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RESUMO 

 

Esta pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação 
Científica Formação de Professor – da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia - UESB, Campus de Jequié e tem como objetivo analisar os limites e 
possibilidade do desenvolvimento de uma proposta pedagógica com alunos 
público alvo da educação especial inclusos em aulas de ciências realizada em 
parceria professora e pesquisadora. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola 
pública do ensino fundamental II com quatro professoras que lecionavam 
ciências, o critério para seleção foi que tivessem alunos público alvo da 
educação especial (PAEE) inclusos na sala regular. Como metodologia utilizou-
se a pesquisa qualitativa na modalidade interventiva, a obtenção de dados foi 
realizada por meio de entrevistas, gravação de áudio, observação e registro no 
diário de campo. A pesquisa foi dividida em duas etapas: entrevista realizada 
com as quatro professoras e proposta de intervenção desenvolvida com uma 
professora que lecionava ciências em uma turma do 6º ano do ensino 
fundamental II frequentada por aluna com deficiência intelectual. Para análise 
dos dados utilizou-se da análise textual discursiva. Na entrevista, dentre os 
temas inclusão e ensino de ciências foi abordado as dificuldades e 

possibilidades das professoras em promover práticas pedagógicas inclusivas. 
Os resultados apontaram como limites para o desenvolvimento de uma 
proposta pedagógica realizada em parceria a organização escolar (gestão de 
tempo para atividade complementares – AC); a participação das professoras no 
desenvolvimento do trabalho coletivo; a atividade docente restrita à sala de 
aula, dentre outros. Como possibilidades têm-se: a abertura da escola para 
proposta de inclusão; envolvimento da professora na proposta interventiva; a 
possibilidade de realização de atividade formativa no espaço escolar; atividades 
formativas desenvolvidas em parceria como instrumento potencializador para 
gerar mudanças. Concluiu-se que o desenvolvimento de uma proposta 
pedagógica realizada em parceria traz contribuições para o meio acadêmico 
pela viabilidade de refletir sobre as questões relacionadas às dificuldades das 
práticas pedagógicas das professoras para inclusão de alunos PAEE em aulas de 
ciências e possíveis alternativas para solucionar problemas do/no cotidiano 
escolar. 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Ensino de Ciências. Práticas pedagógicas.

  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research is linked to the Graduate Program in Scientific Education Teacher 
Training - State University of Southwest of Bahia - UESB, Jequié Campus and 
aims to analyze the limits and possibility of developing a pedagogical proposal 
with target public students special education included in science classes held in 
partnership teacher and researcher. The research was developed in a public 
elementary school II with 4 teachers who taught science, the criterion for 
selection was that they had students targeted by special education (PAEE) 
included in the regular room. As a methodology was used the qualitative 
research in the intervention mode, the data collection was performed through 
interviews, audio recording, observation and recording in the field diary. The 
research was divided in two stages: an interview with the four teachers and an 
intervention proposal developed with a teacher who taught science in a class of 
the 6th year of elementary school II attended by a student with intellectual 
disability. For the data analysis we used the discursive textual analysis. In the 
interview, among the topics of inclusion and teaching of science, the difficulties 
and possibilities of the teachers in promoting inclusive pedagogical practices 
were addressed. The results pointed as limits for the development of a 
pedagogical proposal made in partnership with the school organization (time 
management for complementary activities - AC); the participation of teachers in 
the development of collective work; the teaching activity restricted to the 
classroom, among others. Possibilities include: the opening of the school for 
inclusion proposal; involvement of the teacher in the intervention proposal; the 
possibility of performing formative activity in the school space; training 
activities developed in partnership as a potentiating instrument to generate 
change. It was concluded that the development of a pedagogical proposal 
carried out in partnership brings contributions to the academic environment 
through the feasibility of reflecting on the issues related to the difficulties of the 
pedagogical practices of the teachers to include PAEE students in science 
classes and possible alternatives to solve problems of the in everyday school 
life. 
Keywords: Inclusive Education. Science teaching. Pedagogical practices. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Diante do papel em branco percebi a grande responsabilidade que é 

escrever e depois de várias tentativas comecei a tecer fios da minha dissertação. 

Apresento-me como Discente do Programa de Mestrado Educação Cientifica e 

Formação de Professor, graduada em Ciências Biológicas, especialista em 

educação inclusiva com ênfase em educação especial; educação especial na área 

da deficiência visual; em psicopedagogia clínica e hospitalar e especialista em 

neuropsicologia. Atualmente sou professora do Centro de Apoio Pedagógico de 

Ipiaú – CAPI atuando ao longo de 12 anos no atendimento educacional 

especializado (AEE) de alunos com deficiência visual, baixa visão, deficiência 

intelectual e na formação de professores.  

A base empírica para construção deste trabalho provém da minha 

experiência no processo de escolarização dos alunos com deficiência visual, 

baixa visão e deficiência intelectual. Como professora do AEE tenho 

oportunidade de participar das reuniões pedagógicas das escolas, ter contato 

com o cotidiano escolar onde ouço as angústias dos professores em relação as 

aprendizagens dos alunos. 

As queixas e dificuldades relatadas pelos docentes muitas vezes estão 

relacionadas com as especificidades das deficiências e/ou limitações cognitivas 

dos alunos na sala de aula de ensino comum, entretanto para muitas questões 

eu tinha mais dúvidas do que respostas.  Na tentativa de compreender as 

dificuldades, limitações e (im)possibilidades dos alunos que procurei avançar 

nos estudos da neuropsicologia. Assim, comecei a compreender as relações das 

funções cerebrais com os processos de aprendizagens e passei acreditar que esse 

era o percurso que deveria seguir na tentativa de superar os desafios da 

aprendizagem dos alunos no contexto escolar.  

Dessa forma, a neuropsicologia se tornou objeto da minha pesquisa ao 

participar do processo de seleção do mestrado. No entanto, fui surpreendida 

pela minha orientadora que concordava com a importância desse tipo de 
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conhecimento para os educadores, mas acreditava que era insuficiente para 

solucionar os problemas relacionados ao processo de escolarização dos alunos 

nas escolas regulares.   

De fato, quando analisei cuidadosamente o tema fui ampliando a visão 

do problema e compreendendo que as dificuldades que as escolas enfrentam 

não estão relacionadas apenas com as limitações cognitivas e/ou deficiências 

dos alunos, mas sim, como as escolas têm se organizado para promover a 

aprendizagem de todos. 

Dessa maneira, passei a intuir que as dificuldades poderiam estar 

relacionadas ao currículo, estruturas e propostas pedagógicas das escolas. Para 

compreender tais suposições buscamos investigar as práticas pedagógicas dos 

professores. Com a finalidade de adentrar no universo da sala de aula 

propomos estabelecer parceria com uma professora do ensino regular. 

Como o pressuposto teórico adotado para educação especial e que 

melhor atende as necessidades do público alvo da educação especial (PAEE) é a 

inclusão, este se tornou objeto da nossa investigação e na condição de 

pesquisadora e de professora especialista buscamos professores disponíveis a 

colaborar com a nossa empreitada. 
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INTRODUÇÃO 

 

A inclusão educacional apresenta um marco na política pública e práticas 

educacionais. O reconhecimento da educação inclusiva, a oportunidade de 

frequentar a escola de ensino comum, aprender e conviver com equidade 

possibilita novos horizontes para as pessoas com deficiência que passaram 

décadas excluídas do sistema educacional de ensino e da sociedade. Os 

princípios da inclusão têm significado impresso no anseio dos movimentos 

sociais de grupos minoritários que passaram décadas sem direito de frequentar 

o sistema educacional de ensino e outros espaços sociais.  

A consolidação da inclusão nos termos de políticas públicas, no Brasil, 

surgiu a partir da Constituição Federal de 1988, no art. 206, inciso I, estabeleceu 

a “[...] igualdade de condições de acesso e permanência na escola”. As 

formalizações das leis foram essenciais, entretanto não há certezas em relação às 

concretizações, Pantaleão, Hora e Gaspar (2018, p. 85) dizem que “apesar da 

existência das lutas e dos anseios para que os direitos presentes na constituição 

e demais legislações sejam assegurados não há garantia formal que estes se 

manifestem mediante as políticas públicas”. 

Entendemos que a falta de articulação entre os diversos setores da 

sociedade traz implicações para implementação de um sistema educacional 

inclusivo. As leis são elementos disparadores de mudanças, mas carregam 

aspectos burocráticos de questões econômicas, sociais e culturais nas relações 

de poder presente em toda política que repercute na organização da escola e no 

trabalho docente. Tardif e Lessard (2014, p. 97) afirmam que “os escalões 

superiores podem mudar as regras de suas organizações (...). Contudo, eles 

também estão submetidos a exigências, sobretudo as que vêm da classe 

política”.  

Nessa configuração o desafio da educação inclusiva é posto para as 

instituições de ensino que precisam adequar e implementar mudanças 

estruturais, físicas, pedagógicas e atitudinais para assegurar a garantia do 
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acesso e a permanência e qualidade do ensino.Segundo Stainback e Stainback 

(1999, p.49) “a inclusão é uma força cultural para a renovação da escola”. Nesse 

sentido, também a formação do professor deve ser pensada, pois é uma mola 

propulsora para promover reflexões sobre questões relacionadas ao ensino de 

pessoas público alvo da educação especial – PAEE, que são as pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação (BRASIL, 2008, p. 16).   

No entanto as instituições de ensino não têm garantido integralmente o 

direito de aprender e de se desenvolver do aluno PAEE, de modo que há 

necessidade de rever as políticas públicas educacionais, as ações promovidas 

pelas instituições de ensino e as práticas docentes. Corroborando com essa ideia 

Pantaleão, Hora e Gaspar (2018, p. 84) afirmaram que “na condição de 

educadores devemos tratar as questões que envolvem a inclusão educacional a 

partir da reflexão sobre o direito à educação e a defesa da educação inclusiva 

como perspectiva voltada para o atendimento de todos”. Desse modo, a 

inclusão deve ser vista na perspectiva da diversidade e dos direitos humanos 

como forma de romper com as atitudes discriminatórias da sociedade que cria 

estereótipos, reforça preconceitos e estigmas. 

Salientamos os avanços nas políticas públicas da Bahia na adoção de 

medidas como possíveis alternativas para superação das dificuldades na 

implementação da proposta de ensino na perspectiva da inclusão com a criação 

de espaços destinados aos serviços de atendimento aos alunos com deficiência e 

para a capacitação de profissionais da educação. 

O Ministério de Educação - MEC designou em 1998, a implantação no 

município de Salvador do primeiro Centro de Apoio Pedagógico para 

Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual – CAP/DV, seguidos da 

implantação do Centro de Apoio Pedagógico – CAP – de Feira de Santana 

(2002), Centro de Capacitação dos Profissionais de Educação e Atendimento às 

Pessoas com Surdez – CAS (2005) em Salvador e no mesmo ano foi criado a 

Escola Parque Salvador, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro e o Núcleo de 
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Atividades de Altas Habilidades e Superdotação – NAAHS (BRASIL, 2016, 

p.16). 

No ano de 2006 o Instituto Pestalozzi da Bahia escola especializada, foi 

transformada em Centro Estadual de Educação Pestalozzi da Bahia. A 

Secretaria de Educação da Bahia (SEC) lançou o programa Rede de Educação 

Especial: um caminho para a inclusão, com a criação de redes entre as 

secretarias (estadual e municipais), Institutos de Ensino Superior (IES) e 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) que tem como um dos pilares, a 

formação profissional e estendeu o processo de capacitação pelo interior da 

Bahia com a criação de cinco centros de apoio pedagógicos especializados em 

diferentes municípios, nos quais são responsáveis também pela formação 

docente (BRASIL, 2016, p. 17-19). 

Dentre esses, ressaltamos o Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú – 

CAPI, localizado no município de Ipiaú, cidade na qual foi realizada a 

pesquisa,implantado em2010,com objetivo de realizar atendimento educacional 

especializado e promover cursos de aperfeiçoamento profissional em educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva para professores das redes 

municipais, estaduais e particulares de ensino com temáticas que contemplaram 

as áreas da educação especial: surdez/deficiência auditiva; deficiência 

visual/baixa visão; deficiência física/motora; deficiência intelectual/ transtorno 

global do desenvolvimento e práticas inclusivas.  

O trabalho aqui proposto permite evidenciar as condições subjacentes 

acerca das dificuldades no processo de inclusão educacional dos alunos PAEE 

no município de Ipiaú, e estas estão pautadas nas pressuposições de que os 

professores têm a sua disposição curso de formação que possibilita acesso a 

conhecimentos pedagógicos da educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva, entretanto,estes não tem sido suficientes para resolver os problemas 

da prática pedagógica dos professores e garantir o processo de inclusão 

educacional de alunos público alvo da educação especial. 

Com base neste contexto, a pesquisa foi desenvolvida pautada na ideia 

de que as práticas pedagógicas que recaem na sala de aula podem ser 
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entendidas e/ou modificadas a partir das discussões e reflexões a respeito do 

saber e do saber fazer desenvolvidas no processo de formação profissional no 

contexto em que atuam.  

Para verificar essa assertiva, propomos desenvolver uma proposta 

pedagógica em parceria com uma professora e utilizamos a disciplina de 

ciências no intuito de redimensionar o trabalho e as ações a serem promovidas 

na sala de aula na perspectiva da inclusão e do ensino de ciências. Elegemos 

como percurso teórico metodológico a pesquisa interventiva, pois apresenta 

características fundamentais para o processo de investigação de questões 

relacionadas à formação do professor no contexto da prática.  

Destacamos como questão problema: Quais os limites e possibilidade do 

planejamento e desenvolvimento de uma proposta pedagógica no contexto da 

inclusão, realizada entre professoras de ciências e a pesquisadora? E como 

objetivo geral: analisar os limites e possibilidade do desenvolvimento de uma 

proposta pedagógica entre a professora de ciências e a pesquisadora. Os 

objetivos específicos são: i) identificar as dificuldades da professora que leciona 

a disciplina de Ciências na inclusão de alunos com deficiência; ii) elaborar e 

aplicar ações pedagógicas que possibilitem a inclusão de alunos com deficiência 

nas aulas de Ciências. 

As principais ideias que norteiam os capítulos apresentam as seguintes 

configurações: 

No capítulo 1- Fundamentação Teórica - dividimos em duas sessões, na 

primeira apresentamos uma revisão de literatura sobre os fundamentos 

históricos e legais da educação especial e da educação inclusiva, discutimos a 

respeito dos avanços das políticas públicas da educação inclusiva, destacando 

as legislações, diretrizes e regulamentações para o atendimento do público alvo 

da educação especial redirecionando a proposta para a escola regular. 

A segunda sessão com o subtítulo - Educação Inclusiva e a Prática 

Pedagógica - discutimos a necessidade de articulação entre política pública da 

educação, currículo escolar e prática pedagógica na perspectiva da educação 

inclusiva. Apontamos por meio da literatura as dificuldades dos professores 
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com a prática pedagógica para alunos PAEE e destacamos algumas pesquisas 

que discutem essas dificuldades na dimensão do ensino de ciências. 

No Capítulo 2– Caminhos Metodológicos - discorremos a respeito dos 

dados da pesquisa: o ambiente e os participantes da pesquisa; instrumentos 

para obtenção de dados; a proposta de intervenção e a metodologia de análise. 

O percurso metodológico desenvolvido ao longo do processo de pesquisa foi 

dividido em duas etapas: primeira, entrevista realizada com os professores que 

lecionam a disciplina de ciências no ensino fundamental II de uma escola 

pública pertencente à rede municipal de ensino. E a segunda etapa, 

planejamento e desenvolvimento de uma proposta pedagógica de ensino de 

ciências em um contexto inclusivo, realizado em parceria com uma professora 

que leciona ciências que tem alunos com deficiência inclusos.  

No capítulo 3- Sobre as práticas pedagógicas – realizamos a descrição e 

análise das entrevistas realizadas com as professoras, dividimos o texto em 

duas sessões: a primeira: percepções das professoras sobre as práticas 

pedagógicas e a segunda: dificuldades das professoras na prática pedagógica.   

No capítulo 4- A proposta pedagógica – fizemos a descrição e análise da 

proposta de intervenção pedagógica, discutimos a realização da proposta a 

partir dos encontros, das observações e registros no diário de campo, 

subdividimos o texto em duas sessões: a primeira traz os entraves e caminhos 

no desenvolvimento da proposta pedagógica e na segunda discutimos os 

limites e as possibilidades do desenvolvimento da proposta pedagógica. 

No final, tecemos algumas considerações dos principais resultados 

alcançados no desenvolvimento de uma proposta metodológica de intervenção, 

ressaltamos as possíveis contribuições para o campo da educação na 

perspectiva da educação inclusiva, do ensino de ciências e para a formação do 

professor. Apontamos desafios, limites e possibilidades do desenvolvimento de 

uma proposta pedagógica entre professora e pesquisadora. 
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CAPÍTULO 1 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para refletir a respeito da proposta da educação inclusiva para o público 

alvo da educação especial partimos dos aspectos históricos e legais da educação 

especial e da educação inclusiva. Realizamos breve recorte histórico para assim 

situar o momento atual da educação especial. 

 

1.1 Fundamentos Históricos e Legais da Educação Especial e da Educação 

Inclusiva 

A trajetória educacional das pessoas público alvo da educação especial 

ao longo dos anos tem passado por grandes desafios. Inicialmente não se tinha 

ideia de como promover a educação para essas pessoas, acreditava-se que a 

melhor forma seria educando-as em espaços separados. Desse modo, as 

décadas de 40 e 50 foram marcadas pela criação de institutos e escolas/classes 

especiais, período caracterizado pela fase da segregação (MENDES, 2010).   

Em 1961 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (4.024/61) 

definiu no artigo 88 “que a educação de excepcionais, deve no que for possível, 

enquadrar-se no sistema geral da educação, a fim de integrá-los na 

comunidade”. Essa iniciativa mesmo tímida permitiu que a educação das 

pessoas com necessidades educativas especiais passasse a fazer parte do 

sistema educacional de forma oficial, tendo garantido o direito dos excepcionais 

(como eram chamado na época) frequentar às instituições de ensino (BRASIL, 

1961). 

Dez anos depois a Lei 5.692/1971 alterou a LDBEN de 1961 

acrescentando o termo “tratamento especial” para os alunos que se 

encontravam em atraso escolar em função da deficiência conforme declarou no 

artigo 9º: “alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, ou que se 

encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 
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superdotados deverão receber tratamento especial” (BRASIL, 1971), de acordo 

com as normas fixadas pelos órgãos competentes do Conselho de Educação, 

essa prerrogativa fortaleceu o modelo segregacionista sem a garantia do acesso 

ao sistema regular de ensino. 

Apesar dos direitos e garantias de acesso à educação as leis continuavam 

marcadas por modelos segregacionistas. Em 1973 o MEC criou o Centro 

Nacional de Educação Especial – CENESP- responsável pela gerência da 

educação especial no Brasil com a finalidade de promover ações educacionais 

voltadas às pessoas com deficiência e superdotação, mas ainda configuradas 

por campanhas assistenciais e iniciativas isoladas do Estado (BRASIL, 2005, p. 

9). 

Nos anos 80diversos programas e projetos foram criados na tentativa de 

mudar esse quadro e integrar os alunos no sistema regular de ensino, Stainback 

e Stainback (1999) trazem como exemplo o currículo funcional criado para 

alunos com deficiência – uma instrução que tem como objetivo o 

desenvolvimento das habilidades funcionais: domésticas, profissionais e 

comunitárias necessárias aos alunos com deficiência, entretanto essas iniciativas 

minimizam ações para desenvolvimento de habilidades acadêmicas, 

diminuindo o potencial de participação social e de oportunidade de 

aprendizagens (STAINBACK;  STAINBACK, 1999, p. 308). 

As campanhas de integração social das pessoas com deficiência cresceu 

dando início ao processo de democratização da educação básica com a 

ampliação e criação das classes especiais e de apoio, escolas especiais, centros 

de atendimento e de reabilitação, esse período que se caracterizou como fase de 

preparação de alunos deficientes para adaptar ao modelo de educação vigente 

ficou conhecido como fase da integração escolar.  

Anos mais tarde o termo integração foi abandonado por ser interpretado 

como processo de normatização das pessoas com deficiência negando a 

condição de deficiente. A deficiência passou a ser vista como uma característica 

do sujeito de modo que estes apresentavam possibilidades de desenvolvimento 

e participação social. Glat et al. (2011, p. 5) ressaltaram sobre a mudança na 
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concepção de deficiência a qual não era mais vista como uma doença crônica, e 

sim uma característica do sujeito que poderia ou não lhe trazer desvantagens, e 

dificuldades em seu desenvolvimento,dependendo em grande medida das 

condições de aprendizagem e socialização que lhes fossem disponibilizadas.  

Desse modo percebemos os avanços da educação especial apontando 

cada vez mais para consolidação da educação inclusiva. Portanto, houve 

necessidade de fortalecimento dos dispositivos legais para que as pessoas 

público alvo da educação especial passassem a usufruir das garantias e dos 

direitos da educação. Outros dispositivos legais foram instituídos a partir 1988 

com propósito de garantir a inserção de grupos excluídos do sistema 

educacional, dentre estes o grupo de pessoas público alvo da educação especial. 

Assim nos últimos anos as bases legais da política educacional da 

inclusão ganharam novas configurações, há um esforço para conseguir a 

consolidação de uma educação inclusiva e eficaz no Brasil. As escolas devem 

inserir no seu currículo as propostas dos documentos oficiais como 

instrumentos de apoio para o desenvolvimento do ensino inclusivo. Para tanto, 

evidenciamos a necessidade de entendimento destes por parte da comunidade 

escolar, uma vez que as legislações não só versam sobre a obrigatoriedade de 

aceitar o aluno em sala de aula, mas ao que a escola precisa fazer para se tornar 

um espaço inclusivo comprometido com a aprendizagem de todos.  

As fundamentações, leis e diretrizes da educação inclusiva precisam 

alcançar as escolas para provocar as mudanças necessárias nos currículos e nas 

práticas. Mittler (2003, p. 34) diz que a inclusão “implica uma reforma radical 

nas escolas em termos de currículo, avaliação, pedagogia (...) e celebra a 

diversidade que tem como base o gênero, a nacionalidade, a raça, a linguagem 

de origem (...) ou a deficiência”.  

A política da educação especial adotou a perspectiva da educação 

inclusiva como princípio que melhor atende as necessidades educativas das 

pessoas público alvo da educação especial, a escola que recebe esses alunos 

deve assumir o compromisso de vincular essa perspectiva à proposta curricular 

da escola. A educação inclusiva é um direito público garantido para alunos 
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PAEE e as diretrizes apontam caminhos para o processo de escolarização 

destes. Mittler (2003, p. 42) relatou que “as publicações governamentais 

fornecem uma direção útil que parte de princípios mais claros e exemplos de 

práticas, as legislações têm servido de apoio para reorientação do ensino”.  

Por isso há uma necessidade de envolvimento por parte das instituições 

de ensino no sentido de fomentar discussões a respeito da promoção do ensino 

inclusivo, dos aspectos teórico-metodológicos e práticos. Análise de tais 

documentos justifica-se pela necessidade de verificar as repercussões para 

inclusão educacional buscando a interlocução destes com os currículos das 

escolas, uma vez que são vistos como instrumentos de apoio que discute e 

aponta caminhos para questão da inclusão educacional pelo direito de aprender 

e de conviver socialmente.  

