para os que estão
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Talvez um dos maiores desafios
relacionados à inclusão esteja relacionado à busca de novas estratégias de trabalho. Enquanto
que na categoria C, na visão de alguns professores, a inclusão é uma realidade, pois os
professores a vivenciam no cotidiano da sala de aula. Na categoria D, os dados apontam para
o sentimento de insegurança dos professores diante da educação inclusiva, pois acreditam que
nem sempre estão preparados para receberem e trabalharem com esses alunos. Nas categorias
E e F, os dados sugerem uma visão positiva acerca da educação inclusiva. Na categoria E
educadores entendem a educação inclusiva como algo necessário e na categoria F ela é vista
como algo que traz benefícios. Na categoria G, os dados mostram que a inclusão escolar é
percebida como algo que exige mudanças.

Tabela 6 - Para incluir meus alunos eu...
Para incluir meus alunos eu...
CATEGORIA A
CATEGORIA B

Busco conhecimento
Desenvolvo atividades individualizadas

15
11

CATEGORIA C

Trato todos sem distinção

08

CATEGORIA D

Aceito o aluno e a inclusão

07

CATEGORIA E

Respeito o aluno

06

Fonte: Dos próprios autores.
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Na categoria A, de acordo com alguns professores, para que a ação de inclusão seja
efetivada, eles buscam novos conhecimentos e novas práticas pedagógicas. Já na categoria B,
alguns professores esclareceram que, na busca de efetivar a inclusão dos alunos, eles
procuram realizar um trabalho individualizado com os alunos com NEE. Enquanto que na
categoria B, a prática inclusiva está relacionada a tratar os alunos de uma maneira
individualizada, a categoria C, em contraste, apresenta a prática inclusiva como uma forma de
tratar todos sem distinção. Ao passo que na categoria D e E, alguns professores afirmam que
a prática inclusiva está no processo de aceitação da inclusão e do aluno e de respeito por este.

Tabela 7 - Percebo que um aluno está sendo excluído quando...
Percebo que um aluno está sendo excluído quando...
Está isolado socialmente

CATEGORIA A
CATEGORIA B

O aluno é discriminado
O aluno altera seu comportamento

CATEGORIA C

35
15
11

Fonte: Dos próprios autores.

Em relação à categoria A, alguns professores tem a percepção de que o aluno está
sendo excluído quando está isolado socialmente. Na categoria B, alguns professores afirmam
que percebem que o aluno está sendo excluído quando está sendo uma vítima de
discriminação, quer seja dos seus pares, ou dos educadores. Enquanto que na categoria C,
alguns professores alegam que a sua percepção em relação ao aluno que está sendo excluído
está no fato da mudança de seu comportamento, ou seja, quando eles percebem que o aluno
mudou seu comportamento.

Tabela 8 - O maior motivo da exclusão hoje é...
O maior motivo da exclusão hoje é...
CATEGORIA A
CATEGORIA B

Falta de conhecimento e preparo
Preconceito e discriminação

22
11

CATEGORIA C

Questões sociais

07

CATEGORIA D

Não aceitação

07

CATEGORIA E
CATEGORIA F

Falta de amor
As características do próprio aluno

05
05

Fonte: Dos próprios autores.

Na categoria A, a concepção dos professores em relação ao motivo da exclusão parece
estar relacionada com a falta de conhecimento e preparação. Já na categoria B, os professores
inferem que o motivo da exclusão nos dias de hoje está nas atitudes de preconceito e
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discriminação. Conforme a categoria C, um dos pontos elencados pelos professores a respeito
do motivo da exclusão hoje recai sobre as questões sociais. De acordo com a categoria D, o
maior motivo da exclusão hoje, segundo relato dos professores, se deve ao fato da não
aceitação das diferenças. Na categoria E, os professores apontam a falta de amor como uma
das atitudes responsáveis pela atitude de exclusão nos dias de hoje.

Tabela 9 - Para que a inclusão seja efetivada...
Tabela 9 - Para que a inclusão seja efetivada...
CATEGORIA A

Preparo e capacitação

27

CATEGORIA B

Recursos físicos, pessoais e materiais

09

CATEGORIA C

Conscientização

08

CATEGORIA D

Aceitação das diferenças

07

Fonte: Dos próprios autores.

Na categoria A, diante do questionamento a respeito do que fazer para que a inclusão
seja efetivada, os professores propõem que é necessário que recebam mais preparação e
capacitação. Já na categoria B, os professores indicam como ponto de efetivação da inclusão
escolar a reestruturação física, material e pessoal das instituições escolares. Enquanto que na
categoria C os dados apontam que os professores concebem que a inclusão será efetivada na
medida em que houver uma maior conscientização de todos os envolvidos no processo de
educação. Ao passo que na categoria D, os dados sugerem que a inclusão escolar será
efetivada na medida em que se aceitarem as diferenças.

Tabela 10 - Alguns Professores não aceitam a inclusão porque...
Alguns Professores não aceitam a inclusão porque...
CATEGORIA A

Falta preparo e conhecimento

42

CATEGORIA B

Falta estrutura física, pessoal e material

11

CATEGORIA C

Têm medo

10

CATEGORIA D

É difícil

07

Fonte: Dos próprios autores.

De acordo com categoria A, alguns não aceitam a inclusão porque não estão
preparados e por não terem conhecimento sobre a inclusão. Já na categoria B, na concepção
dos professores sobre a não aceitação da inclusão está ligada à falta de uma melhor estrutura
física, material e pessoal qualificado nas instituições escolares. Enquanto que na categoria C,
os professores relatam que alguns professores não aceitam a inclusão porque tem medo.
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Enfim, na categoria D, de acordo com os apontamentos dos professores, a inclusão escolar
não é aceita porque é uma proposta difícil de ser colocada em prática.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho é resultado de uma pesquisa de campo sobre a educação inclusiva. Os
dados apresentados sugerem que alguns professores têm construídas concepções que vão ao
encontro da proposta da educação inclusiva, no entanto, parecem apontar, também, que
algumas concepções vigentes no grupo pesquisado podem influenciar negativamente na
implantação da proposta inclusiva. Dentre as concepções que podem influenciar
negativamente a implantação da educação inclusiva, está a ideia de prática educativa como
transmissão de conhecimento e o processo de idealização do aluno; confusão com relação ao
conceito de inclusão, o que gera uma visão limitada do processo como uma prática de
integração do aluno no espaço escolar, assim como de uma prática de socialização. Os dados
também sugerem que o grupo apresenta um conflito relacionado aos sentimentos e
expectativas acerca da inclusão. Outro dado diz respeito à percepção do grupo da necessidade
de formação na área da inclusão.
Nesse sentido, comparando-se os dados obtidos com as reflexões e análises das ideias
de vários teóricos e pesquisadores reforça-se a nossa visão de que é necessário repensar o
currículo dos cursos de formação de docentes, principalmente o de Pedagogia, objetivando a
construção de conhecimentos e práticas pedagógicas que viabilizem a inclusão de todos os
educandos, assegurando-lhes acesso ao conhecimento e respeitando o direito à diversidade.
Para que seja promovida a acolhida da diversidade de indivíduos nas escolas, faz-se
necessário contar com professores preparados para trabalhar numa escola inclusiva e este
parece ser o grande desafio da educação na atualidade.
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