Dos diversos documentos que apoiam a inclusão destacamos alguns 

como referência para análise e discussão: Constituição Federal de 1988 (CF/88); 

Lei nº 8.069de 13 de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, (ECA/90) 

Declaração de Salamanca (1994), Convenção de Guatemala (1999); Lei nº 9.394 

de 1996 - Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96), LEI nº 10.172 de 2001 - 

Plano Nacional de Educação (PNE/01); Resolução CNE/CEB nº2/2001 - 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001); 

Ministério de Educação - MEC/03 lança o Programa Educação Inclusiva: direito 

à diversidade (BRASIL, 2003); Política Nacional da Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) PNEEPEI/08, Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (2015) e as Orientações para Implementação da 

Política de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2016).   

No ano de 1988 a Constituição Federal instituiu em seu art.3º, inciso IV, 

“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer formas de discriminação” e, no art. 206, inciso I, deu início à fase da 

inclusão quando estabeleceu a “[...] igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola”. Assim, para garantir o processo de escolarização dos 

alunos a legislação da educação inclusiva obrigou o estado a prestar serviços 

educacionais e orientou que o processo de educação deve acontecer na escola 
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regular reforçando no art.208 “[...] como dever do Estado, a oferta do 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de 

ensino” (BRASIL, 1988). 

A fim de seguir a cronologia dos fatos e a importância destes, 

destacamos a Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Jomtien, na 

Tailândia em 1990) que lançou os princípios da inclusão, servindo de referência 

e subsídio para a formulação de leis no Brasil nos anos posteriores. Como 

contribuição para reforçar os princípios inclusivos no Brasil mencionamos o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - em 1990, que conferiu a todas as 

crianças e adolescentes o direito ao ensino por meio da lei nº 8.069/90, artigo 55, 

que reforçou os dispositivos legais supracitados ao determinar que “os pais ou 

responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede 

regular de ensino”. 

A saber, no ano de 1994 as discussões internacionais objetivavam o 

combate à discriminação, a Declaração de Salamanca de 1994 elaborada na 

Espanha juntamente com demais países signatários orientou e/ou 

regulamentou que “as escolas devem receber todas as crianças, 

independentemente de suas condições física, intelectuais, sociais, culturais e 

linguísticas”.  

Nesse mesmo ano no Brasil tornaram pública a Política Nacional de 

Educação Especial – PNEE/94, com a proposta da educação especial nas 

modalidades: atendimento domiciliar; classe comum; classe especial; classe 

hospitalar; dentre outros, podendo tomar uma conotação de classe segregada e 

substitutiva ao ensino regular. Em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB/96) no artigo 58, diz que “o atendimento educacional especializado será 

feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das 

condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 

comuns do ensino regular” e forneceu orientação para o processo da instrução 

descrito no artigo 59, “preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar 

aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender 

às suas necessidades”. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - lei nº 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996 que teve como referência a Declaração de Salamanca (1994) respaldou a 

condição complementar do Atendimento Educacional Especializado (AEE) por 

meio da lei nº 12.796, de 2013, artigo 4, inciso III, garantiu o “atendimento 

educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência (...), 

transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede 

regular de ensino”. O atendimento educacional especializado - AEE - é um 

serviço de apoio e não deve ser interpretado como substitutivo da escola 

regular. 

A defesa da escola inclusiva é de um espaço que acolha a todos. Para 

Mittler (2003, p. 36) “as definições de acordo com essas linhas sugerem que a 

inclusão é incompatível com as classes especiais nas escolas regulares devido ao 

grau de segregação entre os alunos com necessidades educacionais especiais e 

outros alunos”. Ademais, as classes especiais reforçam o processo de exclusão 

escolar com forte repercussão social, pois existe uma dificuldade da sociedade 

em compreender as potencialidades das pessoas com deficiências, assim como 

de compreender que a educação inclusiva assume importante papel na 

educação de todos, explicitado na concepção da “escola para todos” citado na 

Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994).  

Com o movimento internacional para reafirmar o direito de todos à 

educação, a ONU promoveu em 1999 uma assembleia geral chamada 

“Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra as Pessoas com Deficiência”, popularizada como 

Convenção de Guatemala, que afirmou o compromisso do país com as pessoas 

com deficiência, quando declarou no artigo II sobre a prevenção e eliminação 

todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência e de 

oportunizar a sua plena integração à sociedade. Serviu como base para a 

formulação do decreto nº 3.956/2001 o qual definiu que as pessoas com 

deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que 

outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetida a 
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discriminação com base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade 

que são inerentes a todo ser humano.  

Essas discussões fortaleceram a inclusão de alunos com deficiência na 

escola regular explicitada na Resolução CNE/ CEB/2001, por meio do artigo 7º 

reafirmando: “o atendimento aos alunos com necessidades educacionais 

especiais deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer 

etapa ou modalidade da Educação Básica”. Esclarece na nota técnica Nº 

62/2011/MEC/SECADI/DPEE a modalidade não substitutiva à escolarização 

ofertada preferencialmente na rede regular de ensino. O texto traz “uma 

ruptura com o modelo de educação especial substitutiva ao ensino regular, que 

encaminha estudantes considerados não aptos às classes e escolas especiais, 

separando-os dos demais” (BRASIL, 2011). 

A educação especial foi legitimada pela determinação que os alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ 

superdotação devem ser inseridos na rede regular de ensino, nesses moldes 

passou a ser definida como modalidade de ensino conforme apresentada na 

resolução n. 2/2001, 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, 2001). 

As leis por si só não sustentam o processo de inclusão, torna-se 

necessário que as instituições educacionais implementem propostas com base 

nos aspectos legais e teóricos que fundamentam a educação. Conforme as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, a Resolução 

CNE/CEB, nº 2/2001, no artigo 2, diz que cabe “às escolas organizar-se para o 

atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, 

assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para 

todos” (BRASIL, 2001, p. 1).  
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Em 2003 na tentativa de eliminar o processo de exclusão e melhorar as 

condições de permanência na escola a Secretaria de Educação Especial — SEESP 

— do Ministério da Educação — MEC lançou o Programa Educação inclusiva: 

direito à diversidade, a fim “garantir o acesso de todas as crianças e 

adolescentes com necessidades educacionais especiais ao sistema educacional 

público, bem como disseminar a política de construção de sistemas 

educacionais inclusivos” (BRASIL, 2005, p. 23).  

Com objetivo de garantir que a educação das pessoas com deficiência,de 

fato,ocorra na escola regular, a Secretaria de Educação Especial – SEESP – 

divulgou em 2005 um manual editado pela Procuradoria Federal dos Direitos 

dos Cidadãos (PFDC), intitulado como: “O Acesso de Alunos com Deficiência 

às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular”(BRASIL, 2004).  

Esse documento consistiu um marco importante para o acesso dos 

alunos à escola regular, uma vez que o documento discorre sobre as medidas a 

serem adotadas em caráter de urgência e sobre a possibilidade de punição aos 

pais, responsáveis ou dirigentes, que não encaminharem os filhos e alunos às 

escolas regulares, segundo documento as penas estão previstas no “artigo 246 

Código Penal (CP) que trata do crime de abandono intelectual” (BRASIL, 2004, 

p. 15). 

O acesso do público alvo da educação especial à escola regular foi 

garantido, entretanto a Secretaria de Educação Especial reconheceu a 

ineficiência dos sistemas de ensino sobretudo da sincronização das políticas 

públicas com os ambientes educativos e destes com os serviços de apoio. Assim 

regulamentou em 2007 o Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE/07 que 

teve por base “o cumprimento do princípio constitucional que prevê a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e a continuidade 

nos níveis mais elevados de ensino” (BRASIL, 2007, p. 09). 

Para efetivação do direito à educação o PDE (2007) dispõe de orientação 

no que diz respeito “[...] a formação de professores para e educação especial, a 

implantação de salas de recursos multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica 

dos prédios escolares e a permanência das pessoas com deficiência na educação 
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superior”. Destacamos que os documentos corroboram para implementação de 

sistemas educacionais inclusivos, a fim de garantir o acesso dos alunos com 

deficiência ao ensino comum. 

Para atender a necessidade de reestruturação do ensino o MEC 

promoveu a Política Nacional de Educação Especial (2008) reforçando que a 

educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, 

etapas e modalidades. O documento versou sobre as orientações para o ensino, 

prestação do serviço de atendimento educacional especializado, 

disponibilização dos recursos e de orientação aos alunos e aos professores, 

caracterizou o público alvo da educação especial (PAEE) como pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação (BRASIL, 2008, p. 16).   

No documento constam orientações pedagógicas específicas que devem 

integrar o currículo das escolas inclusive para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas o PNEE/2008 diz que,  

A educação especial direciona suas ações para o atendimento às 
especificidades desses alunos no processo educacional e, no âmbito de 
uma atuação mais ampla na escola, orienta a organização de redes de 
apoio, a formação continuada, a identificação de recursos, serviços e o 
desenvolvimento de práticas colaborativas (BRASIL, 2008, p. 9). 

Apesar dos esforços há uma necessidade das escolas se organizarem 

juntamente com as redes de apoio que ofertam ensino especializado para 

atender a diversidade de alunos. E devem se orientar a partir das propostas das 

diretrizes do atendimento educacional especializado conforme o Decreto N° 7. 

611/2011, “Art. 1º: 

I - Garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 
sem discriminação com base na igualdade de oportunidades; 

II - Aprendizado ao longo de toda a vida; 

III - Não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de 
deficiência; 

IV - Garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, 
asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades 
individuais; 
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V - Oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional 
geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação; 

VI - Adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em 
ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de 
acordo com a meta de inclusão plena; 

VII - Oferta de educação especial preferencialmente na rede regular de 
ensino. 

No ano de 2008 o texto da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva ampliou a concepção de educação especial 

passando a adotar a perspectiva da educação inclusiva que fortaleceu o acesso 

dos alunos público alvo da educação especial na escola regular com mais 

recursos para facilitar o acesso, permanência e participação com orientações 

gerais de que “a educação especial passe a integrar a proposta pedagógica da 

escola regular” (BRASIL, 2008).  

Para garantir a implementação do sistema de ensino inclusivo o governo 

federal firmou o acordo Brasil/UNESCO com financiamento de projetos e 

liberação de recursos no período de 2010 a 2017 (BRASIL, 2016, p. 23) com 

pretensão de fortalecer programas de acesso de estudantes nas escolas 

regulares.  

Desde então há um aumento crescente no quantitativo de matrículas de 

alunos da educação especial, segundo dados do censo escolar de 82% (oitenta e 

dois por cento) representando um acréscimo no número de matrículas de 

504.039 em 2003 para 930.683 em 2015 (CENSO ESCOLAR, 2016, p. 15). Nesse 

sentido, Stainback e Stainback (1999, p. 70) propõem para as instituições 

“estabelecer uma filosofia da escola baseada em princípios democráticos e 

igualitários da inclusão, da inserção e da provisão de uma educação de 

qualidade para todos os alunos”.  

 Com todos os investimentos cabe pontuar que as pesquisas apontam a 

preocupação com a qualidade da educação ministrada para todos, e 

naturalmente para as pessoas PAEE. Barroco (2001) afirma que  

a educação escolar não vem garantindo as condições necessárias nem 
mesmo para às pessoas consideradas sem deficiência; assim identifica-
se a necessidade de avaliar quanto isto se complica ao se pensar 
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naqueles que têm deficiências ou necessidades educacionais especiais 
(p. 193). 

 

 As perspectivas atuais no campo do ensino no Brasil encontram-se 

pautadas no documento publicado no ano de 2015 que reforçou o princípio 

inclusivo, diz respeito às Orientações para Implementação da Política de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva indicando “o caráter 

não substitutivo e transversal da educação especial”, instituída nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica” (BRASIL, 2015, p. 33). E 

complementou por meio da norma I e II, do artigo 1º, inciso (1), para o 

atendimento educacional especializado a condição do ensino 

complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no 
tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos 
multifuncionais; ou suplementar à formação de estudantes com altas 
habilidades/superdotação (BRASIL, 2015, p. 56). 

As diretrizes da educação especial orientam que os serviços ofertados 

pela escola regular destinados às pessoas com deficiência inclui-se 

Profissional tradutor e intérprete de Libras e de guia intérprete para 
estudantes surdocegos;  

Os profissionais de apoio às atividades de locomoção, higiene, 
alimentação, prestam auxílio individualizado aos estudantes que não 
realizam essas atividades com independência;  

Profissional de apoio se justifica quando a necessidade específica do 
estudante público alvo da educação especial não for atendida no 
contexto geral dos cuidados disponibilizados aos demais estudantes;  

Profissional “acompanhante” em razão de histórico de segregação, 
avaliando juntamente com a família a possibilidade gradativa de 
retirar esse profissional;  

O profissional de apoio deve atuar de forma articulada com os 
professores do aluno público alvo da educação especial, da sala de 
aula comum, da sala de recursos multifuncionais, entre outros 
profissionais no contexto da escola (BRASIL, 2015, p. 70). 

As expectativas para inclusão de alunos PAEE estão presentes nas 

Orientações para Implementação da Política de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva, que diz “a aprendizagem colaborativa 
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possibilita aos alunos com e sem deficiência da mesma faixa etária, aprender, 

conviver e valorizar as diferenças” (BRASIL, 2015, p. 199).  

A partir dessas prerrogativas precisamos compreender o lugar da 

educação especial nas escolas regulares e quais contribuições que trazem para o 

ensino de uma camada da população que por décadas foi excluída do processo 

educacional e como a perspectiva da educação inclusiva passou a ser adotada 

como um paradigma educacional. 

 

1.2. Educação inclusiva e ensino de ciências: do currículo escolar às práticas 

pedagógicas 

 

Educação inclusiva, ensino inclusivo ou simplesmente inclusão são 

terminologias que vêm sendo usadas para fundamentar o debate da educação 

para todos. Segundo Schuchter (2018, p. 45) “a palavra inclusão pode ser 

interpretada de diferentes formas, como movimento, processo, conceito, prática, 

ideia, valor, política”, seja qual for o termo adotado o significado deve ser 

traduzido na forma da universalização, da diversidade, da equidade, do 

respeito e da qualidade de ensino.  

O Brasil tem tentado por meio das políticas públicas, superar a questão 

do acesso das pessoas minoritárias no sistema regular de ensino, entretanto 

medidas precisam ser adotadas para que as escolas possam garantir a 

permanência e a qualidade de ensino ministrado para todos.  

Com o declínio da integração a inclusão educacional no Brasil é 

oficializada reacendendo o movimento de educação para todos, regulamentada 

a partir Constituição Federal de 1988. Assim, diversas discussões têm ocorrido 

na área da educação tanto para reafirmar o acesso da minoria dos grupos 

excluídos do sistema regular quanto para buscar alternativas objetivando a 

permanência e melhoria da qualidade de ensino para todos.  

Dessa forma, reconhecemos avanços nas políticas públicas educacionais 

obtidospor grupos minoritários excluídos que vivenciaram e ainda vivenciam 
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situações de discriminação no contexto educacional por questões de raça, 

gênero, nível socioeconômico, religião. Na sua essência todos os movimentos 

sociais trazem discussões, ideias, conceitos, diretrizes que se aproximam da 

educação inclusiva, no entanto há um longo caminho a ser percorrido. 

Segundo Mendes (2018, p. 63)  

outros segmentos da sociedade brasileira têm-se preocupado com os 
direitos de populações específicas de outros grupos minoritários, 
também discriminadas no contexto educacional por questões, por 
exemplo, de gênero, raça, nível socioeconômico, religião. Entretanto, 
esses grupos não fazem referência ao conceito de “educação 
inclusiva”, que tem sido erroneamente aplicado especificamente em 
referência ao PAEE, disseminando uma compreensão reducionista e 
equivocada desse conceito.    

Os ideais dos grupos minoritários devem ser transformados em 

compromisso com a educação no contexto da diversidade, pois há um esforço 

para superar as situações de discriminação interiorizadas no espaço escolar. 

Esse fato deve ser analisado a partir da necessidade de construção e/ou 

implementação de proposta curricular, organização pedagógica e estrutural dos 

sistemas de ensino.  

Leão e Diniz-Pereira (2008, p. 169) revelaram que “diante da chegada aos 

sistemas de jovens das camadas populares, muitos com trajetórias sinuosas e 

incompletas, a instituição escolar é desafiada a repensar a sua organização 

pedagógica e curricular”. Isso exige repensar as estruturas curriculares para que 

deem conta das demandas educacionais de todos os alunos.   

No caso das pessoas com deficiência, Capellini e Mendes (2006, p. 21) 

falaram “a despeito de todos os esforços, constata-se que os alunos com 

deficiência, distúrbios de conduta e talentos especiais continuam excluídos, seja 

da escola comum e até das escolas especiais”. Desse modo, cabe-nos refletir que 

a dificuldade da escola situa na superação das desigualdades sociais nos 

espaços escolares. 

Nesta perspectiva, a inclusão deve ser definida como um paradigma 

proposto para o enfrentamento das desigualdades. Assim sendo, os desafios 
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remetem aos problemas das reformas educacionais relativo ao ensino no 

contexto da diversidade. Segundo Mittler (2003, p. 158): 

as reformas educacionais têm que desafiar as tradições que 
levantaram obstáculos para a aprendizagem. O conteúdo do currículo 
não capturou o interesse de muitas crianças e não tem refletido a 
diversidade das comunidades e das culturas em nossa sociedade.  

O entendimento a respeito da educação inclusiva está fundamentado no 

princípio de que “as escolas deveriam acomodar todas as crianças 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

linguísticas ou outras” (BRASIL, 2006, p. 330). Angelucci (2018, p. 170) afirmou 

que  

a política traz, pela primeira vez na história do país, a centralidade 
dos processos inclusivos, a apresentação de estratégias de apoio, como 
atendimento educacional especializado e a afirmação de que a 
Educação Especial não é um serviço ou um equipamento, mas uma 
modalidade transversal a todas as outras etapas e modalidades. 

Essa concepção trouxe o desafio de incluir os alunos com deficiência no 

contexto escolar a partir de programas de ensino que deem conta de atender as 

individualidades dos alunos. A escola deve interiorizar a concepção da 

inclusão, não apenas como um processo de integrar as pessoas na dimensão do 

espaço físico, mas do respeito à diversidade e a individualidade. Embora as 

políticas da educação inclusiva tenham garantido o acesso das pessoas público 

alvo da educação especial nas instituições de ensino na prática as escolas não 

conseguiram alcançar a qualidade almejada.  

As escolas principalmente a partir do ensino fundamental II deparam-se 

com inúmeros problemas: ausência de proposta curricular que atenda às 

necessidades educacionais dos alunos, dificuldades dos professores com o 

ensino de disciplinas para os alunos PAEE, questões relacionadas à formação 

dos professores, barreiras arquitetônicas e atitudinais, são algumas situações 

que ocorrem de forma isolada ou em conjunto sugerem a desistência ou a 

interrupção da trajetória dos alunos PAEE na escola regular.  

A inclusão educacional deve ser pensada a partir do alinhamento entre: 

políticas públicas educacionais, currículo escolar e práticas pedagógicas. Para o 
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currículo escolar, os documentos oficiais que versam sobre a inclusão assumem 

um papel decisivo. Para uma atuação efetiva do ensino inclusivo, as escolas 

necessitam tomar algumas medidas, como: implementação das diretrizes 

propostas nos documentos oficiais das políticas públicas inclusivas; 

incorporação destes em termos de currículo como proposta norteadora para 

organização e estruturação escolar; articulação das práticas pedagógicas 

inclusivas para o ensino das disciplinas escolares.  

Vieira, Hernandez-Piloto e Ramos (2018) afirmaram que devemos dar 

atenção aos currículos das escolas direcionados para o processo de 

escolarização dos alunos público alvo da educação especial no que diz respeito 

às individualidades/potencialidades dos sujeitos no “reconhecimento de que 

temos alunos com especificidades de aprendizagem, mas que essas 

especificidades não deveriam sobrepor o reconhecimento desses estudantes 

como sujeito de direitos e capazes de aprender”. (2018, p. 112) 

As pesquisas destacaram outro ponto importante que é a necessidade de 

integrar os conhecimentos da educação especial nos currículos das escolas. Para 

Vieira, Hernandez-Piloto e Ramos (2018, p. 113) “os currículos implicam a 

constituição das identidades dos estudantes e podem ser associados a um 

conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas”. Os 

sujeitos devem ser vistos e respeitados nas suas singularidades para construir 

autoconceito positivo em relação às suas capacidades. 

A falta de reconhecimento em relação a capacidade dos alunos em 

aprender acaba implicando em outras questões como simplificação do conteúdo 

ou simplesmente adaptação do material sem relação objetiva com 

aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, sinalizamos que os termos 

flexibilização e adaptação curricular bastante usado na educação especial 

devem ser integrados no currículo escolar. Na Declaração de Salamanca (1994) 

esses termos se traduzem em versatilidade dos currículos “os currículos devem 

adaptar-se às necessidades da criança e não vice-versa. As escolas, portanto, 

terão de fornecer oportunidades curriculares que correspondam às crianças 

com capacidades e interesses distintos” (p. 15). 
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Esses termos não podem ser entendidos como uma mera modificação e 

adaptação nas atividades promovidas para alunos público alvo da educação 

especial. Se for interpretado dessa forma podemos atribuir às modificações o 

significado de esvaziamento dos currículos para alunos PAEE. Para evitar esses 

equívocos as escolas devem integrar as diretrizes das políticas públicas da 

educação inclusiva relacionadas as flexibilização e adaptações curriculares às 

propostas pedagógicas das escolas caso contrário Vieira, Hernandez-Piloto e 

Ramos (2018, p. 113) caracterizaram como 

currículos reduzidos a atividades xerografas, jogos, uso de 

computador, atividades de recorte e colagem, exercícios direcionados 
à alfabetização (reduzida ao reconhecimento de letras sílabas e 
palavras simples), sem uma relação profícua com o estabelecimento 
para a turma em que o estudante se encontra matriculado, bem como 
com suas necessidades/trajetórias de desenvolvimento humano e os 
conhecimentos que ele constitui em sua vida cotidiana. 

A flexibilização e adaptações curriculares são termos adotados na 

política da educação inclusiva. Não se trata apenas de adoção de medidas de 

acesso ao currículo das escolas regulares, esses termos têm um sentido bem 

mais amplo, diz respeito a organização do trabalho escolar a ser desenvolvido 

para o público alvo da educação especial previsto no Art. 8º da Resolução 

CNE/CEB Nº 2 declarou que “as escolas da rede regular de ensino devem 

prever na organização de suas classes comuns” conforme descrito no Inciso III, 

as 

flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado 
prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino 
e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados 
ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades 
educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da 
escola, respeitada a frequência obrigatória (BRASIL, 2001). 

Para a inserção escolar do público alvo da educação especial requer que 

os sistemas educacionais se organizem em termos de gerir oportunidades de 

aprendizagens para os alunos. A escola não deve aplicar as modificações e 

adaptações pelo simples fato de que o sujeito apresenta uma deficiência e/ou 

limitação, mas sim pela necessidade de propor atividades para que os alunos 

possam se desenvolver cognitivamente. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
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(PCN) indicam aspectos, orientam a operacionalização do currículo e servem de 

referências no desenvolvimento de  

atitude favorável da escola para diversificar e flexibilizar o processo 
de ensino-aprendizagem, de modo a atender às diferenças individuais 
dos alunos;  a identificação das necessidades educacionais especiais 
para justificar a priorização de recursos e meios favoráveis à sua 
educação; a adoção de currículos abertos e propostas curriculares 
diversificadas, em lugar de uma concepção uniforme e 
homogeneizadora de currículo; a flexibilidade quanto à organização e 
ao funcionamento da escola, para atender à demanda diversificada 
dos alunos; a possibilidade de incluir professores especializados, 
serviços de apoio e outros, não convencionais, para favorecer o 
processo educacional (BRASIL, 1998, p. 32). 

Outro aspecto importante a ser discutido em termos de currículo diz 

respeito às articulações das escolas com o atendimento educacional 

especializado de acordo com a proposta educacional do público alvo da 

educação AEE deve ser um serviço a ser ofertado na/pela escola o decreto 

7.611/2011 diz que  

o atendimento educacional especializado deve integrar a proposta 
pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir 
pleno acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades 
específicas das pessoas público-alvo da educação especial, e ser 
realizado em articulação com as demais políticas públicas (BRASIL, 
2011). 

As ações do atendimento educacional especializado estão voltadas para o 

desenvolvimento de habilidades com objetivo de possibilitar acesso dos alunos 

PAEE ao currículo comum por meio de práticas educativas de ensino de: Libras, 

Braille, soroban, orientação e mobilidade, atividade de vida autônoma e 

atividades do currículo funcional. Essas ações devem ser articuladas com as 

propostas acadêmicas discutidas entre profissionais da educação no plano da 

colaboração, parceria ou coensino no intuito fortalecer o ensino e apoiar o 

professor em todas as etapas: planejamento, execução e avaliação de forma 

reflexiva e intencional, na tentativa de encontrar soluções para os problemas do 

ensino que se apresentam de caráter imediato com repercussões positivas em 

longo prazo para tanto, faz-se necessário tratar as questões do ensino de forma 

conjunta, coletiva, com ações voltadas para diversidade. 
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O profissional de apoio pode ser solicitado em virtude da necessidade 

dos alunos público alvo da educação especial e pode atuar em diferentes 

funções a depender das demandas do educando. O profissional de apoio ou 

“cuidadores”1 tem um papel importante no processo de inclusão, no entanto a 

ausência de esclarecimento a respeito das funções e dos requisitos mínimos 

para atuação desvaloriza o papel desse tipo de profissional. Mittler (2003, p. 

170) relatou que “o apoio tornou-se um empreendimento fundamental. 

Nenhuma publicação ou nenhum documento sobre a inclusão está completo 

sem referências frequentes à palavra apoio, a qual possui muitos significados e 

diversas implicações”. 

Pacheco (2007, p. 201) discutiu o serviço de apoio a ser exercido por 

profissionais qualificados conforme afirmou “as escolas necessitam de 

profissionais qualificados que lhes deem apoio nas tarefas de identificação, 

intervenção e orientação, por meio de técnicas, procedimentos e ferramentas 

que requerem uma especialização de natureza psicológica e pedagógica”.  

Sinalizamos para a necessidade de elaborar diretrizes para o profissional 

de apoio no plano de parceria, colaboração, coensino entre os profissionais da 

educação especial e docentes da escola regular. A colaboração pode ser vista 

como uma alternativa para mudanças previstas nos documentos oficiais para o 

ensino inclusivo, “é importante que a escola reconheça que a colaboração 

precisa ser praticada ampla e frequentemente a fim de melhorar as habilidades 

colaborativas com o pessoal e com os alunos” (PACHECO, 2007, p. 130). 

Angelicci (2018, p. 174) complementou que  

o atendimento educacional especializado não se reduz a um 

equipamento de atenção a estudantes, mas de um tripé de sustentação 
da escolarização dos sujeitos: a oferta de atendimento especializado a 
estudantes; b) trabalho, em sistema de itinerância, entre o professor(a) 
especializado(a) e professor(a) generalista; c) formação continuada de 
professores (as) especializados (as) e generalistas. 

                                                

1 O termo “cuidadores” é comumente usado nas escolas locais para se referirem ao profissional 
de apoio.  
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Vieira, Hernandez-Piloto e Ramos (2018, p. 115) discutiram a ideia de 

pensar a relação entre currículo e educação especial para além da flexibilização 

curricular e sugeriram 

 (...) articulação entre a sala regular e o atendimento educacional 

especializado (AEE) para criação de condições necessárias para que os 
alunos tenham ampliado as possibilidades de acessar conhecimentos 
na coletividade da sala de aula comum com os apoios trazidos pelo 
AEE, por sua vez expostos de maneira ampla na escola e não restritos 
em sala de recursos multifuncionais. 

Ao articular a proposta pedagógica da escola com o AEE o serviço de 

itinerância deve assumir juntamente com a escola a perspectiva de parceria 

e/ou colaboração incluindo possibilidades de docência compartilhada.  

Segundo Angelucci (2018, p. 174) 

o trabalho de itinerância abre possibilidades de ruptura do discurso 
do especialista, instituindo campo para que outras interlocuções, mais 
colaborativas do que instrumentais, ocorram. As experiências de 
docência compartilhada, de apresentação de diferentes contextos 
educativos em que um mesmo sujeito/grupo se apresente de distintas 
maneiras, produzindo, portanto, diferentes maneiras de estar na 
escola, de ser estudante, de ser educador(a) e de se relacionar com a 
educação; encontros que permitem a invenção de novos possíveis na 
escola. 

Para além da questão da política pública, e do currículo, há uma 

necessidade do professor refletir a respeito da prática, que precisa mudar ou 

pelo menos adequar em relação aos objetivos, conteúdos, procedimentos, 

avaliação e atividades que devem ser desenvolvidas para o público alvo da 

educação especial na perspectiva da inclusão. Podemos experimentar novas 

formas de promover ensino para público alvo da educação especial que implica 

em rupturas do isolamento das práticas pedagógicas das escolas e dos serviços 

de atendimento educacional especializado. 

Diversos autores que realizaram pesquisas na educação básica nos 

ensinos fundamental e superior relataram as dificuldades dos professores com 

as práticas pedagógicas para o público alvo da educação especial. Correa (2016, 

p. 55) desenvolveu um estudo sobre educação inclusiva no ensino superior na 

área das ciências exatas e afirmou que a “falta de preparo não é o mesmo que 
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falta de conhecimento teórico, trata-se mais uma desorganização da prática, o 

que é algo que ocorre com frequência na área das ciências exatas, visto que é 

uma área considerada de grande abstração e difícil aprendizagem”. A autora 

revelou dificuldades do professor ao se deparar com a sala de aula na adoção 

de novas metodologias, estratégias e materiais de apoio. E sobre a prática 

inclusiva afirmou que o trabalho “não se aplica apenas a aluno com deficiência, 

mas a alunos de uma forma geral” (CORREA, 2016, p. 55). 

Lima e Rocha (2018) realizaram pesquisa com professores do ensino 

fundamental com objetivo de compreender a prática pedagógica para inclusão 

de alunos com deficiência na escola regular, verificaram que os professores 

tinham dificuldades com a prática de sala de aula e relacionaram às formações 

inicial e continuada. As autoras afirmaram que a escola para todos demanda de 

modificação na formação docente e sugeriram mais discussões sobre os 

problemas reais, concretos, relativos ao ensino ministrado nas escolas. 

Tavares, Cavalcanti e Silva (2016) na pesquisa com professores da escola 

regular constataram que a maioria dos professores afirmaram ter ou já ter tido 

turmas com estudantes PAEE e revelaram que a principal dificuldade em 

trabalhar com os alunos é a escassa qualificação que receberam na formação 

inicial e ao longo da experiência docente. Os autores discutiram os dados 

atribuindo esse resultado à ineficiência dos cursos de formação. 

Tinti (2016) contradiz essa assertiva afirmando que nem sempre o 

problema está na formação. No estudo que desenvolveu com professores 

destacou que o problema não está diretamente relacionado à formação inicial e 

sim ao alinhamento do processo de formação com os problemas do contexto 

educacional. A autora evidenciou a necessidade de vivenciar/conhecer o 

contexto escolar, interpretar o ambiente, identificando “o que falta, o que é 

preciso rever, estudar ou mudar (...). A reflexão no/sobre espaço escolar 

constituiu um dos grandes desafios da formação”(TINTI, 2016, p. 121). 

 Almeida, Urbieta e Silva (2016, p. 136) discutiram sobre os sentimentos 

dos professores em relação às práticas “pôde-se supor que o próprio professor 

sentiu certo desconforto e constrangimento em não apresentar habilidades e 
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nem prover de recursos para atender aos estudantes público alvo da educação 

especial”. Os autores defenderam a importância da formação docente nas 

discussões sobre a prática dos professores e consideraram fundamental 

valorizar o saber de todos os profissionais da educação no processo de inclusão, 

citaram que não se trata apenas de incluir um aluno, mas de repensar os 

contornos da escola e a que tipo de educação estes profissionais têm se 

dedicado. 

 Martinelli e Vitaliano (2018) investigaram o desenvolvimento de uma 

proposta de intervenção junto a uma professora especialista em educação 

especial e professores da escola regular a partir da criação de grupo de 

discussões no google groups. As autoras relataram que escolheram esse método 

em função da dificuldade de organizar encontros com todos participantes. 

Como metodologia escolheu a pesquisa colaborativa e constataram que todos os 

professores investigados desconheciam as funções do professor especialista na 

escola comum de modo que a professora especialista atuava exclusivamente 

com os alunos PAEE na realização de ‘adaptação dos conteúdos’ e orientação 

dos alunos na resolução das atividades, todavia a professora especialista não 

tinha conhecimento prévio dos conteúdos que iriam ser trabalhados nas aulas 

pelos professores das disciplinas escolares. Na proposta de intervenção as 

pesquisadoras afirmaram que nem todos os professores do ensino comum 

conseguiram desenvolver o trabalho colaborativo, uma vez que uma professora 

não se disponibilizou a realizar os procedimentos de intervenção. 

 Desse modo, percebemos na literatura as dificuldades na prática 

pedagógica para inclusão de alunos PAEE nas escolas regulares e verificamos a 

necessidade de ampliar debates sobre as práticas pedagógicas e das condições 

necessárias para implementação na perspectiva da educação inclusiva. Em 

nosso trabalho investigamos a prática pedagógica a partir do desenvolvimento 

de uma proposta pedagógica para o ensino de ciências a fim de analisar o 

desdobramento da prática docente tendo em vista alunos público alvo da 

educação especial. 
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Na tentativa de compreender o processo de ensino de disciplina na 

escola regular para alunos público alvo da educação especial, tomamos como 

referência a disciplina de ciências. Para que o diálogo entre o ensino inclusivo e 

o ensino de ciências seja possível e fértil, refletimos a partir dos sistemas de 

ensino no qual os professores estão submetidos, “o sistema escolar desde a 

Educação Infantil até a entrada e permanência na Universidade opera com a 

lógica de aplicar um padrão único como medir, classificar e hierarquizar” 

(ARROYO, 2008, p. 17). 

Assim, pensar o ensino de ciências na perspectiva da inclusão, requer 

romper com estes padrões de segregação e classificação no qual as escolas estão 

submetidas.  Atualmente, o ensino escolar e o ensino de ciências, ainda se 

configuram em um modelo de ensino único para todos, ignorando a 

individualidade, as diferenças e menosprezando a capacidade dos alunos de 

construir conhecimento científico, revelam um ensino em uma perspectiva 

antepassada.  

O currículo das escolas que ignoram as pessoas com deficiência se 

defronta com situações de incluir em um padrão único. Quando o currículo 

segue esse parâmetro o que resta é propor diretrizes para organização do 

trabalho na perspectiva da diversidade, da diferenciação, definida como, 

processo por meio do qual o planejamento e a forma como o conteúdo 
curricular é trabalhado em sala de aula levam em conta as diferenças 
individuais e combinam o que é ensinado e o modo como é ensinado e 
o modo como é ensinado aos estilos de aprendizagem e às 
necessidades individuais de cada estudante (MITTLER, 2003, p. 166). 

Com essa referência podemos considerar que a falta de incorporação dos 

princípios inclusivos na organização escolar impacta o trabalho pedagógico, 

entretanto o pensamento do professor é imperativo, quando este tem propostas 

e ações que favorecem a inclusão. A inclusão se constitui de saberes e práticas 

que não se restringem a um grupo de alunos e tão pouco se limita a uma área 

de conhecimento específico o que possibilita aproximações com diversos 

campos teóricos. 
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Na dimensão do ensino de ciências, devemos refletir e superar a 

concepção simplista que decorre do pensamento de que a construção do 

conhecimento científico é produzida apenas por cientistas e que os alunos são 

meros reprodutores de conhecimento. Cachapuz (2005) afirmou que “faz-se 

necessário superar a visão empobrecida e distorcidas que criam o desinteresse, 

se não a rejeição de muitos estudantes, e se convertem em um obstáculos para a 

aprendizagem” (p. 38).  

Briccia (2013, p. 112) citou que  

quando os professores apresentam uma visão rígida do trabalho 

científico (como de um conteúdo já acabado, pronto), em geral, não 
voltam sua atenção aos processos de construção de conhecimento, o 
que muitas vezes acaba reduzindo o estudo de ciências a uma atuação 
tradicional, mecânica.   

O ensino de ciências apresenta novas perspectivas para educação 

principalmente em relação a prática pedagógica dos professores, para Briccia 

(2013, p. 116) o “ ‘fazer ciência’ na educação básica não significa que se queira 

construir conhecimentos científicos em sala de aula nem que os estudantes 

desenvolvam novas teorias cientificas, mas sim que alguns aspectos da cultura 

cientifica estejam inseridos no cotidiano dos estudantes.”  

Sedano (2013, p. 80) afirmou que, “ciências é uma área de conhecimento 

e possui sua própria cultura, e tendo em vista que é na escola (ambiente 

sociocultural) que se dá a sistematização e a formalização dos conhecimentos 

científicos”. Assim, requer que os professores tenham uma proximidade com o 

currículo de ciências evitando uma visão rígida e descontextualizada dos 

conteúdos.  

Benite et al. (2015) ressaltaram que um dos maiores problemas na 

aprendizagem de ciências para o público alvo da educação especial está no 

excesso de definições apresentados nos livros didáticos e por sistemas de 

avaliação que privilegiam a reprodução integral destas definições. A ciência 

apresentada dessa forma caracteriza o conhecimento científico como imutável e 

verdadeiro. Para além dessa questão, os autores apontaram a utilização de 
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palavras muito especializadas construídas em contextos particulares o que pode 

representar um desafio para os alunos. 

Como forma de promover o ensino de ciências para alunos PAEE os 

autores afirmam: 

para que um aprendiz se aproprie de um conceito científico, este deve 
ser apresentado não como um conhecimento isolado, mas como 
elemento estrutural da ciência. No contexto da educação inclusiva, 
esses pressupostos devem ser mais evidentes ainda, com a finalidade 
de tornar o conhecimento científico acessível a todas às pessoas, 
englobando as diferentes necessidades de aprendizagem de cada 
sujeito (BENITE et al. 2015, p. 90).  

Espindola et al. (2017, p. 486) investigaram sobre as dificuldades dos 

professores em propor ensino de ciências para alunos com necessidades 

especiais educacionais e relataram que “é muito comum que os estudantes com 

necessidades especiais sejam “deixados de lado” em muitas situações, como por 

exemplo trabalhos realizados em grupo e momentos de interação com a classe e 

com o professor”. E complementaram que “é preciso constante reflexão dos 

docentes sobre práticas inclusivas a fim de permitir o acesso ao conteúdo 

científico de forma igualitária, não havendo exclusão devido as necessidades 

especiais” (p. 496). 

Viveiro e Diniz (2009, p. 27) sobre o ensino de ciência sugeriram a 

diversificação das modalidades didáticas na prática pedagógica dos professores 

como forma de garantir maiores oportunidades para a construção do 

conhecimento ao fornecer aos alunos diferentes abordagens do conteúdo, 

mencionaram que 

o professor da área das Ciências pode recorrer (aulas expositivas, 
discussões, demonstrações, aulas práticas de laboratório, entre 
outras), a atividade de campo pode constituir uma excelente 
alternativa metodológica que permite explorar múltiplas 
possibilidades de aprendizagem dos alunos, desde que bem planejada 
e elaborada. 

Bertolli Filho (2009) discutiu o ensino de ciência como uma prática que 

vai além da transmissão de conhecimentos, segundo o autor trata de uma 

construção de pensamento crítico, reflexivo e autonomia para atuação na 

sociedade. No entanto o autor considerou como obstáculo a falta de acesso dos 
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docentes às informações ou posicionamentos éticos sobre os conhecimentos 

científicos. O autor relatou a partir de pesquisas e de conversa informal com os 

docentes que os  

professores atuantes no ensino fundamental e médio, deixam claro 

que os manuais didáticos apresentam as aquisições científicas recentes 
e posicionamentos críticos de forma superficial, enquanto os artigos 
especializados, além de acesso mais difícil, mostram-se na sua maioria 
pouco compreensíveis para a maior parte dos docentes (BERTOLLI 
FILHO, 2010, p. 4). 

Lousada e Martins (2016) realizaram uma investigação sobre a visão dos 

professores que atuavam na escola regular a respeito do trabalho pedagógico 

com alunos público alvo da educação especial no ensino fundamental II.  Para o 

desenvolvimento da pesquisa as autoras destacaram como participantes duas 

professoras: uma com formação em ciências biológicas e outra em artes 

plásticas. As autoras afirmaram a existência de apoios educacionais na escola 

dirigidos aos alunos PAEE, mas ressaltaram as queixas das professoras em 

relação à falta de subsídios para fundamentar a prática de ensino desse alunado 

em sala de aula comum, bem como a ausência de procedimentos institucionais 

que valorizassem as diferenças. Apontaram para necessidade de superação da 

exclusão deste segmento populacional, na apropriação dos conhecimentos 

acadêmicos valorizados culturalmente. E concluíram reafirmando a necessidade 

de assumir compromisso no reconhecimento dos limites e potencialidades 

diferenciados de aprendizagem rumo à flexibilização do ensino e do currículo 

na escola. 

As perspectivas para educação inclusiva assim como para o ensino de 

ciências avançaram, entretanto há necessidades de estudos, debates e reflexões 

para implementação de um projeto educacional que atenda às necessidades dos 

estudantes e especificamente dos alunos público alvo da educação especial. 

 

 

 

 



 

42 

CAPÍTULO 2 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho foi submetido ao comitê de ética e aprovado no dia 

07/12/2017, conforme parecer n° 2.421.952. Propomos uma pesquisa 

fundamentada na abordagem qualitativa, pois pretendíamos obter "a 

compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da 

investigação" (BOGDAN, BIKLEN, 1994, p. 16). Entendemos que a pesquisa 

qualitativa  

parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo 
real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, 
um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, 
conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte 
integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 
atribuindo-lhes um significado (CHIZZOTTI, 1991, p. 78). 

Como metodologia escolhemos a pesquisa de natureza interventiva pelas 

proximidades com os objetivos da proposta de investigação que implica na 

construção de espaços de reflexão em situações dialógicas como alternativas 

para resolver os problemas da prática. Nesse contexto, a intervenção apresentou 

possibilidade de construção de conhecimento sobre o fazer pedagógico da/com 

professora sobre/na prática. 

Teixeira e Megrid Neto (2017, p. 1056) citaram que as pesquisas de 

natureza interventiva são  

úteis para gerar conhecimentos, práticas alternativas/inovadoras e 
processos colaborativos. Além disso, podemos testar ideias e 
propostas curriculares, estratégias e recursos didáticos, desenvolver 
processos formativos, nos quais, os pesquisadores e demais sujeitos 
envolvidos, atuam na intenção de resolver questões práticas sem 
deixar de produzir conhecimento sistematizado. 

Para esta investigação optamos pela parceria em vez da colaboração 

apesar das similaridades. Segundo dicionário Aurélio2 ‘parceria’ significa 

“relação de colaboração entre duas ou mais pessoas com vistas à realização de 

                                                
2 Dicionário Aurélio consultado na página da internet, disponível em: 
https://dicionariodoaurelio.com. 



 

43 

um objetivo comum”. Segundo o mesmo dicionário ‘colaboração’ apresenta três 

significados: 1) “trabalhar em comum com outrem; 2) agir com outrem para 

obtenção de determinado resultado; 3) e ter participação em obra coletiva, 

geralmente em obra literária, cultural ou cientifica”. 

Segundo Machado e Almeida (2015, p. 73) “a parceria educacional entre 

a Educação regular e especial é conhecida como colaboração”. Desse modo, os 

termos ‘parceria’ e ‘colaboração’ algumas vezes podem ter o mesmo 

entendimento. Em geral as pesquisas sobre a educação inclusiva usam o termo 

parceria colaborativa ou colaboração para falar sobre o ensino colaborativo que 

se apresenta na relação entre professor da educação especial e do ensino 

regular. Em nossa pesquisa adotamos apenas o termo parceria por se tratar de 

uma pesquisa desenvolvida pela pesquisadora e professora da escola regular 

sem a participação da professora da escola especial. 

 

2.1 O ambiente da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em Ipiaú, município situado na região sul da 

Bahia, a 353 Km de Salvador, que faz divisa com os municípios de Jequié, 

Itagibá, Ibirataia, Barra do Rocha, Aiquara e Jitaúna, apresenta clima tropical. A 

população é estimada de 47.704 habitantes. Em 2017 a economia teve como 

destaque a lavoura do cacau, contudo a sua cultura decaiu devido à vassoura 

de bruxa e aos baixos preços. Atualmente a indústria está em expansão, 

destacando-se duas fábricas de polpas de suco. Em 2008 um grupo australiano 

de mineração se instalou próximo ao município e vem explorando níquel na 

região (WIKIPÉDIA, 2018).  

O campo de investigação partiu dos critérios: escola que ofertasse os 

anos finais do ensino fundamental II, com maior número de matrícula de 

alunos da educação especial atendidos no Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú 

(CAPI); professores de ciências que participaram de cursos de formação na 

perspectiva da educação inclusiva; e escola com infraestrutura adequada para 
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receber alunos PAEE. Optamos por realizar essa seleção no Centro de Apoio 

Pedagógico de Ipiaú, uma vez que dispomos de dados das matrículas dos 

referidos alunos e de professores inscritos nos cursos de formação na 

perspectiva da educação inclusiva. Realizamos levantamento a respeito de 

número de matriculados nos anos finais do ensino fundamental II por escola, 

depois verificamos o número de professores que participaram de cursos de 

formação educação inclusiva e por fim analisamos a infraestrutura das escolas.  

Na análise documental listamos um total de 6 (seis) escolas, sendo 3 

(três) públicas e 3 (três) particulares, uma delas nos chamou atenção, justamente 

por possuir um número expressivo de matricula de alunos atendidos pelo 

Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú (CAPI), local que também realiza 

atividades de aperfeiçoamento profissional. Logo após, separamos a partir das 

fichas de inscrição professores por escola que participaram do curso de 

formação, percebemos que em média cinquenta por cento dos professores dessa 

escola frequentaram curso de formação na área da educação inclusiva no CAPI. 

Realizamos uma visita in loco e comprovamos que a escola possui 23 

(vinte e três) alunos matriculados atendidos pelo CAPI com diagnósticos de: 

deficiência visual, deficiência intelectual, surdez e transtorno do espectro 

autista e outros não identificados. Havia 5 (cinco) professoras que lecionavam a 

disciplina de ciências, 2 (duas) professoras possuíam graduação em ciências 

biológicas, 2 (duas) pedagogia, 1 (uma) história, desse total 4 (quatro) haviam 

participado de cursos de formação promovido pelo CAPI e tinham alunos da 

educação especial inclusos.A escola possuí uma infraestrutura razoável de 

acessibilidade, o espaço térreo não havendo necessidade de construções de 

rampas e corrimão, salas amplas, arejadas e banheiros adaptados, sentimos falta 

apenas dos itens de sinalização.  

Dessa forma, a Escola Municipal Manoel Mendes de Andrade foi 

selecionada por atender a todos critérios de inclusão da pesquisa. Inaugurada 

no ano de 2008, localizada na área central da cidade oferta vagas para a ensino 

fundamental II, nos turnos matutino, vespertino, e Programa de Educação de 

Jovens e Adultos - EJA II, no noturno. É constituída por dez salas de aula, sala 
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de diretoria, sala da coordenadoria, sala de professores, laboratório de 

informática, sala de leitura, cozinha, banheiros, possui uma área interna coberta 

e área externa parcialmente pavimentada e uma quadra poliesportiva. É 

considerada escola de grande porte, matrícula aproximadamente 1.050 alunos 

por ano. A equipe de profissionais da instituição é composta por uma diretora, 

duas vice-diretoras, uma secretária, duas coordenadoras pedagógicas, vinte e 

sete professores, três merendeiras, dois agentes de portaria, dois agentes de 

serviços gerais. 

Observamos duas turmas do 6º ano do ensino fundamental II, do turno 

matutino ambas frequentadas por alunas com deficiência intelectual em função 

de sequelas de paralisia cerebral. Os dados apresentaram similaridades nas 

duas turmas e uma delas observamos um número reduzido de aulas, desse 

modo para essa pesquisa utilizamos os dados de uma turma. A sala escolhida 

era composta por 32 alunos, sendo uma aluna pertencente ao grupo da 

educação especial, do sexo feminino, 17 anos de idade, assistida por uma 

profissional de apoio3contratada pela Secretaria Municipal de Educação. 

No município o serviço de apoio complementar é ofertado pelo Centro 

de Apoio Pedagógico de Ipiaú (CAPI) atende público alvo da educação 

especial: deficiências (física e sensorial), transtorno global do desenvolvimento4 

e altas habilidades/superdotação, ofertando também cursos de formação na 

área da educação inclusiva.  

 

 

                                                
3 Segundo informação das coordenadoras, essa profissional foi contratada como estagiária, 
cursava o terceiro semestre do curso de letras no período da pesquisa. 
4 O Manual Diagnóstico e Estatística de Doença Mental (DSM) produzido pela Associação 
Americana de Psiquiatria (APA) realizaram uma alteração na nomenclatura Transtorno Global 
de Desenvolvimento na última versão DSM V, para Transtorno do Espectro Autista, abrange as 
quatro condições do transtorno autista, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da 
infância e transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, que até o DSM-IV 

eram categorias separadas. 
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2.2 Participantes da pesquisa 

 

Registramos que todas as professoras da escola que lecionavam ciências 

foram convidadas. Organizamos a pesquisa em duas fases: entrevista 

semiestruturada e proposta pedagógica. Da primeira fase participaram 4 

(quatro) professoras e na segunda fase 1 (uma) professora. 

 

Quadro 1: Caracterização dos professores. 

 

CARACTERIZAÇÃO 

DAS  

PROFESSORAS   

 

 

        PROFESSORAS DA ESCOLA 

QUE LECIONAM  

CIÊNCIAS 

Professora             P1* P2        P3 P4 

Idade        54 anos   40 anos 55 anos         54 anos 

Sexo   Fem.   Fem. Fem. Fem. 

Tempo de docência     30 anos 10 anos 24 anos 20 anos 

Tempo de serviço na escola   4 anos 10 anos 4 anos 10 anos 

Formação inicial  

Pedagogia 

 

História 

 

Pedagogia 

Ciências 

Biológicas 

Participou de curso de 

Educação Especial promovido 

CAPI 

Sim Sim Não Sim 

Alunos Deficiência Inclusos Sim Sim Não Sim 

 

*Professora participante da proposta interventiva. 

Fonte: elaborada pela pesquisadora. 

 

2.2.1 Perfil das participantes 

 

Os professores selecionados são do sexo feminino, possuem mais de 40 

anos de idade. Duas professoras trabalham na escola desde o período de 
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implantação, ou seja, há 10 (dez) anos e as outras duas professoras trabalham há 

4 (quatro) anos. Todas com formação em nível superior e apenas 1 (uma) com 

formação específica para área de atuação (ciências biológicas). A maioria 

participou de cursos de aperfeiçoamento profissional em educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva promovidos pelo CAPI. Todas as professoras 

tiveram alunos com deficiência ao longo da atuação profissional e atualmente 3 

(três) delas têm alunos com deficiência inclusos nas salas de aula. 

Vale ressaltar que a entrevista das professoras foi mantida a título de 

complementação de dados da pesquisa. Levamos em consideração o fato de que 

todas tiveram experiências no trabalho com alunos PAEE em sala de aula, 

portanto têm respaldo para falar de suas práticas e dificuldades de trabalhar 

com tais alunos.   

É importante observar que apenas uma das professoras participou da 

proposta de intervenção, mas acreditamos que o conjunto de informações 

suscitadas nas entrevistas contribuíram para que tivéssemos uma visão mais 

ampla das questões investigadas. 

 

2.2.2 A professora participante da proposta de intervenção 

 

A professora P1 iniciou a docência como professora leiga, atuou em 

classe multisseriada no campo e na sede como professora de outras disciplinas 

inclusive de ciências. Cursou Pedagogia na Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia no ano de 2003, escolheu a Educação Especial – Surdez, como tema de 

trabalho de conclusão de curso. Frequentou curso de aperfeiçoamento 

profissional promovido pelo Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú - CAPI. 

Atua como professora-regente de oito turmas do sexto ano do ensino 

fundamental II sendo que três destas possui alunos com deficiência. 
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2.2.3 A aluna 

 

 A aluna tem 17 anos de idade, identificada nesta pesquisa como E. foi 

matriculada na Escola Municipal Manoel Mendes de Andrade desde 2017, no 

ano letivo de 2018 está repetindo o 6º ano do Ensino Fundamental II. Apresenta 

sequelas de paralisia cerebral5, com comprometimento motor nos membros 

superiores (limitando movimentos finos), necessita de auxílio para locomoção, 

alimentação e higiene corporal. Apresenta déficits nas funções cognitivas: 

memória, atenção e linguagem. Frequenta a escola regular desde os três anos de 

idade, tem acompanhamento de atendimento educacional especializado no 

CAPI - Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú, em turno oposto à escola duas 

vezes por semana. Desde o ano de 2009 faz uso de medicação controlada, faz 

sessões de fisioterapia duas vezes por semana em clínica particular e tem 

acompanhamento fonoaudiológico semanalmente, e visitas anuais regulares ao 

oftalmologista e neurologista. 

 

2.3 Instrumentos para obtenção de dados 

 

Ao adentrar ao espaço escolar a direção sinalizo-nos sobre a necessidade 

do grupo de professoras da disciplina de ciências participarem da proposta. 

Acatamos e realizamos a entrevista com as professoras sugeridas.  

Os dados foram obtidos a partir da entrevista semiestruturada aplicada a 

quatro professoras, com questões relacionadas as percepções sobre educação 

inclusiva e ensino de ciências. Tais questões enfocavam dificuldades quanto ao 

planejamento pedagógico de ciências relativo ao ensino aprendizagem de 

alunos com sem deficiência. Com a professora que participou da proposta de 

intervenção realizamos a entrevista no início e durante o processo, nas quais 

exploramos algumas questões a fim de atender os objetivos da pesquisa. 

                                                
5 Dados cedidos pelo Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú – CAPI e autorizado pela família. 
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Vale ressaltar que as questões da entrevista discutidas com a professora 

durante os encontros foram gravadas em áudio. Consideramos a utilização 

dessa técnica como possibilidades de apreensão dos sentidos atribuídos ao 

ensino de ciências no contexto da inclusão para efetivação de práticas 

pedagógicas.   

A observação teve como objetivo verificar as possibilidades e limites de 

desenvolvimento de práticas pedagógicas em sala de aula com vistas à inclusão 

escolar. Segundo Ludke e André (1986, p. 26) a observação tem uma relevância 

na pesquisa qualitativa, pois ocorre “um contato pessoal e estreito do 

pesquisador com um fenômeno investigado”. No decorrer da pesquisa a 

observação passou a ter um caráter participativo, pois em momentos 

posteriores às aulas realizamos encontros reflexivos onde partilhamos as 

impressões. 

Iniciamos a observação no dia 26 de fevereiro de 2018 quando 

convidamos a equipe gestora e as professoras para participarem da pesquisa. 

As coordenadoras sugeriram que os encontros ocorressem nos dias da atividade 

complementar (AC) da área. A participação da maioria das professoras foi 

impossibilitada, pois não foi possível organizar o horário para realização da AC 

da área de ciências da natureza. Sendo assim, na segunda fase da pesquisa 

contamos apenas com a participação de uma professora para desenvolvimento 

da proposta. Diante das dificuldades de estabelecer horários de AC 

combinamos os encontros a partir da disponibilidade da professora e para a 

observação em sala de aula seguimos os horários disponibilizados pela escola. 

As observações de atividades de classe e extraclasse ocorreram nos 

meses de fevereiro a abril de 2018, totalizando 8 observações variando de 30 

minutos a 2 horas,no total tivemos 10 horas de observação. Com efeito houve 

um número maior de visitas à escola, mas não houve observação em virtude da 
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realização de projetos extraclasse (mudança na rotina da escola), ausência da 

aluna com deficiência na sala de aula6. 

A observação dos encontros extraclasse foram organizados nos dias que 

a professora estava na escola fora dos horários de atividades de sala de aula. O 

roteiro de observação (Apêndice E) teve como categorias: recursos, 

metodologia, participação dos alunos, atuação da profissional de apoio, 

interação professora-aluna, interação aluno- aluno, dentre outros aspectos 

considerados importantes durante o processo de observação. De modo geral, as 

anotações foram realizadas no momento em que os fatos aconteciam quando 

não era possível, fazíamos posteriormente num local adequado. 

Destacamos informações relevantes nas quais levávamos para os 

momentos de discussão confrontados/subsidiados por referenciais teóricos 

com vista a reconstrução de novas práticas. A professora contou ao longo do 

processo com a presença da pesquisadora: dialogando, analisando situações 

e/ou propondo soluções viáveis para as aulas de ciências.  

 

2.4 A proposta de intervenção 

 

A proposta de intervenção contou com encontros de planejamentos 

(momentos de estudo, avaliação/reflexão após desenvolvimento das atividades 

em sala de aula) e aplicação/observações das práticas pedagógicas.  

Optamos pelas atividades de planejamento com eixo central da proposta, 

para Tardif e Lessard (2014, p. 212)  

Durante o planejamento, os professores devem considerar diversos 

elementos, dentre outros citamos: o conhecimento dos alunos, suas 
diferenças, suas habilidades e seus interesses, seu comportamento em 
classe e seus hábitos de trabalho, bem como os “casos problema”, para 
os quais devem prever medidas especiais de educação (...).  

                                                
6 É importante informar, a título de esclarecimento que a pesquisadora iria realizar a observação 
mesmo na ausência das alunas, entretanto a professora achou desnecessário.  
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 O planejamento permitiu compreender como a professora planeja e 

realiza prática pedagógica e as possibilidades de implementação de ações a 

partir do processo de parceria. As ações do planejamento devem ser concebidas 

no/para o espaço escolar no qual a professora atua, segundo Tardif e Lessard 

(2014, p. 175) “provavelmente, os recursos dos professores dificilmente podem 

ser concebidos e utilizados fora do local de trabalho, pois em boa parte, eles são 

funcionais e significativos no contexto concreto e variável do trabalho docente 

no cotidiano”. 

De forma sucinta apresentamos as fases do projeto de pesquisa: na 

primeira fase, realizamos entrevistas com as professoras que lecionavam a 

disciplina de ciências no ensino fundamental II de uma escola pública 

pertencente à rede municipal de ensino com a intenção de compreender as 

concepções das professoras sobre como deve ser o planejamento; e como 

planejam as aulas para alunos PAEE. Tendo como finalidade auxiliar a 

construção da proposta pedagógica desenvolvida em parceria, uma vez que as 

modificações seriam pontuadas a partir do próprio planejamento das 

professoras.  

A segunda fase foi constituída de planejamento, aplicação/observação e 

reflexão de uma proposta pedagógica para aluna PAEE realizada em parceria 

com uma professora que leciona ciências em turmas do 6º ano do ensino 

fundamental II que tem alunos PAEE inclusos. Inicialmente elegemos para essa 

pesquisa apenas uma turma, a qual descrevemos anteriormente, entretanto a 

pesquisadora acompanhou o trabalho da professora em outra turma que 

também tinha aluna com deficiência inclusa. Notamos as similaridades na 

atuação da professora nas duas turmas, por isso elegemos uma única turma 

para fins de análise.  

A descrição encontra-se resumida no quadro a seguir. 
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Quadro 2: Síntese dos encontros do processo de intervenção. 

Disciplina – Ciências 

Parceria professor-pesquisador 

Encontro/Data/Tempo Descrição sucinta dos encontros 

Encontro  
26/02/2018 
Reunião com as 
coordenadoras e direção 
30 min. 

➢ Contato com a escola, convite para participação no 
projeto de pesquisa (diretora e coordenadores 
pedagógicos) com objetivo de firmar parcerias para 
realização do projeto de pesquisa. 

 
Encontro  
28/02/2018 
Reunião com 
Coordenadora do turno 
matutino e a Professora 
P1 
1 hora 

➢ Apresentação do projeto pesquisa, leitura, 
esclarecimento e assinatura dos termos de 
consentimento para participação. 

➢ Discussão a respeito das concepções de inclusão na 
escola. 

➢ Levantamento dos principais problemas relacionados à 
inclusão dos alunos nas aulas de ciências. 

➢ Construção do cronograma de ações. 

 
Encontro  
07/03/2018 
Entrevista: Professora P1 
1 hora 
 
Entrevista: Professora P2, 
P3 e P4. 

➢ Entrevista gravada com a professora P1: identificar as 
concepções da professora em relação à: aula inclusiva; 
deficiência e ensino de ciências. 

          Propor ações colaborativas com o professor seguindo 
passos: entrevista, planejamento, aplicação, reflexão, 
replanejamento e nova aplicação, com temas adotados a 
partir do levantamento dos problemas citado pela 
professora. 

➢ Entrevista escrita: as professoras P2, P3 e P4 receberam 
um roteiro de entrevista para responder e devolver 
posteriormente. 

Encontro  
13/03/2018 
Aula 
2 horas 

➢ Observação da aula, com objetivo de identificar 
elementos que favorecem e impactam no 
desenvolvimento da prática pedagógica inclusiva. 

➢ Não houve as alunas não compareceram. 

Encontro  
20/-3/2018 
Planejamento/reflexão 
1 hora 

➢ Possibilita condições para reflexão a respeito das ações 
propostas no plano de aula (objetivo, conteúdo, 
método, organização didática, avaliação e 
temporalidade) sinalizando para as necessidades 
educacionais do seu grupo de alunos. 

Encontro  
27/03/2018 
Aula 
1 hora 

➢ Aula expositiva (explanação do conteúdo) 
➢ Observação do “solo”, na área externa da escola, 

orientada pelo professor. 
➢ Questionamentos 
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Encontro  
27/03/2018 
Planejamento/reflexão 
1 hora 

➢ Discussão dos pontos positivos da aula. 
➢ Reflexão dos fatores que implicaram no 

desenvolvimento da aula inclusiva. 
➢ Apontar situações que requerem decisões 

hierárquicas superiores. 
➢ Sugestões de pequenos ajustes e adequações (por 

conta própria do professor) 

Encontro  
03/04/2018 
Planejamento/reflexão 
1 hora 

➢ Propor de forma conjunta ações que favoreçam a 
inclusão dos alunos nas aulas de ciências, 
observando as situações que impactam aprendizagem 
dos alunos transcorrida na aula anterior. 

Encontro  
11/04/2018 
Aula 
2 horas 

➢ Sistematização da aula: Solo 
➢ Problematização; verificação dos resultados a partir 

do experimento “permeabilidade do solo”  
➢ Lançar questionamentos. 

Encontro  
11/04/2018 
2ª parte da entrevista P2 
2 horas 

➢ Discussões e diálogos a respeito do contexto escolar 
que envolve aprendizagem dos alunos com 
deficiência. 

➢ Retrospectiva das aulas, visualizando a prática 
inclusiva geral e à sua própria prática relacionada ao 
ensino de ciências. 

Encontro  
17/04/2018 
Avaliação/reflexão 

➢ Avaliação da proposta da aula realizada 
colaborativamente. 

➢ Registro das dificuldades, possibilidades e 
limitações. 

➢ Análise situacional da aula de ciências (referência 
PCN’s). 

 Legenda: 

 

 

           Reunião/entrevista                         Aula                             Planejamento/reflexão 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

2.5 Metodologia de análise 

 

Como metodologia de análise elegemos a Análise Textual Discursiva 

(ATD), proposta por Moraes e Galiazzi (2011) por constituir um importante 

instrumento de análise, assim como contempla os objetivos estabelecidos na 

proposta de investigação. Para os autores o processo de ATD “valoriza os 

sujeitos em seus momentos de expressão de fenômenos. Centra sua procura em 
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redes coletivas de significados construídos subjetivamente, os quais o 

pesquisador se desafia a compreender, descrever e interpretar” (2011, p. 169).      

 Conduzimos os encontros a partir dos problemas relatados pela 

professora, dialogando sobre os fatos ocorridos na sala de aula e utilizando 

referenciais para propor alternativas para os problemas da prática pedagógica. 

Os encontros foram registrados no diário de campo e/ou gravados em áudio e 

logo em seguida foram transcritos; as aulas foram registradas no diário de 

campo os quais constituíram o conjunto de documentos que compõem o estudo.  

Nestes termos passamos a fragmentar os textos de forma minuciosa, com 

finalidade de surgir unidades de análise a partir do processo de unitarização, 

“parte do processo de superação de uma leitura imediata e superficial para 

atingir sentidos mais aprofundados”, passíveis de produzir aprendizagens, 

reflexões e conhecimentos advindos da possibilidade da realização do trabalho 

em parceria. Do mesmo modo construímos a partir do produto do trabalho, o 

conjunto de documentos denominado por Moraes e Galiazzi (2011, p. 69) de “os 

documentos do “corpus”, caracterizado como conjunto de significantes que 

possibilitam elaborar sentidos simbólicos, exigem interpretação do 

pesquisador”.  

Seguimos para o processo de categorização, trabalho cansativo, que 

exigiu imersão nos manuscritos buscando alcançar unidades coerentes e 

correlatas cujos significados convergiram para sistemas organizados com 

finalidades de processos de teorização. Segundo Moraes e Galiazzi (2011, p. 89) 

a construção de categorias prepara descrições e interpretações que se baseiam 

nas estruturas das categorias, encaminhando-se assim os resultados da 

investigação.  

Dos encontros obtivemos 13 (treze) textos, sendo 10 compostos a partir 

das reuniões formativas (planejamento/reflexão) e registro das observações das 

aulas e quatro textos produzidos a partir das entrevistas. Nessa direção 

realizamos incansáveis leituras e audições, a partir dos fragmentos dos textos, 

identificando cada fragmento por um código formado por caracteres que 

indicou o encontro, a quantidade de unidades extraídas no encontro, os 
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discursos dos participantes e os registros do diário de campo, bem como as 

datas dos encontros, exemplo: Encontro B, unidade de análise 7, Leila Costa em 

10 de março (B7LC1003). 

A codificação objetivou identificar elementos importantes dos textos 

originais. O quadro a seguir ilustra esse processo. 

 

Quadro 3: Codificação de fragmentos dos textos objetivando a unitarização 

(ATD). 

TIPO DE ENCONTRO DOCUMENTO DO “CORPUS” CODIFICAÇÃO 

Reunião coordenadora ped. Transcrição do encontro A: 26.02 (A1DC2602) 

Reunião professora Transcrição do encontro B: 28.02 (B1DC0103) 

1ª Entrevista (P1) Transcrição do encontro C: 07.03 (C1DC0703) 

Aula Transcrição do encontro D: 13.03 (D1CL1303) 

Planejamento Transcrição do encontro E: 20.03 (E1CL2003) 

Aula Transcrição do encontro F: 27.03 (F1DC2703) 

Planejamento Transcrição do encontro G: 27.03 (G1CL2703) 

Replanejamento Transcrição do encontro H: 03.04 (H1CL0304) 

Aula Transcrição do encontro I:  11.04 (I1DC1104) 

Reunião Transcrição do encontro J: 17.04 (J1DC1704) 

·      Os encontros de planejamento foram destinados à formação/reflexão. 

·     DC, LC, CL, FD, RC e EL correspondem respectivamente: Diário de Campo, Leila Costa e 

as iniciais dos nomes das professoras participantes, sendo que as três últimas só 

participaram da entrevista. Os encontros foram nomeados por letras na ordem alfabética. 

Os números após as letras referem à primeira unidade de análise da sequência de um 

conjunto de unidades extraídas de cada texto.   

Elaborada pela pesquisadora.      

 

Consideramos relevante sinalizar que o processo de análise de dados 

aconteceu em forma de movimento descontínuo e de esforço constante, como 

destaca Moraes e Galiazzi (2011, p. 71) quando caracteriza o processo de 

Análise Textual Discursiva (ATD) com afirmação que, “não é um movimento 
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linear e continuado; é antes um movimento em espiral (...), se exige retornos 

reflexivos e de aperfeiçoamento (...) movimento reinterativo capaz de 

possibilitar cada vez mais clareza e validade aos produtos”.  

Associamos as unidades de análises onde formamos grupos de 

fragmentos, constituindo com isso as categorias a partir de conhecimentos 

implícitos e teorias subjacentes. Para Moraes e Galiazzi (2011, p. 77) “o processo 

de categorização na análise textual discursiva é longo e exigente. Requer uma 

clara explicitação de seus pressupostos tanto em teorias de análises quanto de 

interpretação”.   

Deste modo as análises encontram-se organizadas em categorias 

seguindo critérios dos autores citados acima. Ressaltando que “na construção 

de conjuntos de categorias é importante que a organização se dê a partir de um 

único critério” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 83). Ressaltamos, que no 

processo de categorização emergiram um conjunto de subcategorias correlatas 

que apresentamos a seguir. 

 

Quadro 4: Categorias e Subcategorias. 

CATEGORIA 

SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Subcategorias 

 Percepções das professoras sobre práticas pedagógicas  

 Dificuldades das professoras na prática pedagógica  

CATEGORIA 

A PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Subcategorias 

 Consonâncias e dissonâncias no desenvolvimento da proposta pedagógica 

 Limites e possibilidades no desenvolvimento da proposta pedagógica 

 
 

Nesse contexto, buscamos apresentar um texto descrito “que ocorre 

como parte da análise e interpretação de dados” (MORAES; GALIAZZI, 2011, 

p. 93).  
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Objetivando anunciar as nossas impressões apresentando um metatexto 

com os desafios, limitações, reflexões, aprendizagens e possíveis contribuições 

para formação das professoras que lecionavam a disciplina de ciências na 

perspectiva da educação inclusiva. As interpretações se basearam no processo 

de análise e “visa a ampliar e a reconstruir teorias, sejam do pesquisador, sejam 

dos sujeitos envolvidos na pesquisa” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 128). 

Assim, sinalizamos as nossas impressões e entendimentos provenientes do 

processo de pesquisa a ser apresentado nos próximos capítulos.  
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CAPÍTULO 3 

SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Neste capítulo descrevemos e analisamos os resultados obtidos a partir 

das entrevistas que realizamos com as professoras que lecionavam a disciplina 

de ciências nos anos finais do ensino fundamental II, em turmas com alunos 

público alvo da educação especial inclusos (PAEE), pois pressupomos que as 

percepções das professoras corroboraram para composição do contexto de 

investigação. Assim, denominamos como primeira categoria: Sobre as práticas 

pedagógicas e como subcategorias: percepções das professoras sobre práticas 

pedagógicas e dificuldades das professoras na prática pedagógica.   

Na educação de alunos com deficiência a busca por metodologias, 

materiais e recursos pedagógicos são necessários, mas não suficientes para 

contemplar as demandas educacionais dos alunos, assim como é pouco 

provável que as experiências acumuladas em práticas tradicionalistas também 

poderão contribuir, uma vez que a educação especial adota outras referências 

teóricas. Desse modo faz-se necessário promovermos reflexões sobre a prática 

pedagógica, no que diz respeito as diretrizes e orientações de forma 

compartilhada, com a finalidade de buscar alternativas para implementação do 

processo de ensino aprendizagem no contexto da inclusão. 

No campo da educação mais especificamente da educação inclusiva é 

comum nos depararmos com professores que se queixam da dificuldade com as 

práticas pedagógicas voltadas para alunos PAEE, mesmos estes tendo 

conhecimentos teóricos sobre a inclusão. Nesse sentido a nossa investigação 

buscou evidenciar as dificuldades na elaboração e promoção de aulas no 

contexto da educação inclusiva na tentativa de nortear e alinhar o discurso 

teórico com a prática.  

Ressaltamos os conhecimentos que as professoras possuem sobre a 

educação inclusiva, educação especial e ensino de ciências como fundamental 
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para as compreensões a respeito das implicações na prática pedagógica a partir 

da reflexão sobre o saber e o saber fazer. 

Temos a impressão que a prática pedagógica depende exclusivamente do 

trabalho do professor, podemos afirmar que a prática carrega a visão particular 

do professor (experiências profissionais, crenças, valores e expectativas), no 

entanto não é um ato isolado; está condicionada a cultura da escola e por um 

contexto mais amplo das políticas de reforma e das mudanças educacionais que 

interferem no cotidiano escolar e consequentemente nas práticas pedagógicas 

em sala de aula. Veremos a seguir como as professoras compreendem o 

processo de educação do público alvo da educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva. 

 

3.1 Percepções das professoras sobre práticas pedagógicas 

 

No intuito de compreender as percepções das professoras que lecionam a 

disciplina de ciências em relação à prática pedagógica no contexto da educação 

inclusiva, apresentamos a análise das entrevistas mencionadas anteriormente.  

Uma das questões contidas na entrevista teve como objetivo verificar as 

aproximações das docentes com a disciplina de ciências, uma vez que a maioria 

das professoras não tiveram formação inicial para área de atuação específica. 

Apenas uma professora tinha formação compatível com a área de atuação. 

Sinalizamos a preocupação do governo com a formação dos professores em 

serviço com a publicação do decreto 6.755/2009 que instituiu que a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes do 

Ministério da Educação realizasse o aperfeiçoamento no processo de 

capacitação dos professores da rede pública, do Plano Nacional de Formação 

dos Professores da Educação Básica - Parfor (BRASIL, 2009). 

Assim questionamos às professoras: como e por que começaram lecionar 

ciências? Iniciamos com apresentação da professora P4, única professora 

graduada em ciências biológicas e antes de concluir a formação já lecionava 
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ciências, “eu sempre lecionei ciências, eu gosto muito de trabalhar com ciências, 

mesmo antes de me formar eu já lecionava” (P4). 

A afinidade com o ensino de ciências e a necessidade de preparação para 

trabalhar com o ensino de ciências foi destacado no depoimento da professora 

P1: “eu trabalho com ciências porque me identifiquei, eu gosto de trabalhar 

mais com ela, nem a disciplina na qual sou formada eu gosto tanto, na verdade 

eu nem gosto, um dia, eu ainda vou fazer graduação em ciências”. Do mesmo 

modo P2 relatou: “ciências sempre me encantou por ser uma disciplina prática, 

sempre tive uma identificação com as ciências. Hoje temos uma gama de 

métodos para estudar o que facilita o processo de aprendizagem”.  

Uma das questões diz respeito ao conhecimento da matéria a ser 

ensinada, colocamos essa questão como uma preocupação do currículo da 

escola para desenvolvimento de uma proposta que garanta a qualidade de 

ensino. Mas foi a partir da prática que as professoras desenvolveram 

habilidades profissionais para trabalhar com o ensino de ciências. Carvalho e 

Gil-Pérez (2006, p. 10) consideram para além da experiência da prática os 

professores de ciências tem necessidades formativas relacionadas a 

conhecimentos teóricos “do corpo de conhecimentos que a pesquisa didática 

vem construindo (...): conhecimento da matéria a ser ensinada, os 

conhecimentos teóricos sobre aprendizagem das Ciências, a preparação de 

atividades, a orientação do trabalho dos alunos e a avaliação”.  

A professora P3 disse que não foi uma escolha dela: “foi uma escolha da 

coordenação e eu acolhi com muito prazer e desejo fazer o melhor” Carvalho e 

Gil-Pérez dizem que “não basta estruturar cuidadosa e fundamentalmente um 

currículo se o professor não recebe um preparo adequado para aplicá-lo”. Essa 

questão tem a ver com o corpo docente que as escolas dispõem que nem sempre 

tem a formação adequada para a disciplina que ensina. 

É importante ressaltar que para o processo de ensino aprendizagem na 

perspectivada educação inclusiva, os professores necessitam ter o amplo 

conhecimento em relação aos conteúdos das disciplinas, isso garante que os 

professores tenham flexibilidade para apresentardes de os conceitos mais 
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simples até os conceitos mais elaborados de forma significativa com 

possibilidades de alcançar todos os alunos, os que tem limitação cognitiva e 

aqueles que já alcançaram processos cognitivos mais elaborado.  

Tardif e Lessard (2014, p. 216) realizaram uma pesquisa e constataram 

que “os conhecimentos relativos às matérias, não parecem ser problemáticos 

para a grande maioria dos professores interrogados os autores apontam 

algumas hipóteses”:  

a distância que separa o saber da comunidade cientifica, o saber 
transmitidos pelos professores e o saber social (sobretudo o saber dos 
pais de alunos e o dos alunos) (...) outra hipótese de que as relações 
com os alunos e a gestão das classes ocupam de tal modo a visão 
pedagógica que os saberes a transmitir são deixados de lado em 
relação aos problemas realmente urgentes, como os de relações 
humanas e de relações de objetivos pedagógicos num contexto (...). 
Enfim, pode-se colocar a hipótese de que a transposição curricular dos 
saberes é mais importante do que os próprios saberes: aos olhos dos 
professores não é tanto o saber escolar que é problemático, mas a sua 
“formatação” pelos programas. 

Uma das questões que pretendemos evidenciar em nosso estudo refere-

se ao ensino de ciências para alunos PAEE. Nesse sentido, buscamos 

demonstrar o entendimento das professoras no tocante do ensino na 

perspectiva da inclusão. A professora P1 demonstrou preocupação com o 

aumento no número de alunos PAEE nas escolas decorrente de um problema 

de saúde pública “tem que pensar na inclusão, porque daqui para frente vamos 

receber muitos alunos com deficiência, devido ao aumento do nascimento de 

crianças com microcefalia. Eu nunca vi uma época com tantas crianças com 

problemas, é um problema social do contexto atual”. É uma preocupação 

pertinente, pois segundo Reis (2015, p. 88) a Bahia é o terceiro estado em maior 

número de registro de casos suspeitos de crianças com microcefalia perdendo 

apenas para Pernambuco e Paraíba.  

Essa questão apontada pela professora nos provoca a refletir sobre as 

crianças acometidas pela microcefalia e outras patologias que irão chegar as 

escolas e no número de alunos com sérios comprometimentos que já fazem 

parte da rede de ensino regular, principalmente aqueles que estão nos anos 

finais do ensino fundamental II. Dessa forma, a fala da professora reafirma o 
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compromisso do município com o processo de inclusão dos alunos, das 

políticas de acesso das redes municipais e estaduais de ensino, do apoio aos 

alunos e professores por meio do atendimento educacional especializado e das 

formações promovidas pelo Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú (CAPI). As 

ações conjuntas deveriam favorecer o acesso e a permanência dos alunos nas 

escolas. Entretanto, salientamos que a preocupação da professora com o 

aumento do número de crianças com deficiências e outros comprometimentos 

nas escolas está relacionada a dificuldade em lidar com as situações complexas 

em sala de aula seguida da falta de condições para o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico. 

As professoras demonstraram entendimento e emitiram opiniões 

positivas quando questionadas em relação à inclusão educacional de alunos 

PAEE, P1 disse: “a educação inclusiva é aquela que inclui de forma a atender as 

necessidades do sujeito em termos de igualdade, sem preconceito (...) sendo 

assim, a escola tem o dever de garantir a escolarização dos deficientes 

respeitando suas limitações, preparando-os para o convívio social no mundo 

em que está inserido”. As professoras compreendem as diferenças individuais e 

as necessidades de trabalhar com o ensino considerando a diversidade de 

alunos nas salas de aula, do respeito, do direito à convivência e progressão nas 

diversas etapas de ensino. A presença dos alunos, principalmente àqueles com 

deficiência intelectual nos anos finais do ensino fundamental II, demonstra as 

potencialidades destes, a capacidade de se integrarem e de conviverem 

socialmente.  

Tais concepções configuram respeito às diferenças e que todos devem ser 

vistos nas suas singularidades. Para Tardif (2014), 

os alunos são heterogêneos. Eles não possuem as mesmas capacidades 
pessoais nem as mesmas possibilidades sociais. As possibilidades de 
ação variam, a capacidades de aprenderem também, assim como 
possibilidades de se envolverem numa tarefa, entre outras coisas (p. 
129). 
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O depoimento da professora revela também a questão da equidade como 

elemento essencial na proposta de ensino no contexto da diversidade, Tardif e 

Lessard (2014, p. 161) afirmaram que,  

o dilema central diz respeito à equidade do tratamento que os 

professores devem garantir a todos os alunos, apesar de suas 
diferenças individuais, sociais e culturais. Esse dilema é a 
consequência permanente e inevitável de um trabalho dirigido a uma 
coletividade, mas que para ser eficaz, deve dizer respeito aos 
indivíduos e considerar as suas diferenças para fazê-los progredir. 

Comungando com tal pensamento a professora P3 fortaleceu a ideia 

dizendo que educação inclusiva “é a inclusão dos alunos com necessidades 

especiais junto aos outros alunos de maneira inclusa”, indagamos quem seriam 

essas pessoas nas quais estava se referindo, P3 mencionou que “são pessoas 

com deficiência, pessoas com necessidade de um olhar diferente, 

comprometido, acolhedor”. Ainscon (2009) tem a preocupação do impacto 

desse tipo de concepção para esse público, afirmou que: 

há uma suposição comum de que a inclusão é principalmente acerca 
de educação de pessoas com deficiência (...), nas escolas regulares. A 
eficácia desta abordagem tem sido questionada, uma vez que, ao 
tentar aumentar a participação dos estudantes, a educação enfoca a 
parte da deficiência e ignora todas as outras formas em que a 
participação de qualquer estudante pode ser impedida ou melhorada 
(AINSCON, 2009, p. 14).  

A perspectiva da educação inclusiva é uma alternativa para o ensino no 

contexto da diversidade. A educação do país pede mudanças, a escola não está 

dando conta das questões sociais que estão emergindo dos grupos minoritários, 

que passaram por décadas silenciadas, assim há uma necessidade de refletir o 

processo de inclusão de forma ampla para alcançar os diversos grupos que 

estão presentes nas escolas. Há uma necessidade de reconhecimento que a 

educação inclusiva busca atender as necessidades de todos, não se trata apenas 

uma educação para PAEE. 

Duas professoras compreendem que a proposta da educação inclusiva é 

de uma educação para todos e apontaram para necessidade de mudanças nos 

espaços escolares, “a inclusão de todos os alunos com necessidades especiais na 

escola regular, havendo uma necessidade de transformar o espaço para que 
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todos sejam favorecidos com o contexto da diversidade” (P4). E a professora P2 

complementou “que a inclusão só é eficaz quando a escola atende todos os 

alunos por meio de diferentes metodologias”.  

Entendemos que as professoras trazem grandes contribuições para 

implementação do sistema inclusivo, no entanto os discursos nem sempre 

alcançam as práticas pedagógicas nas salas de aula. Desse modo, as escolas 

necessitam promover um trabalho colaborativo, compartilhado. As reflexões 

coletivas contribuem para ampliar a visão das imposições do sistema que 

impactam na implementação de um sistema de ensino inclusivo. 

As dificuldades advindas das imposições não devem sobrepor as 

diretrizes do ensino na perspectiva da educação inclusiva, apesar da escola ser 

uma instância de ensino subordinado ao sistema político governamental, estas 

precisam se fortalecer em torno do compromisso com a qualidade da educação. 

As discussões sobre a educação inclusiva devem aparecer no cotidiano das 

escolas e alcançar os currículos, pois as propostas assumem uma posição 

histórica e legal, daí a necessidade da escola se tornar um espaço de reflexões 

em detrimento das melhorias.  

Mitller (2003, p. 159) comentou que, “não podemos esperar atingir um 

currículo mais inclusivo ou escolas mais inclusivas a menos que também 

empreendemos uma revisão fundamental do sistema (...) e seu impacto na vida 

das crianças”. Nesse sentido, percebemos compreensões das professoras a 

respeito das necessidades de mudanças nos currículos e nas práticas, mas ao 

mesmo tempo percebemos que as ações estão acontecendo de forma muito 

tímida, falta compromisso coletivo e engajamento. Corroborando com essa 

afirmação Glat (2013, p. 133) mencionou que “o sucesso da inclusão escolar (...) 

pode ficar comprometido pela falta de recursos e soluções que auxiliem na 

superação de dificuldades e barreiras no ambiente da sala de aula e fora dele”, 

muitas soluções podem advir do desejo coletivo de mudança. 

Assim questionamos: como estruturar uma formação que articule o 

ensino de ciências com o ensino inclusivo? Nessa direção, pretendíamos criar 

espaços de interlocução para fomentar dois temas relevantes para educação: O 
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ensino de ciências e educação inclusiva. Para o ensino de ciências, Carvalho 

(2013, p. 81) evidenciou como “oportunidade de oferecer aos alunos um 

currículo de ensino de Ciências que promova (...) atividades desafiadoras (...) 

tendo os conceitos científicos como base para as aulas”.  

Em consonância com o ensino de ciências no ensino inclusivo devemos 

associar a esta, suas potencialidades, uso de metodologias diferenciadas, níveis 

variados de apresentação do conteúdo e avaliação durante o processo. O ensino 

de ciências traz perspectivas que rompem com os modelos tradicionalistas de 

ensino. Do mesmo modo a educação inclusiva, pois este oportuniza a 

participação de todos nas propostas escolares, Stainback e Stainback (1999, p. 

291) ressaltaram que “praticamente todas as atividades ou todos os projetos 

curriculares podem ser expandidos para se tornarem inclusivos”, desse modo, 

há uma conformidade entre o ensino de ciências e a proposta de ensino na 

perspectiva da educação inclusiva. 

Na tentativa de compreender o objetivo do trabalho das professoras, 

questionamos sobre o tipo de apoio que consideram como fundamental para o 

aprendizado do aluno com deficiência em aulas de ciências, P2 considerou que 

é “primordial o conhecimento das especificidades da deficiência assim, a gente 

pode fazer uma adequação nos conteúdos e trazer material que seja 

significativo para o aluno”. Nessa conjuntura percebemos a preocupação da 

professora com ausência na identificação de elementos prioritários para 

aprendizagem e desenvolvimento do aluno com deficiência, como consequência 

a dificuldade no planejamento de aulas na perspectiva da educação inclusiva. 

Entendemos a necessidade do acompanhamento do profissional da área 

da saúde para a maioria dos casos dos alunos com deficiência, entretanto é 

fundamental que o professor lance a esses alunos o olhar pedagógico, 

reconheça-os como sujeito do conhecimento, com limites e possibilidades de se 

desenvolver cognitivamente. Deve ser evidenciado a necessidade de remoção 

das barreiras impostas pela deficiência. Os autores consideram crucial a 

participação da família no processo, Stainback e Stainback (1999) colocaram o 

envolvimento da família como o primeiro passo para a escola desenvolver uma 
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proposta inclusiva e justificaram que “a qualidade da interação e da conversa 

entre os membros das famílias e os profissionais como indivíduos que 

produzem a informação necessária para designar e implementar programas 

educacionais significativos para alunos com deficiência” (STAINBACK; 

STAINBACK, 1999, p. 274).  

Para o enfrentamento das dificuldades, as professoras P1 e P4 sugeriram 

diferenciações nas estratégias como possibilidades para o ensino e 

aprendizagem dos alunos PAEE, conforme disse: “pensar em diferentes 

métodos de ensino para promover uma aprendizagem de qualidade, buscando 

mecanismos, estratégias e alternativas para que o ambiente escolar passe a ser 

inclusivo” (P4). A professora P1 declarou que “a escola tem que estar equipada 

o suficiente para atender os alunos com deficiência e os professores devem ser 

capacitados”. 

Corroborando com essa ideia a professora P2 julgou necessário integrar 

ao projeto pedagógico “as adaptações dos materiais pedagógicos e o 

acompanhamento de profissionais como: intérpretes, ledores e cuidadores”, 

como condições para favorecer o processo de ensino aprendizagem dos alunos. 

Os dados de que dispomos nos mostraram que as professoras compreendem o 

processo de escolarização das pessoas com PAEE e nesse caminho apontaram 

perspectivas de avanços no ensino. 

Para o processo de aprendizagem de ciências dos alunos a professora P4 

pontuou as estratégias de ensino para desenvolver o senso crítico dos alunos: “o 

ensino de ciências deve promover embasamento para que o aluno possa 

compreender os fenômenos que acontecem ao seu redor, participando 

criticamente dos debates, envolvendo os assuntos como: aquecimento global, 

aborto, tecnologias e outros” (P4). Carvalho (2013, p. 64) afirmou que “o fazer 

ciência não se encerra nos procedimentos usuais: retirar medidas, fazer 

observações, levantar hipóteses para serem testadas, interpretar dados, entre 

outros; mas vai além (...) a capacidade de o aluno debater suas ideias e escrever 

sobre o tema”.  
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Em relação ao ensino de ciências, questionamos: quais suas concepções 

em relação ao ensino de ciências?Para compreender os sentidos atribuídos às 

percepções das professoras utilizamos com referência as concepções de 

Cachapus et al. (2005)que discutem as visões deformada da ciência, por isso 

consideram que algumas visões sobre o ensino de ciências seguem uma 

concepção simplista como: 

limitações de uma educação científica centrada numa mera 
transmissão de conhecimentos... deram origem a investigações que 
evidenciam concepções epistemológicas desadequadas e mesmo 
incorretas como um dos principais obstáculos aos movimentos de 
renovação da Educação Científica(CACHAPUZ et al., 2005, p. 38). 

 Os autores evidenciaram a necessidade de superar essa concepção e 

construir uma nova cultura cientifica a partir da “mudança no papel do aluno; 

este passa de receptor sobretudo de conteúdos científicos, a sujeito ativo na 

construção do seu próprio saber — de conhecimento, quer conteúdal quer 

processual” (CACHAPUZ et al., 2005, p. 96) desse modo sugeriram que há uma 

necessidade de discutir concepções renovada para o ensino. 

Nas falas das professoras encontramos as duas concepções para o ensino 

de ciências: as concepções simplistas observadas nos depoimentos das 

professoras P2 e P3 e a concepção renovada nos depoimentos das professoras 

P1 e P4. O ensino de ciências de forma simplista, descrito pela professora P2 

como “materiais destinados ao estudo das características gerais e fundamentais 

da natureza”, e no conceito da professora P3 o ensino de ciências como 

“entendimento, cuidado e compreensão do meio ambiente, saúde, sexo e 

sociedade”. Carvalho (2006, p. 42) mencionou que essa perspectiva “orienta o 

ensino como uma transmissão de conhecimentos já elaborados”, que trata a 

construção de conhecimento científico com um produto acabado. 

Para a professora P1 “a ciências está inserida em todos os campos da 

sociedade, visa conhecimento científico e tecnológico e se concretiza por meio 

de observação, pesquisa, questionamento, registro e análise”. A posição da 

professora está compatível com que consideramos importante para o ensino de 

ciências. A construção do conhecimento científico se inicia a partir do resgate 
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do senso comum e vai em direção a produção do conhecimento científico e isso 

é fruto do trabalho do professor, o conhecimento não deve estar distante da 

realidade dos alunos.  O processo ensino aprendizagem se concretiza na relação 

professor aluno e objeto de aprendizagem.  

O depoimento da professora revelou um dentre outros aspectos 

importantes destacados por Carvalho e Gil-Pérez (2006, p. 20) que é “conhecer a 

matéria a ser ensinada a partir da ausência da compartimentalização das 

disciplinas, as relações de interdependência entre os diversos campos da 

sociedade”. Esse aspecto se destaca por ter o entendimento dos principais 

acontecimentos científicos e de uma visão dinâmica, não fechada da Ciência. 

A professora P4 trouxe a discussão para o ensino de ciência 

fundamentado na proposta da alfabetização cientifica, reportou que “o ensino 

de ciências possibilita a pessoa o desenvolvimento de uma visão crítica sobre a 

realidade que o cerca, utilizando o conhecimento adquirido no dia a dia, 

analisando diferentes situações importantes em relação à qualidade de vida, 

além de possibilitar que o aluno desenvolva habilidades para construção de 

uma resposta positiva” (P4). Esse caminho constitui em simular situações 

presentes no cotidiano dos alunos com questionamentos e diálogos a partir de 

atividades que despertem o interesse e a curiosidade desafiando-os a encontrar 

explicações cientificas.  

Corroborando com essa ideia Carvalho (2013, p. 45) afirmou que 

alfabetização cientifica “significa oferecer condições para que possam tomar 

decisões conscientes sobre os problemas de sua vida e da sociedade 

relacionados a conhecimentos científicos”. Nesse contexto que aparecem os 

conhecimentos das professoras e estas devem se tornar dominantes nos espaços 

escolares. No entanto, para que as discussões das professoras alcancem a sala 

de aula a formação precisa estar atrelada ao contexto real com oportunidade de 

discutir e colocar em prática conhecimentos implícitos.  

Questionamos: então como deve ser realizado o planejamento das aulas 

de ciências em turmas frequentadas por alunos com deficiência? A professora 

P1 declarou que “o planejamento deve ser embasado na realidade de cada sala 
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de aula com objetivo de alcançar a aprendizagem dos alunos, procurando 

estratégias e métodos para que todos possam interagir e adquirir o 

conhecimento”. Zabala (1998, p. 93) propõe que “o planejamento tem que ser 

suficientemente diversificado para incluir atividades e momentos de 

observação do processo que os alunos seguem” tendo em vista as 

características, ritmos de aprendizagens atentar para as peculiaridades dos 

alunos.  

A esse respeito podemos perceber que apesar das dificuldades 

apontadas pelas professoras para implementação do ensino na perspectiva da 

educação inclusiva, estas apresentaram postura de educador consciente e 

preparado para superar tais dificuldades. As professoras demonstraram por 

meio dos depoimentos conhecimento e propriedade em assuntos relacionados à 

inclusão e ensino de ciências, no entanto para o sucesso pedagógico essas 

discussões devem alcançar propostas coletivas de planejamento de ensino, 

metodologia, objetivos e interações com os alunos e de práticas desenvolvidas 

em sala de aula todas essas questões devem ser compartilhadas.  

Sob à ótica do ensino no contexto da diversidade a professora P2 

declarou quando questionamos a respeito da metodologia que “o professor 

durante uma aula deve utilizar diversas ferramentas para alcançar os objetivos, 

a diversidade metodológica é valiosa para que todos os alunos sejam 

beneficiados”, corroborando com essa ideia Zabala (1998, p. 188) mencionou 

que “os materiais não cumprem uma função diretiva, mas ajudam a 

desenvolver as atividades de ensino/aprendizagem propostas pelos 

professores, de acordo com as necessidades especificas de um grupo/classe”. O 

conhecimento de diferentes metodologias favorece o planejamento dos 

professores dando-os diversas possibilidades de conduzirem o ensino. 

Ao abordarmos sobre os objetivos das aulas percebemos que estas 

transcendem os conteúdos das disciplinas quando a professora apontou como 

meta as aproximações da escola com a comunidade conforme declarou “é 

fundamental a elaboração dos objetivos da aula relacionados ao tema que visa a 

aprendizagem do aluno. Os objetivos deverão abranger as metas que os 
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professores desejam alcançar prevendo as possíveis experiências de 

aprendizagem à partir das experiências vividas de aprendizagem, promovendo 

a integração do estudo com a comunidade e a realidade do educando” (P4).  

A coerência com que as professoras tratam as questões do ensino conduz 

a pensar que há possibilidades de implementar um sistema de ensino na 

perspectiva da educação inclusiva. Percebemos em nosso trabalho quando 

comparamos os depoimentos das professoras com as observações das aulas que 

as dificuldades residem no distanciamento entre o discurso pedagógico e a 

efetiva concretização na prática. Atribuímos a esta questão à falta de 

alinhamento entre as políticas públicas e a organização das escolas o que 

dificulta a implementação de projetos, propostas pedagógicas e de políticas de 

formação. Sendo assim a escola necessita investir na criação de espaços 

reflexivos que permitam analisar criticamente os fatores que impactam o 

trabalho do professor, bem como discutir e compartilhar os saberes 

provenientes da academia e das experiências com a prática de ensino. 

Em todos os pontos discutidos nas entrevistas com as professoras 

encontramos depoimentos fundamentados em conhecimentos do ensino na 

perspectiva da educação inclusiva. No entanto, foi mencionado em alguns 

momentos abordagens que privilegia a forma tradicionalistas de planejamento, 

quando a professora P2 evidenciou a necessidade de uma avaliação 

diferenciada “para alunos surdos por exemplo. As avaliações precisam ser com 

questões de múltiplas escolhas, o texto deve ter palavras e termos que já façam 

parte do vocabulário do aluno”. 

Quando mencionamos a palavra avaliação no contexto escolar nos 

remetemos às provas, notas, classificação, aprovação e reprovação. Nessa 

abordagem o ensino nada mais é do que transmissão passiva do conteúdo, 

memorização de informações. As professoras trouxeram contribuições a 

respeito de uma proposta de ensino no contexto da educação inclusiva. No 

entanto, quando discutimos avaliação atribuíram aspectos quantificáveis, para 

Mittler (2003, p. 167).  
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os resultados da avaliação podem facilmente se tornar instrumentos 
de exclusão, é importante para as escolas desenvolverem políticas de 
avaliação e práticas que evitem tal perigo e que ajudem a promover 
total acesso e participação nas experiências de aprendizagens 
oferecidas por elas. 

A avaliação precisa se tornar um instrumento orientador para o processo 

de construção e de reconstrução do ensino. A LDB9394/96 no art. 24 se refere à 

avaliação como instrumento de verificação do conhecimento escolar, orienta 

que sejam observados os critérios de avaliação contínua e cumulativa, com 

prioridade dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao 

longo do período sobre os de eventuais provas finais (BRASIL, 1996). A 

avaliação não deve ser o último elemento do processo de ensino e sim o ponto 

de partida para interação do professor com o aluno e o objeto de aprendizagem. 

Constatamos que os conhecimentos das professoras configuram um 

cenário propicio para o ensino de ciências na perspectiva da educação inclusiva 

tendo em vista inúmeros depoimentos que tencionam a melhoria na qualidade 

de ensino. Em contrapartida, percebemos que a prática merece ser refletida 

como algo coletivo e deve ser visto por todos como uma esfera pedagógica que 

vai além da sala de aula. Na prática isso implica em assumir como meta 

princípios, atitudes e normas que desafiem o modelo de ensino presente nas 

escolas. 

As professoras apontaram para propostas que amplia a visão do 

planejamento e que devem estar prescritos no currículo da escola. Zabala (1998) 

tratou como materiais curriculares e outros recursos didáticos.     

A noção dos materiais curriculares se amplia e pode incluir propostas 
para elaboração de projetos educativos e curriculares da escola; 
propostas relativas ao ensino de determinados níveis, ciclos ou etapas; 
propostas relativas ao ensino destinado a alunos com necessidades 
educativas especiais (ZABALA, 1998, p. 168). 

Vale ressaltar que durante as entrevistas, nos depoimentos das 

professoras percebemos um discurso seguro demonstrando conhecimentos, 

aceitação da diversidade em sala de aula, apontando caminhos para a inclusão, 

bem como, demonstraram conhecimentos sobre ensino de ciências, inclusão, 

planejamento, uso de estratégias coerentes com as teorias que norteiam este 



 

72 

trabalho, entretanto, durante as observações em sala de aula, verificamos um 

discurso incompatível com a prática docente que reflete as dificuldades 

apontadas pelos professores para que a inclusão de fato aconteça.   

Há uma necessidade das escolas promoverem discussões sobre a 

operacionalização do ensino na perspectiva da educação inclusiva do ponto de 

vista dos currículos para que de fato as professoras possam implementar ações 

pedagógicas em sala de aula para alunos PAEE. A seguir evidenciamos as 

dificuldades da prática pedagógica das professoras no processo de inclusão. 

 

3.2 Dificuldades das professoras na prática pedagógica 

 

Quando questionamos as professoras sobre como planejam e 

desenvolvem as aulas de ciências na perspectiva inclusiva, a professora 

P4revelou que planejava e desenvolvia conteúdos e avaliação da aprendizagem 

de ciências da mesma forma para todos, conforme diz “os conteúdos são os 

mesmos para todos os alunos, as explicações dos assuntos são discursivas”. Este 

depoimento corresponde ao resultado obtido por Zerbado (2018) em seu 

trabalho de pesquisa, desenvolvido em São Paulo com professores da educação 

básica que trabalhavam ou que já tinham tido a experiência de ensinar alunos 

do público alvo da Educação Especial em turmas do ensino comum e 

estudantes de graduação e pós-graduação.  

Zerbato (2018, p. 148) relatou que: 

durante as reuniões de formação, várias professoras narraram que 
realizavam as mesmas atividades para todos para não excluir nenhum 
aluno. Entretanto, realizar as mesmas atividades para toda turma 
significa avaliar e planejar atividades que de fato permitam a 
participação e aprendizagem para todos e muitas vezes é possível 
realizar acomodações ou adaptações que podem ser utilizadas para 
todos os alunos, e dessa forma, não se diferencia o ensino para este ou 
aquele aluno. 

Nesse sentido a escola precisa pensar nas adequações das atividades 

para atender a diversidade e especificidade dos discentes, para não cair no 
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equívoco de que distribuir a mesma tarefa para todos é incluir. Pacheco (2007, 

p. 53) acrescentou que este tipo de método nem sempre favorece o aprendizado 

e à participação dos alunos. O autor considerou que “os alunos com 

necessidades educacionais especiais adotaram uma atitude passiva quando os 

métodos para a turma inteira foram usados e raramente participavam por sua 

própria iniciativa”. Adotar uma metodologia como aula expositiva para 

promover aprendizagens na perspectiva da educação inclusiva é o mesmo que 

acreditar que todos aprendem da mesma maneira. Essa forma contempla 

alguns alunos, mas exclui a maioria deles.  

Em vez disso faz-se necessário que o professor traga diversas formas de 

apresentar o conteúdo como: trabalho em grupos, vídeos, aulas experimentais, 

assim como diversas formas de avaliar, não existe uma regra específica de que 

para aluno X tem essa metodologia e para Y outra. O que há são diferentes 

forma de aprender. Alguns alunos aprendem melhor pelo canal visual, outro 

auditivo, outro é mais cinestésico, isso significa que uns aprendem melhor 

lendo, outro ouvido, ou assistindo um filme, outros fazendo/ investigando. Ao 

reconhecer que os alunos aprendem de formas diferentes proporcionamos 

diversas formas de aprender o conteúdo. Concebemos a aprendizagem assim 

precisamos nos permitir aos erros e acertos, refletir de que forma é possível 

potencializar as aprendizagens dos alunos.   

Também é importante ampliar o conceito de inclusão, não se limitando 

apenas as pessoas com deficiências físicas e sensoriais. Mendes (2018, p. 63) diz 

que o conceito de educação inclusiva “tem sido erroneamente aplicado 

especificamente em relação ao PAEE, disseminando uma compreensão 

reducionista e equivocada desse conceito”. 

Stainback e Stainback (1999, p. 69) destacou que,  

o princípio da inclusão aplica-se não somente aos alunos com 
deficiência ou sob o risco, mas a todos os alunos. As questões 
desafiadoras enfrentadas pelos alunos e educadores nas escolas de 
hoje não permitem que ninguém se isole e se concentre em uma única 
necessidade ou em um grupo alvo de alunos. 
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 A professora P2 reconheceu que as escolas ainda não realizam a inclusão 

“infelizmente ainda falta muito para termos uma escola inclusiva de verdade. 

São muitos os desafios. Hoje vejo ainda uma escola integradora, aprendendo a 

trabalhar com esta infinidade de necessidade. (...) Tento adaptar o material, o 

conteúdo e a avaliação. As aulas de ciências são propícias para metodologias 

práticas que favorecem o aprendizado”. 

Quanto à aprendizagem dos alunos a professora P3 comentou que, “para 

atingir a aprendizagem de todos é necessário realizar pesquisas, seminários, 

apresentações de maquetes, feira de ciências e atividades escritas”. As 

professoras P2 e P4 pontuaram a aprendizagem dos alunos com deficiência 

como um desafio, “é sempre um desafio trabalhar com alunos com 

necessidades educacionais especiais. Sempre busco fazer uma efetiva inclusão e 

busco alcançar os objetivos propostos” (P2). A professora P4 complementou “é 

um desafio, processo que exige respeito, dedicação e compreensão ao próximo. 

A aprendizagem está em explorar possibilidades, reconhecendo as dificuldades 

e limitações dos alunos, para a partir daí incentivar o processo de 

aprendizagem”. 

As professoras citaram que tentam fazer um trabalho diferenciado 

demonstrando saber o que deve ser feito, entretanto, percebemos diversos 

problemas que dificultam o processo de inclusão para além do trabalho das 

professoras a exemplo citamos a dinâmica de funcionamento da escola. 

Percebemos que a organização dos horários de aulas (constantes trocas de salas) 

e o tempo da aula (cinqüenta minutos) não favorecem o processo de 

aprendizagem dos alunos, pois planejar e executar a aula tendo em vista a 

perspectiva da inclusão requer romper esses impasses, pensar em outros 

modelos de organização e principalmente cobrar responsabilidades e 

compromisso dos dirigentes locais. 

Nos depoimentos das professoras percebemos que estas têm percepção 

dos desafios e barreiras a serem enfrentadas no processo de ensino 

aprendizagem dos alunos PAEE, tem conhecimentos sobre as alternativas para 

superá-los. No entanto, quando verificamos nas observações, percebemos que a 
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professora teve dificuldade na implementação das ações. Atrelamos esse fato a 

necessidade do desenvolvimento do trabalho colaborativo. Apesar da prática 

da sala de aula está diretamente relacionada ao trabalho do professor, a gestão 

escolar precisa criar espaços de colaboração para que as práticas possam ocorrer 

de forma colaborativa, é preciso garantir condições para o planejamento 

colaborativo, reflexões e trocas de experiências. Os gestores devem se tornar 

aliados dos professores, o professor não consegue conduzir o ensino na 

perspectiva da educação inclusiva sozinho, mesmo porque a educação inclusiva 

é uma proposta da escola e da educação de um modo geral, não é uma escolha 

individual ou de poucos professores que atendem alunos PAEE é uma 

determinação legal. 

Os desafios são muitos P1 considerou o processo do ensino dos alunos 

com deficiência como uma experiência angustiante, “para mim foi muito 

angustiante a experiência com E (discente com deficiência), devido a 

inexperiência com o tipo de necessidade dela, algumas vezes, ela ficava à parte. 

Isso me incomodava demais”. O contato com alunos PAEE exige de nós uma 

ressignificação da prática, repensar o trabalho a partir de um novo paradigma, e 

no que diz respeito as relações o repensar as convicções, valores e atitudes 

diante do novo no sentido de acolher, aceitar e propor ações educativas 

condizentes com o tipo de apoio necessário aos educandos.  

Para Stainback e Stainback (1999, p. 25) a experiência de ter alunos com 

deficiência na sala de aula pode proporcionar aos professores oportunidade 

ímpar de aprendizagens, dizem “os alunos com deficiência aprendem como 

atuar e interagir com seus pares no mundo “real”. Igualmente como acontece 

com os alunos os professores aprendem como agir e interagir com eles”.  

O fato da educação especial ter adotado a educação inclusiva como 

perspectiva teórica para o ensino no contexto da diversidade provocou nos 

professores uma reflexão a respeito das dificuldades de promover o ensino de 

um modo geral, pois as barreiras citadas por eles existem nas escolas 

independente de terem alunos matriculados nas turmas. Conforme citaram as 

professoras durante as entrevistas quando questionadas sobre as principais 
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barreiras para efetivar o ensino no contexto inclusivo, a professora P1 citou “as 

salas de aulas lotadas, falta de material, de laboratórios, de salas de jogos, e 

também a extensa carga horária do professor, que não tem tempo nem para se 

preparar e nem para preparar melhor as aulas”. Segundo Tardif e Lessard 

(2014, p. 75) “o trabalho temporalizado, calculado, controlado, mensurado, 

submetido a um conjunto de regras burocráticas produz currículos rígidos e 

limita as ações do professor”. Essa é uma realidade encontrada no nosso 

contexto de investigação e constatamos que esse quadro é o mesmo nas turmas 

frequentadas por pessoas PAEE, por isso que as professoras citam como 

principais barreiras enfrentadas pelo público alvo da educação especial. 

As professoras (P1 e P3) sinalizaram para duas questões: a quantidade de 

conteúdo a ser apresentado para os alunos com deficiência e o conhecimento 

das especificidades dos alunos conforme falou a professora P1“o que considero 

como maior barreira é quando esses alunos se deparam com muito conteúdo” e 

a professora P3 diz: “falta capacitação específica para os professores de acordo 

com a deficiência do aluno”. Entendemos uma escola inclusiva como aquela 

que promove um conjunto de ações educacionais que possibilita que todos 

tenham acesso ao sistema de ensino que ofereça condições dos alunos de 

conviver, aprender e desenvolver suas potencialidades.  

A professora P1 ressaltou também das “salas cheias, a falta de material e 

a falta de acompanhamento extraclasse”. A professora P4 complementou “falta 

recursos didáticos adequados e para o ensino de ciências falta experimentação e 

o problema da exclusão tecnológica”. Para P2 as barreiras estão relacionadas à 

“falta de conhecimento do professor, a utilização de metodologias inadequadas, 

ausência de conteúdos significativos e de material adequado”, para Tardif e 

Lessard, (2014, p. 55) “o contexto escolar constitui concretamente um 

verdadeiro ambiente cuja contingência pesa enormemente sobre as condições 

de trabalho dos professores”, ou seja, as condições de trabalho do professor 

impactam na qualidade do serviço prestado à comunidade escolar. 

Quando interrogamos como os mesmos descreviam a relação da turma 

com os alunos com deficiência, as professoras foram unânimes em relatar que a 
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turma tem uma ótima relação com os alunos com deficiência, entretanto, na 

questão da colaboração entre os alunos, a professora P4 disse: “durante as 

aulas, a turma não coopera e isso dificulta os alunos com deficiência prestar 

atenção na explicação dos conteúdos, fico preocupada”. A inclusão depende 

também do reconhecimento das nossas limitações para ensinar pensando na 

perspectiva das diferenças com destaque a uma preocupação teórica que nos dê 

suporte, que nos ensine o que fazer, nesse sentido a formação do professor é 

considerada uma necessidade básica. 

Reconhecemos os avanços nas políticas públicas para educação no 

contexto da inclusão, no entanto as ações e diretrizes das políticas públicas tem 

alcançado às salas de aula? Quando questionamos as professoras, a respeito das 

políticas públicas, P1 disse que: “as políticas educacionais deixam muito a 

desejar (...), ainda falta muita coisa para que a verdadeira inclusão aconteça na 

sala de aula, falta suporte pedagógico e a quantidade de aluno na sala que acho 

que ainda é grande” e complementou que a maior dificuldade na inclusão é o 

“descaso político e a falta de investimento”.  

Em relação às políticas públicas inclusiva, Mittler (2003, p. 121) colocou 

que 

não há dúvida sobre o compromisso do governo (...), não pode haver 
dúvidas sobre a relevância das maioria das metas que o governo 
estabeleceu ou sobre as novas verbas significativas que estão sendo 
investidas para atingi-las. O que está em questão é o tamanho do 
impacto que essa avalanche de mudanças provocará na inclusão de 
base e se provocará um impacto significativo sobre a qualidade da 
educação e a inclusão das crianças. 

A respeito dos recursos que favorecem a aprendizagem dos alunos nas 

aulas de ciências, P1 respondeu que “falta laboratórios”. Para Briccia (2013) os 

professores precisam desenvolver “metodologia de trabalho que envolva 

processos da construção do conhecimento científico (...). Tais processos exigem 

que os professores tenham ações e atitudes distintas em salas de aula” (p. 117). 

Em relação à avaliação P4 respondeu: “a avaliação da aprendizagem são 

as mesmas. Sendo que na hora da avaliação os alunos saem da sala de aula, vão 

para biblioteca e fazem com auxílio de professor ledor. Como eles respondem 
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oralmente atrapalha o restante da turma”, se referindo aos alunos cegos. 

Segundo Carvalho e Gil-Pérez (2006, p. 58) sobre saber avaliar afirmaram que a 

“função essencial da avaliação é medir a capacidade e o aproveitamento dos 

alunos destinando-lhes uma pontuação que sirva de base objetiva para as 

promoções e seleções”.  

Ainda a respeito desta questão P1 disse que “as políticas públicas não 

favorecem a inclusão (...), em termos de currículo, os conteúdos programáticos 

para essas crianças nós sabemos que precisam ser diferenciados”. Em sintonia 

com as políticas públicas as escolas têm responsabilidade na estruturação do 

currículo, damos relevância a esse ponto por concordar com a afirmação de 

Mittler (2003, p. 159) de que “projetar um currículo acessível em referência à 

avaliação é somente o primeiro passo para a inclusão”. 

Ressaltamos que as metodologias e recursos utilizados para a 

aprendizagem das pessoas com deficiência devem ser diferenciadas e atender 

as necessidades individuais. Se por um lado o currículo da escola é um só para 

todos os alunos, por outro é necessário que a proposta pedagógica tenha em 

vista as singularidades. Para tanto as estratégias devem ser diversificadas 

capazes de garantir a participação e a aprendizagem de todos.  

Dessa forma elencamos conforme pontuaram as professoras as 

dificuldades em efetivar o ensino e também algumas alternativas de como deve 

ser o ensino de ciências na perspectiva da educação inclusiva no contexto da 

diversidade, o que nos ajudaram a refletir na possibilidade de implementar 

propostas viáveis para a escola  almejando assim a qualidade de ensino. 
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CAPÍTULO 4 

A PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Apresentamos aqui a descrição e análise dos encontros que realizamos 

com a professora que participou da proposta de intervenção. Os encontros 

aconteceram em períodos variados agendados mediante a disponibilidade de 

horário da professora. As observações das aulas ocorreram antes e durante a 

intervenção, no turno matutino em uma turma do sexto ano do ensino 

fundamental II. As reuniões tiveram como propósito o desenvolvimento de 

uma proposta de ação formativa, com temas variados relacionados ao ensino de 

ciências e ensino inclusivo, a seleção dos temas foi realizada a partir dos 

problemas descritos nas entrevistas e das questões sinalizadas no decorrer dos 

encontros. Essas e outras questões são discutidas nesse capítulo, nos quais 

denominamos como segunda categoria: a proposta pedagógica e como 

subcategorias: consonâncias e dissonâncias no desenvolvimento da proposta 

pedagógica e limites e possibilidades no desenvolvimento da proposta pedagógica. 

 

4.1 Consonâncias e dissonâncias no desenvolvimento da proposta pedagógica 

 

As discussões e reflexões aqui apresentadas decorrem do processo de 

intervenção pedagógica para desenvolvimento da proposta de planejamento e 

aplicação nas aulas.  

Na proposta pedagógica desenvolvida tivemos a pretensão de promover 

atividade formativa possibilitando momentos de reflexão a partir de 

questionamentos, planejamento de ações e observações das aulas de ciências 

construídas no/para o contexto inclusivo.  
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1° Encontro: Convite para participação no projeto de pesquisa  

  

No primeiro encontro realizado no dia vinte e seis de fevereiro de dois 

mil e dezoito estavam presentes a diretora, duas coordenadoras pedagógicas e 

uma professora na qual denominamos como P1 que lecionava a disciplina de 

ciências. Realizamos a apresentação da proposta de pesquisa, com a leitura na 

íntegra dos termos de livre consentimento e assentimento, em seguida fizemos 

o convite para participação na pesquisa e coletamos as assinaturas dos que 

concordaram em participar. Ressaltamos que todas as professoras que 

lecionavam a disciplina de ciências foram convidadas a participar da proposta 

de pesquisa. Esclarecemos todos os passos e as temáticas dos encontros, 

destacamos que outros temas provavelmente seriam suscitados a partir das 

necessidades formativas das professoras. As coordenadoras ficaram 

empolgadas, uma vez que a escola tinha um número expressivo de alunos com 

deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, o que evidenciou a 

necessidade de ampliar as discussões a respeito das práticas pedagógicas na 

perspectiva da educação inclusiva para todas as professoras que lecionavam a 

disciplina de ciências.  

 

2° Encontro: Levantamento dos principais problemas relacionados à inclusão de 

alunos em aula de ciências e construção de cronograma de ações  

 

Nesse encontro contamos com a presença da professora P1 e a 

coordenadora do turno matutino, demos início às atividades do dia a partir da 

apresentação da proposta de pesquisa: objetivos, procedimentos, recursos e 

apresentação do cronograma de ações com intenção de organizar datas e 

horários para o desenvolvimento das atividades de pesquisa. Não conseguimos 

chegar a um acordo em relação às datas e horários pelos seguintes motivos: as 

professoras trabalhavam turnos diferentes, algumas disciplinas faltavam 

professores, a escola ainda não havia organizado o horário das aulas, assim os 

horários eram ajustados diariamente. Como a coordenação também não havia 
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definido o horário da AC, fizemos um acordo de que os encontros seriam 

realizados mediante a disponibilidade de horário da professora e as 

observações nos horários disponibilizados pela escola. 

Demos continuidade às atividades e com objetivo de compreender a 

prática pedagógica da professora solicitamos que relatasse um pouco a respeito 

da sua experiência e dificuldades na prática pedagógica para alunos com 

deficiência nas aulas de ciências. E a professora P1 falou: 

 
“Eu trago a minha inquietação, vou falar a verdade, eu me sinto 
inquieta, eu acho que, (parada) o que eu faço, eu tenho que fazer mais 
(...). Eu não acho isso ruim, é sinal de que não estou satisfeita com o 
que estou fazendo, (...) é porque a gente pensa assim, a gente tem que 
melhorar a prática. Faço uma coisa, e penso, ah, não está bom! Ah, 
será que eu fiz isso certo? Vou fazer de novo, então, a prática é isso, 
(...) eu estou incomodada, porque preciso aprender, e é você quem vai 
me ajudar, viu dona, Leila (risos)” (B1CL2802). 

 Para que as professoras tenham segurança do que estão fazendo 

precisam ter clareza se a proposta desenvolvida atende aos objetivos da 

educação inclusiva ou de outras teorias. Daí a necessidade de discutir com elas 

essas questões a fim de esclarecer e superar modelos tradicionalistas enraizados 

na prática pedagógica. 

 As mudanças nas concepções de ensino requerem discussões/reflexões 

sobre o saber fazer. Percebemos na fala da professora as tentativas de mudança 

marcada pela insegurança e incertezas, talvez por não conseguir por em ação as 

práticas fundamentadas na perspectiva da educação inclusiva, apesar de que no 

discurso conseguiu defender e concordar com tal proposta.  

 Verificamos no depoimento da professora a necessidade da escola criar 

condições para promover ações voltadas para implementação da perspectiva da 

educação inclusiva,  

 
“Falta alguma coisa eu sinto, às vezes (parada), (...), falta 
acessibilidade, falta capacitar os professores” (B2CL2802).  
 
“falta laboratórios, a gente tem que estar pegando uma coisinha 
daqui, dali. E às vezes falta material, nós professores que temos que 
correr atrás, está entendendo? falta isso” (B6CL2802).  
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 As instituições de ensino na maioria das vezes recebem os alunos público 

alvo da educação especial sem discutir as propostas da educação inclusiva e 

sobretudo sem oferecer condições para desenvolver as práticas pedagógicas e a 

professora atribuiu esse fato às políticas públicas quando disse: “as políticas 

educacionais, às vezes, fala muito da inclusão, mas muitas vezes, ela própria 

acaba excluindo um pouco (B3CL2802)”. As políticas públicas seriam excelentes 

instrumentos utilizados pelas escolas na promoção de práticas pedagógicas. A 

ausência de discussões é retratada no trecho em que a professora revela a falta 

de orientações pedagógicas 

 
“Às vezes eu acho que a coordenação pedagógica deveria sentar com 
a gente, para ajudar a elaborar as coisas, você não acha não? Porque 
trata de modo geral, como se todos os professores tivessem no mesmo 
patamar, e não é assim, a gente tem que ver que tem diferenças, por 
exemplo eu preciso de ajuda” (B7CL2802). 

 

 A consequência da falta de incorporação da proposta da educação 

inclusiva no currículo da escola é revelada a partir da preocupação da 

professora com o ensino de disciplinas: 

 
“Não tem uma preocupação com o conteúdo programático para esses 
alunos, acho que deveria ser diferenciado” (B4CL2802). 
 
“os conteúdos que a gente trabalha na sala de aula, do meu ponto de 
vista, eu acho que deveria ser reduzido nas turmas que tenha alunos 
com deficiências. Não é que você vai tirar eles daqui e colocar em 
outra sala, mas tem que ter esse cuidado” (B4CL2802). 
 
“Para os outros alunos, eu sei que precisamos avançar nos conteúdos, 
mas eu acho que as instituições escolares, principalmente as escolas 
públicas, não favorecem na maioria das vezes a aprendizagem dos 
alunos” (B5CL2802). 

 

 Esse é um problema enfrentado pelos professores que trabalham com 

alunos com deficiência principalmente a deficiência intelectual. As dúvidas de 

como trabalhar conteúdos acadêmicos com esses alunos permearam a prática 

desses profissionais. Devemos compreender que é missão da escola também 

promover o desenvolvimento e aprendizagem de todos os alunos a partir da 

organização do currículo escolar propondo adaptações e modificações 

necessárias no espaço físico e nas condições de trabalho dos professores. 
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Percebemos que essas discussões não chegaram à sala de aula, por isso 

promovemos questionamentos a fim que refletirmos a respeito das possíveis 

alternativas, destacamos sobre o gerenciamento do espaço físico da sala de aula. 

Notamos que a aluna sentava próximo da saída da sala, de um lado a 

profissional de apoio e do outro a porta da sala, possivelmente pela dificuldade 

na locomoção, ficar próxima da saída facilitaria o deslocamento, entretanto em 

diversos momentos percebemos que “aluna se dispersava todas as vezes que 

alguém passava próximo da porta ou quando os alunos precisavam sair da 

sala” (F5DC2703). Diante do exposto, a pesquisadora comentou com a 

professora: “já pensou em como a aluna se comporta estando sentada naquele 

lugar da sala? E complementou: a gente deve eliminar fatores que dificultam 

aprendizagem da aluna um deles é a posição dela na sala de aula, acho que não 

está favorecendo, o apoio entre os alunos é muito importante” (F6DC2703).  

Verificamos que há mais prejuízos do que benefícios para aluna com 

deficiência ao se sentar nas proximidades da porta, tanto em relação atenção às 

atividades desenvolvidas na sala de aula quanto nas relações/interações com os 

demais colegas. Mittler (2003, p. 172) sobre as crianças apoiando crianças nas 

salas de aula e as interações entre os alunos, diz, 

são determinadas casualmente e sem planejamento ou a intervenção 

dos professores, embora em países com classes com um grande 
número de estudantes, os professores assegurem que as crianças com 
habilidades variadas sentem-se próximas, de forma que as crianças 
mais capazes possam ajudar seus colegas vizinhos que podem estar 
lutando para entender o que é esperado deles. 

Consideramos a interação planejada ou sem planejar aspecto positivo 

disparador do ponto de vista da cooperação entre os alunos conforme 

verificado na entrevista quando a professora (P4) relata “a classe cuida muito 

bem dos alunos com necessidades educacionais especiais até os alunos de 

outras salas se prontificam para levar ao banheiro, ao bebedouro, a cantina e 

outras necessidades que os alunos DV têm, os alunos colaboram muito em 

todos os sentidos, atividades em grupo, etc.”  
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Essa questão foi verificada nas observações. Os alunos tem uma 

sensibilidade no trato com E, medidas podem ser adotadas para estimular a 

cooperação entre os alunos e devem ser previstas no planejamento da aula. 

Stainback e Stainback (1999) cita um episódio de experiência valiosa entre 

alunos e na implementação de experiências de aprendizagem intencionais 

organizando material para uma atividade e também ajudando o professor 

implementar atividade em sala de aula. Sobre essa experiência os autores 

descrevem a fala de um dos alunos “eu descobri que quando a gente ajuda 

outra pessoa, em geral acaba ajudando a gente mesmo” (1999, p. 246), estas são 

implicações das potencialidades da interação planejada. 

Durante o período de observação percebemos que mesmo na atividade 

de campo “não houve atividades realizadas em grupo” (F(DC2703), mas 

quando chamamos atenção da professora para essa questão descreveu uma 

atividade que realizou com os alunos: “tem uma atividade que faço bastante 

com eles perguntas e respostas. Eu preparei cartões “sim” e “não” após dividir 

a sala em grupo faço perguntas os alunos devem responder sim ou não, a aluna 

E (aluna com deficiência) fica com os cartões, os alunos debatem, decidem a 

resposta e pede para E mostra a resposta do grupo, quando o grupo acerta é 

aquela euforia, ela aplaude, olha para os colegas com alegria, vibra mesmo” 

(E4CL2003), o ambiente da sala de aula é um espaço de aprendizagem, 

convivência e interações todos tem algo a compartilhar, ensinar e aprender. 

É importante sinalizar que a professora reconheceu que estratégias de 

atividades em grupo favoreciam a inclusão. As contribuições desse tipo de 

trabalho dizem respeito ao sentimento de pertencimento, aceitação e 

acolhimento valores essenciais no processo de inclusão. Com a interação os 

alunos aprendem mais, pois têm como modelo os colegas, um pode contar com 

ajuda do outro para tirar dúvidas, corrigir erros, fortalecer acertos, aprendem 

que os outros também têm limitações e fragilidades e desenvolvem valores 

como cooperatividade, empatia e capacidade de trabalhar em grupo. 

Entendemos que as interações são espontâneas se a organização da sala 

de aula possibilitar e não necessariamente envolvendo a turma inteira, pode 
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acontecer entre dois ou três alunos. As interações fazem parte do contexto da 

sala de aula e acontecem de forma natural independente da atuação da 

professora, entretanto, quando a interação está prevista no planejamento há 

uma melhor utilização do tempo/espaço da sala de aula de modo que os 

professores têm mais possibilidades de trabalhar com o aluno com deficiência 

individualmente, sem comprometer o trabalho com a turma. Stainback e 

Stainback (1999, p. 241). 

As capacidades individuais podem e devem ser considerada à luz das 
atividades curriculares do grupo de colegas da classe. Criar atividades 
que abranjam as diferentes capacidades dos alunos e que, ao mesmo 
tempo, mantenham um contexto de grupo com os membros de uma 
turma lidando com objetivos diferentes em momentos diferentes, 
pode ajudar a superar esse problema potencial. 

As interações advêm do coletivo social um aspecto que vai tomando 

conta do grupo mesmo quando as ações não são mediadas pela linguagem 

verbal, por exemplo; os alunos interagem entre si observando, comparando e 

muitas vezes imitando uns aos outros. A atividade de interação planejada 

pouparia tempo e esforço da professora e facilitaria aprendizagem dos alunos 

que estariam envolvidos com aprendizagem uns dos outros, consequentemente 

aprenderiam mais. Para o planejamento consideramos o conteúdo como 

protagonista e a interação como coadjuvante criando oportunidades de 

aprendizagens entre os alunos, sendo que o inverso também é possível, relação 

fundamental para uma escola que pretende implementar o currículo na 

perspectiva da educação inclusiva. 

Outra questão abordada pela professora foi a quantidade de alunos na 

sala de aula. Ela tem a crença de que reduzindo a quantidade de alunos na 

turma favoreceria o processo de inclusão da aluna com deficiência conforme 

disse: “tem a questão das salas lotadas” (B3CL2802). Para essa questão 

recorremos às regulamentações. A Bahia desde 2013 segue as orientações da 

Portaria de matricula nº 8.249/2013 publicada pela SEC e recentemente as 

Diretrizes da Educação Especial de 2016. 
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Segundo os documentos a orientação para matrícula é de 35 alunos para 

o ensino fundamental II. Entretanto, 

caso a turma apresente também matrícula de crianças, jovens ou 
adultos público-alvo da Educação Especial, o número máximo 
recomendado para a composição será de 25 estudantes, incluídos os 
que apresentam necessidades educacionais específicas. Nesse total 
deverá já ser contemplado o número máximo de 02 (dois) estudantes 
com a mesma especificidade ou deficiência (BRASIL, 2016, p. 118) 

Desse modo a escola não está seguindo a regulamentação uma vez que a 

turma da professora era composta por trinta e dois alunos (32) incluindo a 

aluna com deficiência. Diversos autores discutiram questões relacionadas a 

quantidade de alunos por turma, Santos (2018) publicou um trabalho 

evidenciando as queixas dos professores da educação básica em relação ao 

tamanho da turma. Logo no início do texto a autora citou indagações das 

professoras: “eu tenho 25 alunos, ainda tenho que cuidar de mais dois?” ou: 

“com 30 alunos em sala de aula, não dá para inserir mais um com deficiência! O 

mínimo que se teria que fazer é diminuir o tamanho dessa turma” (p.27).  

Supomos que turmas maiores são desfavorecidas porque os professores 

não conseguem dar atenção individualmente, esse quesito vira um problema 

maior quando tem alunos público alvo da educação especial porque a 

necessidade de atenção desses alunos é maior comparado aos demais alunos 

sem deficiência.  

Tardif e Lessard (2014, p. 131) consideram que essa questão deve ser 

refletida no contexto mais amplo, “quando alunos em dificuldades de 

aprendizagens ou de problemas de comportamento se integram nas classes 

regulares, a tarefa do professor se altera mesmo que o número de alunos 

continue o mesmo ou até diminua”. Há uma necessidade de ampliar a visão 

para outros fatores relativos ao trabalho docente para ter uma compreensão que 

a redução do número de alunos não resolveria o problema da prática. Os 

autores complementam que “o tamanho da turma deve ser relativizada à luz de 

outros fatores, como o recurso mais generalizado e professores auxiliares 

qualificados”, assim esforços devem ser empreendidos no âmbito da 

reestruturação do ensino. 
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Ensinar grandes grupos de alunos com diferentes demandas cognitivas, 

sociais e comportamentais em curto espaço de tempo é uma tarefa complexa. 

Stainback e Stainback (1999, p. 201) dizem que esse contexto exige mais 

sabedoria do que conhecimento “a sabedoria envolve ter estratégias para 

enfrentar a diversidade”, estratégias que possibilitem aos alunos se envolverem 

mais ativamente na sua aprendizagem e na aprendizagem de seus colegas. 

Por meio do discurso da professora podemos inferir que a escola tem 

alunos PAEE matriculados, no entanto há poucas discussões em torno das 

propostas de implementação do ensino na perspectiva da educação inclusiva. O 

desafio ficou para os professores promoverem mudança nas práticas 

pedagógicas para alunos PAEE, mas faltou-nos oportunidade de discutir sobre 

as questões básicas como: currículo (estrutura, organização e funcionamento 

das escolas) e os processos de ensino e aprendizagem. 

 
3° Encontro: Reunião para identificar concepções da professora em relação às 

aulas inclusivas, deficiência e ensino de ciências. 

 
Nesse encontro pretendíamos discutir a aula, mas a professora P1 não 

apresentou o planejamento conforme combinado no encontro anterior. Assim 

mudamos o objetivo do encontro e continuamos com a discussão a respeito do 

processo de inclusão com vistas na prática pedagógica na sala de aula. Para 

fundamentar as discussões utilizamos o texto: práticas pedagógicas inclusivas, 

de Pacheco (2007) e destacamos nas nossas discussões alguns pontos citados 

pelo autor: 

as dificuldades de aprendizagem em termos de currículo (...) o 
processo de inclusão pode ser visto afetando não apenas 
determinados alunos, mas o grupo todo (...); a necessidade de 
aquisição de habilidades e de um plano de métodos, que criariam tais 
condições (...). Essas condições relacionavam-se à formação de 
relações, de um ambiente afetivo e atencioso, de igualdade, da 
possibilidade de apoio permanente e de grandes expectativas (...); 
desenvolvimento de ensino em equipes, do trabalho colaborativo e de 
relações sociais (p. 38). 

Esse trecho trouxe a memória da professora sentimentos de alegria, 

gratidão e desejo de desenvolver um trabalho específico para/com os alunos 
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com deficiência: “eu gosto muito deles, são carinhosos, recebem a gente assim, 

com muito amor, gosto muito de trabalhar com eles, se eu pudesse tinha uma 

sala só para eles, eu aprendo muito com eles (...) eles aqui no meio da gente, 

como eles se sentem bem, se sentem valorizados, eu vejo a alegria no rosto 

deles” (D3CL0103). 

Afetividade é um ponto muito positivo quando se trata de 

aprendizagens, mas devemos ter cuidado com algumas colocações, pois as 

pessoas com deficiência não são melhores ou carinhosas porque são deficientes, 

a superproteção ou afetividade em excesso prejudica e muitas vezes impedem o 

desenvolvimento e autonomia dos sujeitos. 

Como a nossa intenção estaria voltada para o planejamento da professora 

buscamos compreender como ela planejava as aulas. Desse modo a professora 

P1 trouxe o relato a respeito das atividades do conteúdo cadeia alimentar que 

planejou e desenvolveu com a aluna E. as dúvidas e incertezas são tantas que a 

professora compreende o modo de fazer, entretanto teve problemas ao executá-

las. 

“Professora: Nessa aula eu usei imagens para trabalhar com a aluna  
Pesquisadora: essas imagens você utilizou apenas com a aluna com 
deficiência? 
Professora: No começo da aula preguei no quadro para que todos 
vissem, e depois trabalhei com ela. 
Pesquisadora: Já pensou em duplicar esse material e aplicar com a 
turma toda?  
Professora: Não. Na verdade, falta tempo e material também. Outro 
dia, não tive nem como dá atenção para aluna, daí eu pedi para uma 
colega que estava sentada ao lado dela para ajudá-la. 
Pesquisadora: Essas imagens se tivessem duplicadas poderiam ser 
aplicadas em forma de jogo para turma toda, por exemplo: jogo da 
memória (D1DC0103). 
Professora: Nem pensei nisso, passou batido, eu deveria ter feito, seria 
melhor para eles, em prol dessas crianças, não é só eles não, a sala 
toda ganha, todo mundo ganha igualmente, até aqueles alunos que 
têm dificuldades acaba ganhando também, todo mundo se 
beneficiando com o trabalho, não é para eles, são alunos que estão 
inseridos, mas que precisam da nossa atenção, todos que estão ali” 
(D1DC0103). 

 
A partir da sugestão a professora percebeu que a atividade realizada 

para a aluna com deficiência pode ser ampliada para todos os alunos, a 

professora compreende que deve fazer as adaptações e modificações, mas teve 
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problemas referentes à organização e aplicação da atividade com a turma 

inteira, que deveria ter sido prevista no planejamento. A professora gastou 

muita energia para planejar e executar uma atividade individual para aluna 

com deficiência e não se atentou que pequenas mudanças seriam suficientes 

para atender as necessidades da turma e consequentemente da aluna como 

promover interações entre os alunos para que se tornem corresponsáveis pela 

aprendizagem da turma.  

Fica claro a dúvida da professora sobre o que ensinar e como ensinar 

conteúdos de ciências para alunos com grandes desafios de aprendizagem7, 

considerando que o objetivo da inclusão não é só promover a interação dos 

alunos com deficiência, mas também a aprendizagem de conteúdos 

curriculares. Mesmo que os professores possam considerar a escola um 

ambiente favorável para interação dos alunos essa questão precisa ser revista.  

Em seguida relatou que realizava experimentação nas suas aulas, 

dialogamos sobre o potencial dessa metodologia para os processos de 

aprendizagem dos alunos como um todo e em especial para os alunos com 

deficiência, assim combinamos potencializar essa metodologia no decorrer do 

processo de intervenção que pretendia ser desenvolvida na perspectiva de uma 

ação colaborativa.  

 
“Professora: eu sempre faço experiências com a turma, acho que ajuda 
e os alunos gostam. 
Pesquisadora: Como é a participação das alunas com deficiência? 
Professora: Eu mostro e elas ficam observando. 
Pesquisadora: Você pensou em realizar alguma experiência nas 
próximas aulas? 
Professora: Ah! Eu quero fazer sim. Só não sei qual ainda, mas vou 
fazer. 
Pesquisadora: Se puder veja alguma e vamos tentar planejar juntas. 
Professora: Está bem” (D2DC0103). 

 

A professora esboçou comentários: “ano passado eu fiquei frutada, eu 

não sabia como trabalhar não! Tentava, mas não sabia se estava certo não!” 

(D3DC0103). Além das dificuldades da professora em promover participação 

                                                
7 Expressão usada pelos autores Stainback e Stainback (1999). 
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ativa da aluna ela relatou sobre dificuldade de fazer avaliação da aluna E (que 

ainda não sabe ler nem escrever), a professora diz “eu peguei várias imagens do 

conteúdo da prova, eu fazia as pergunta e ela respondia apontando para a 

imagem, daí a gente fazia a colagem” (D4DC0103).  

Essa questão da avaliação foi recorrente em nossas discussões nos 

encontros e a professora sempre sinalizava:  

 
“Mas na verdade eu não sei se ela está aprendendo, eu não fazia 
avaliação com ela, eu não sabia nem como fazer. Eu não considero isso 
como uma exclusão da minha parte, não foi isso. É mesmo uma 
questão de aprendizagem, que no dia a dia a gente vai adquirindo, já 
na terceira e quarta unidade procurei fazer diferente, assim, tudo que 
eu ia fazendo eu fazia uma adaptação para ela e ela ia fazendo 
diferente (parada), mas na primeira e segunda unidade não foi bem 
assim” (E2CL2003). 

 
O docente deve priorizar avaliação da aprendizagem individual durante 

o processo como aspecto a ser adicionado à sua prática. Isso requer revisitar 

elementos contidos no planejamento: objetivos, estratégias e procedimentos 

como processo de avaliação a fim de atender aos estilos e ritmo de 

aprendizagens dos alunos. 

E nos momentos de discussões questionamos à professora a respeito da 

avaliação.  Eis o relato: 

 
“Eu não faço avaliação escrita para eles não. Ano passado eles não 
fizeram a prova (parada), assim como os outros, eu estava no processo 
de aprendizagem, mas esse ano eu já vejo de outra forma, ano 
passado eles participavam das atividades, faziam colagem, eu passava 
as imagens do assunto que eu estava dando na prova, é tanto, que eu 
separei ela dos outros alunos, ela ficou na cadeira dela e eu ajudando 
ela a fazer a prova com colagens das gravuras” (E5CL2003). 

 

A grande dificuldade do professor é desvincular a avaliação da ideia de 

quantificar. Na parte da leitura do PCN que fala da avaliação, destaca: 

avaliações voltadas a dar acompanhamento aos grupos que realizam o 
projeto, que o professor realiza observando as contribuições 
individuais e resultados parciais dos grupos. Esse modo de avaliação 
permite que o professor detecte as dificuldades e ajude os estudantes 
a superá-las (BRASIL, 1998, p. 110). 
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Para o processo educativo Carvalho e Gil-Pérez (2006, p. 60) afirmaram 

que “é necessário ainda ampliar a avaliação para além daquilo que compõem a 

atividade individual dos alunos: avaliação de aspectos como ambiente da aula, 

o funcionamento dos pequenos grupos, as intervenções do professor”. O 

sistema de ensino no qual os professores são submetidos, contribuem para 

concepção da avaliação como um instrumento para medir a capacidade dos 

alunos ao passo que deve ser realizado com finalidades verificar se as propostas 

de ensino atendem as necessidades educativas dos alunos. 

 

4° Encontro: Identificar elementos que favorecem e impactam no 

desenvolvimento da prática pedagógica inclusiva 

 

Para o quarto encontro havia combinado que faríamos a observação da 

aula da professora. Entretanto, nenhuma das alunas com deficiência 

compareceu às aulas nesse dia; mesmo assim afirmamos que faríamos as 

observações da aula, por compreender que a educação inclusiva é uma 

perspectiva teórica de ensino para todos. Desse modo supomos que o 

planejamento da aula traria uma abordagem mais ampla, não apenas para os 

alunos PAEE. No entanto fui interrompida e conduzida até a secretária pela 

professora que nos informou que só faria as correções das atividades 

desenvolvidas na aula anterior. Assim fiquei aguardando o término do trabalho 

da professora para marcarmos nosso próximo encontro o que foi possível 

acontecer naquele momento, uma vez que a professora havia terminado as 

atividades de sala aula. Promovemos uma discussão com vistas na próxima 

aula, objetivando uma incursão no planejamento com intenção de provocar 

reflexões e reelaborar o planejamento da aula, o que não foi possível acontecer 

naquele momento, uma vez que a professora não apresentou o planejamento. 

Frente à essa situação e em virtude do tempo discutimos a possibilidade de 

realizar essa proposta no próximo encontro. 
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“Pesquisadora: Que acha de discutirmos os planejamentos das 
próximas aulas? 
Professora: Vamos sim. 
Pesquisadora: Você está com os planejamentos? 
Professora: Não. Eu não trouxe, eu saí atrasada de casa e acabei 
esquecendo o meu caderno de planos de aula. 
Pesquisadora: Então façamos no próximo encontro. 
Professora: Então tá”.  

 

O fato da professora não trazer o planejamento supostamente por medo 

do julgamento ou insegurança impactou todo o processo. Percebemos que a 

professora tem consciência da necessidade de mudanças na prática pedagógica, 

e até propõe mudanças no planejamento, só que ainda não sabe se as escolhas 

que fazia estavam corretas, desse modo preferiu relatara aula em vez de 

apresentar o planejamento. Outro fator que pode ter gerado a insegurança da 

professora em não apresentar o planejamento, pode estar relacionado a 

ausência de propostas da escola para implementação da educação inclusiva. 

A inexistência de discussões para implementação da proposta da 

educação inclusiva no ambiente escolar mencionado nas nossas discussões, 

suscitou a seguinte consideração da professora “tinha que ter uma proposta 

mais elaborada, entendeu?!” (B2DC2002). Não há um fator específico que 

dificulte a inclusão de alunos com deficiência na sala de aula, a própria 

dinâmica de funcionamento da escola em alguns momentos impactou no 

próprio desenvolvimento da pesquisa, que podem ser analisadas como 

elemento que dificulta, mas também poderiam favorecer se fosse refletida do 

ponto de vista da mudança de perspectivas.  

 Durante o período de observação fomos surpreendidas com mudanças 

na rotina da escola, a exemplo da semana da água e semana da Páscoa. No 

entanto na semana anterior eu estava na escola e momento algum foi citado que 

a escola promoveria atividades voltadas para essas temáticas. Essa prática 

refletiu na ausência de planejamento, contudo percebemos uma satisfação da 

comunidade escolar com esse tipo de prática: alunos felizes, professores 

tranquilos interagindo entre si e com os alunos. Quando a escola promove 

práticas diferenciadas há um envolvimento e uma disposição maior tanto por 
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parte dos professores quanto dos alunos, podemos perceber a partir dessas 

situações as possibilidades de mudanças, pois esse rearranjo escolar foge do 

modelo tradicionalista. 

 

5° Encontro: Planejamento/reflexões das ações propostas do plano de aula com 

possíveis adequações - 20/03/18 

 

Começamos o encontro dialogando sobre como promover aulas para 

uma turma que tem uma aluna com deficiência inclusa. Buscamos fundamentar 

a conversa a partir da proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN 

para o ensino de ciências. À medida que realizávamos a leitura buscávamos 

alinhar a proposta do PCN de ciências com o planejamento inclusivo e o 

contexto de atuação da professora. Analisamos a viabilidade e efetivação com 

base nas experiências da professora com uma aluna que apresenta sequelas da 

paralisia cerebral, com limitações nas funções cognitivas. Eis o relato da 

professora:  

 

“É o segundo ano que trabalho com ela, ano passado eu fiquei 
frustrada. Eu tentei buscar ao máximo algum recurso, eu ia falar de 
minhoca, trazia a minhoca para sala, e eles pegavam essa minhoca. Ela 
se envolveu muito com a atividade, o sucesso foi tão grande... (risos, 
parada). Então eu procuro utilizar material, o mais real possível e 
tento fazer uma aula dialogada que eles possam interagir, não deixo 
eles esquecidos, mas trago coisas que sirva para os demais 
também.Tento trazer material lúdico e mesmo nas aulas expositivas 
direciono para eles também” (E1CL2003). 

Percebemos a preocupação da professora no processo de inclusão da 

aluna e concordamos com afirmação de Lustosa e Melo (2018, p. 111)   

é preciso atenção para considerar as principais necessidades do 
educador e correlacionar as propostas educacionais a serem 
destinadas a ele em função de suas necessidades especificas e das 
dimensões (motora, intelectual, auditiva, socioemocional) em que 
manifestam alguma fragilidade.  

Para além das questões da aprendizagem acadêmica devemos considerar 

a articulação do planejamento da aula e do conteúdo a ser ensinado, para o 
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desenvolvimento de habilidades motora, socioemocional, comunicação dos 

alunos, providenciando as modificações e acomodações necessárias. 

A professora discorria sobre sua a relação com a aluna com deficiência e 

de como ela respondia às atividades propostas demonstrando sempre muita 

empolgação, parecia realmente que conseguia incluir a aluna PAEE nas aulas. 

Entretanto, nas observações, percebemos que de fato aconteciam, mas fora do 

contexto das aulas. A professora consciente ou inconscientemente sabia que a 

aula desenvolvida não atendia as possibilidades acadêmicas da aluna, pois na 

maioria das vezes no final da aula se dirigia até ela para novamente explicar o 

conteúdo da aula.  

Esse episódio se repetiu muitas vezes durante as observações, 

demonstrando o quanto era difícil para a professora desenvolver um trabalho 

que incluísse todos os alunos, apesar da preocupação dela com aprendizagem 

da aluna. Inferimos que essa postura está em desacordo com a proposta de 

inclusão, pois há uma ideia sedimentada de aula tradicional que impede com 

que os professores possam implementar novas propostas.  

A professora tentou de certo modo dá atenção individualizada na 

tentativa de não deixara aluna totalmente à margem do processo de 

aprendizagem acadêmica, trata-se de uma questão presente nos discursos dos 

professores e que foi evidenciado nas observações. A professora desenvolvia a 

aula com a turma e depois quando dava tempo trabalhava a parte com aluna 

com deficiência algo relacionado ao conteúdo. Há uma discrepância 

significativa no processo de desenvolvimento e aprendizagem da aluna em 

relação aos demais, mas isso não significa limitar, reduzir, eliminar conteúdo ou 

trabalhar a parte supondo que ela não consegue aprender. O professor deve 

criar oportunidades de aprendizagens no contexto da sala de aula.  

As aulas devem ser cuidadosamente planejadas, alinhadas ao trabalho 

desenvolvido para a turma inteira e adaptada para que atenda às necessidades 

específicas da aluna, aulas centradas em modelos tradicionalistas dificultam 

implementação do processo de inclusão. Assim, o planejamento precisa garantir 

a participação ativa de todos alunos na aula. 
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A professora sentiu dificuldades com o planejamento e mesmo sendo o 

segundo ano que trabalhava com aluna teve dúvidas se ela estava aprendendo 

ou não. Na leitura do PCN de ciências a professora chamou atenção para o 

tópico “trabalho de campo” descrito no PCN de Ciências (BRASIL, 1998, p.126), 

que discutia a utilização de espaços naturais para o ensino: 

O desenvolvimento de atividades em espaços (...) traz a vantagem de 
possibilitar ao estudante a percepção de que fenômenos e processos 
naturais estão presentes no ambiente como um todo, não apenas no 
que ingenuamente é chamado de natureza. Além disso, possibilitam 
explorar aspectos relacionados com os impactos provocados pela ação 
humana nos ambientes e sua interação com o trabalho produtivo e 
projetos sociais. 

E falou que sempre buscava elementos no próprio espaço escolar para 

trazer para suas aulas e com frequência promovia trabalhos de campo para os 

alunos: 
 

“Ah quando eu trago aqui para fora, eles já me pedem, professora 
vamos lá para fora, se deixar eles querem aulas desse tipo todos os 
dias, mas às vezes incomoda a secretaria, quando faço aula fora da 
sala de aula, eles andam, de um lado para outro, não param quietos, 
(risos) porque contornar essa turma, não é brinquedo não, 
adolescente, quando você pensa que estão todos ali no grupo, um foi 
um beber água, outro foi para o banheiro, mesmo a gente dividindo 
em turma em pequenos grupos, sempre tem um que (pausa), mas dá 
para a gente controlar, eles gostam de aula assim, mas é difícil (risos)” 
(E6CL2003). 

 

Entretanto na leitura do PCN vimos que  
 

para que o trabalho de campo ou excursão tenha significado para a 
aprendizagem, e não apenas como atividade de lazer, é importante 
que o professor tenha clareza dos diferentes conteúdos e objetivos que 
pretende explorar. Esta definição é fundamental para que a atividade 
seja bem compreendida pelos estudantes (BRASIL, 1998, p. 126). 

 

Destacamos a aprendizagem por meio de experiências, sinalizamos sobre 

o potencial dessa metodologia para os processos de aprendizagem dos alunos 

como um todo e em especial para os alunos com deficiência. Assim 

combinamos realizar essa metodologia no decorrer do processo de intervenção, 

que pretendia ser planejada em parceria, entretanto a professora se antecipou e 

realizou atividade antes de podermos ter revisto as possibilidades de 

realizarmos as modificações ou adequações necessárias. 
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Na aula de campo realizada pela professora:  

 

“A aluna com deficiência observava o espaço, sem muito interesse, e 
assim como a maioria dos alunos não estava envolvida no processo 
ensino aprendizagem, apenas alguns estavam prestando atenção à 
explicação da professora e relataram suas experiências de vida, por 
exemplo, do momento em que um aluno comentou com professora 
que aquela areia servia para construção, outro, que relatou que seu 
avô havia colocado fogo em uma área da roça. Em seguida, a 
professora conduziu os alunos de volta para a sala e logo que todos 
acomodaram a aula acabou” (F7LC2703). 

 

 Logo após a aula fomos conversando pelo corredor, quando a professora 

evidenciou algumas observações importantes, relatou que a profissional de 

apoio não ajudava no trabalho, deixando muitas vezes a aluna distante dela 

“ela está aqui para acompanhar aluna ao banheiro, na alimentação e para se 

locomover e só, eu só vejo fazer isso” (F7DC7037). A professora contava com 

auxílio da profissional de apoio, entretanto a escola juntamente com os 

professores precisa pensar na questão de uma qualificação, orientação e 

supervisão para esses profissionais.  Há necessidade de sinalizar que o trabalho 

da profissional de apoio em sala de aula é muito importante e vai além dos 

cuidados básicos. A escola precisa instituir “uma conscientização muito maior 

das muitas formas pelas quais a presença de um apoio em sala de aula pode 

inconscientemente segregar um aluno na sala de aula regular” (MITTLER, 2003, 

p. 35).  

A pesquisadora teceu considerações sobre possibilidades do trabalho da 

profissional de apoio em forma de parceria com a professora “ela pode ajudar 

muito, principalmente durante as aulas mediando a atividade, as relações 

professora-aluna e aluna-alunos tentando ser mais proativa evitando situações 

negativas, a exemplo de situações em que não está prevista as adequações e 

modificações para aprendizagem” (F10DC2703). Para Tardif e Lessard (2014, p. 

138) “também o auxílio profissional mútuo faz parte da tarefa dos professores, 

embora geralmente de um modo informal. É preciso incluir nestas atividades de 

mútua ajuda profissional o apoio aos professores novos e a supervisão dos 

estagiários”. O envolvimento da profissional de apoio no âmbito do fazer 

pedagógico da professora torna-se um investimento necessário.   
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Ainda sobre a profissional de apoio a coordenadora nos relatou que  

 
“a profissional de apoio não tem compromisso nenhum com a escola, 
não participa das reuniões. E quando as alunas não vêm elas acham 
que não precisam ficar na escola, por diversas vezes a aluna faltou e 
quando a gente procurou pela profissional de apoio elas, já tinham ido 
embora. Isso virou ponto de discussão nas reuniões dos 
coordenadores e diretores, a coordenadora relatou decidimos quando 
as alunas faltassem elas iriam ficar confeccionando material para o 
trabalho com as alunas, assim fizemos, quando ficam enrolam e não 
fazem ou inventam desculpas para sair e é assim!” (F9DC2703).  

 

A relação da professora com a profissional de apoio torna-se difícil pela 

ausência de políticas públicas de valorização profissional. As formas de 

interação de trabalho entre professores e assistentes de apoio é marcada pela 

desvalorização, falta de interesse e a precariedade nas condições de trabalho. 

Verificamos ausência de critérios8 para seleção dos profissionais, baixo salário, 

não há diretrizes para contratação e nem legislações de direitos e deveres para 

esses profissionais.  

 

6° Encontro: Aplicação/observação da aula - 27/03/18 

 

O encontro aconteceu no turno matutino, teve como objetivo observação 

da aula planejada na parceria professor pesquisador, cujo conteúdo seria 

“cadeia alimentar” conforme planejado com a professora no encontro anterior, 

momento em que foram discutidas algumas ideias e sugestões a respeito das 

pretensões das atividades a serem desenvolvidas, uma vez que não estávamos 

de posse do planejamento. Produzimos uma sequência didática para 3 (três) 

aulas envolvendo conteúdo cadeia alimentar, complementar as atividades 

relatadas pela professora: (1) atividade prática, experimento para a extração da 

clorofila; (2) atividade lúdica (jogo) de cadeia alimentar envolvendo todos os 

alunos; (3) uma releitura de uma atividade descrita (perguntas e respostas), com 

o conteúdo de cadeia alimentar.  

 

                                                
8 Conversa informal com a coordenadora da escola. 
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Entretanto, a professora desistiu de aplicar a aula planejada: 

 
“Olha a aula que vou dá hoje é sobre o solo, eu até conversei com A. 
(coordenadora) sobre isso, porque eu tinha feito um planejamento 
com você, mas os alunos trouxeram as amostras de solo que eu tinha 
pedido na aula passada, e para não frustrar eles, porque eles criam 
uma expectativa (risos), daí vou fazer essa aula” (F1DC2703). 

 

A professora iniciou a aula com uma breve apresentação do conteúdo 

“Solo” e informou para os alunos que logo em seguida eles iriam para área 

externa da escola realizar uma atividade de campo para observar os diferentes 

tipos de solo. E assim conduziu os alunos para área externa. Caminhando 

realiza tentativas de interação com os alunos “andando de um lado para outro”. 

Notamos que a professora é muito ativa tenta envolver os alunos na atividade, 

compreende as necessidades individuais de cada aluno, apresenta 

possibilidades de desenvolver trabalhos respeitando o ritmo de aprendizagens 

dos alunos.  

Tardif e Lessard (2014, p. 246) “denominam de supervisão ativa, que se 

traduz em atividades como passar o olho constantemente sobre o grupo, 

movimenta-se frequentemente para acompanhar e conduzir a atividade 

grupal”. Trata-se de interação ativa com intenção de chamar atenção para o 

objeto de aprendizagem, esse aspecto é um ponto positivo, evidenciamos como 

elemento potencializador para as possíveis mudanças da prática. 

Consideramos a proposta da aula de campo um ponto significativo, mas 

em algumas circunstâncias houve momentos de dispersão dos alunos, fato que 

incomodou a professora e foi de encontro com suas expectativas a respeito do 

que pensava sobre aulas de campo conforme falou: “os alunos gostam desse 

tipo de aula” (P1). As iniciativas de promover aulas práticas e menos 

conteudistas ainda provoca resistências dos alunos percebemos no relato: 

 
“alguns alunos foram chamados à atenção por diversas vezes, para 
que acompanhasse o trabalho de campo essa questão dificultou que a 
professora concluísse a aula, pois ao retornar a sala os alunos 
demoraram para se acomodar, o sinal tocou e a professora P1 concluiu 
a aula dizendo: na próxima aula a gente termina”(F4DC2703).   
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“Fulano, presta atenção, essas meninas estão conversando demais”, 
“não pode sair agora não” (F2DC2703). 
 
“A aluna com deficiência estava sendo conduzida pela profissional de 
apoio, assim como os outros também se manteve dispersa durante o 
período de observação” (F3DC2703). 
 

Quando conversamos sobre os episódios a professora sinalizou para os 

comportamentos inadequados da turma durante a aula e comentou: “nem 

sempre consigo controlar os alunos, quando saem da sala eles ficam muito 

soltos nem todos acompanham a aula” (F8DC2703). 

Sendo assim ficou o dilema de que os alunos gostam da disciplina, mas 

não estão completamente envolvidos desse modo questionamos a professora: 

“você considera que os alunos gostam da disciplina ciências? 

 

“Até onde eu tenho percebido, uma parte sim, uma boa parte dos 
alunos eles gostam, porque tem alunos que se identificam mais com 
uma disciplina, do que com outra, isso quer dizer que nem todos 
gostam, tem um que gosta mais de ciências exatas, outros linguagens, 
(...), acho que gostam daquela que ele se sai melhor, mas boa parte dos 
alunos das minhas turmas gostam” (B8CL2802). 

 

O que nos chama atenção é que a professora compreende a importância 

de aulas dinâmicas, mas há dúvidas em saber como desenvolver esse tipo de 

aula. Consideramos como primordial entender que o planejamento não se trata 

apenas de preparar atividades, mas pensar como estruturar o desenvolvimento 

dessas para serem realizadas por todos os alunos considerando ainda que, o 

professor está diante de múltiplas tarefas: despertar atenção dos alunos, 

direcionar ações de aprendizagem, impor a ordem, coibir comportamentos 

inadequados dos alunos, enfim realizar constantes movimentos na busca de 

interagir com os alunos. 

Seguindo a reflexão do episódio percebemos a indisciplina como aspecto 

que implicou no desenvolvimento da prática pedagógica da professora. Para 

Vasconcellos (2003, p. 163) “a indisciplina dos alunos é uma reação ao 

desrespeito, aos coeficientes de poder não adequadamente equacionados pelo 

professor”.  
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A questão da indisciplina tem a ver com múltiplos aspectos desde a 

organização institucional à estruturação do trabalho pedagógico da professora. 

Se os alunos conhecem o regimento escolar, se participaram das construções 

elaborações destes. A democracia faz parte do processo de formação dos 

sujeitos e deve estar aliado ao compromisso da escola em relação à participação 

dos alunos nas decisões da escola. Na sala de aula os professores podem 

compartilhar e ressaltar os compromissos dos alunos (direitos e deveres) 

assumidos a partir das regras previamente estabelecidas no regimento escolar e 

outros documentos e mais ainda informar da organização estrutural da aula 

com regras comuns e contratos de trabalho combinados previamente. Devem 

desenvolver sentimentos de pertença, capacidade de trabalhar em grupo e 

desejo de ajudar o próximo. 

  

7° Encontro: Reflexões sobre a aula -27/03/18 

  

Nesse encontro refletimos sobre aula de campo do ponto de vista da 

aprendizagem dos alunos. Notamos elementos importantes na prática da 

professora que coadunam com a perspectiva para o ensino de ciências, tais 

como: experiências, demonstração, trabalho de grupo. Essas modificações estão 

previstas no PCN que precisam estar claras no planejamento do professor de 

como devemos executá-las. Nesse encontro buscamos evidenciar alguns desses 

elementos.  

Partindo da pergunta da professora a pesquisadora no final da última 

aula: “você acha que fiz certo?” (G3CL2703) começamos uma discussão sobre o 

trabalho de campo, entendendo que o trabalho reflexivo não é responder 

perguntas, mas conduzir a professora refletir sobre suas ações, questionamos a 

professora “o que foi que você achou da aula?” (G1DC27/03). 

 A professora respondeu de forma reflexiva,  
 

“Depois das aulas eu às vezes eu fico assim, preocupada, meu Deus 
eu queria entrar na cabeça desses meninos, no mundo deles pelo 
menos por um segundo para eu ver, como eles percebem, como 
entendem (...) até que ponto eles conseguem ou não, será que eles 
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aprenderam, será que eles aprenderam mesmo? Sinto essa 
inquietação, será que eles estão entendendo?”(G1CL2703). 

 
Destacamos o trecho da proposta do PCN de ciências que diz que: 

para que o trabalho de campo ou excursão tenha significado para a 
aprendizagem, e não apenas como atividade de lazer, é importante 
que o professor tenha clareza dos diferentes conteúdos e objetivos que 
pretende explorar. Esta definição é fundamental para que a atividade 
seja bem compreendida pelos estudantes (BRASIL, 1998, p. 126). 

 
Desse modo íamos descrevendo a proposta conforme orientações para o 

ensino de ciência e sinalizamos para algumas possíveis modificações em relação 

aos recursos que poderiam auxiliar a proposta no sentido de contribuir para 

compreensão e aprendizagens dos alunos.  

 
“Pesquisadora: - Faltou uma sistematização em forma de roteiro para 
que os alunos pudessem seguir e se orientar nas observações que 
iriam realizar na atividade de campo.  Contendo algumas questões 
investigativas, com espaços para descrições dos elementos 
observados.  
Professora: - Mas como assim fazer o roteiro? 
Pesquisadora: - Sim, um roteiro de observação, quando você não 
estivesse por perto eles poderiam se orientar. 
Professora: - Teve uma vez que eu fiz assim, mas eu não quis repetir. 
Pesquisadora: Poderia acrescentar uma atividade de coleta de 
amostras de solo. 
Professora: - Engraçado, nas aulas passadas eu fiz diferente, coloquei 
tudo e dessa vez eu não fiz, eu achei que só ia analisar o solo ali, e que 
não precisava, mas como é a primeira aula acho dá para a gente 
reelaborar. 
Pesquisadora: - OK. Qual o melhor dia? Traz o planejamento que você 
já tem, daí a gente faz os ajustes com essas intervenções que a gente 
está discutindo” (G1DC2703). 

 

Há situação de aprendizagem que os alunos precisam de orientações 

para realização da atividade. O direcionamento por meio de roteiro ajudaria os 

alunos a pensar em resultados, retomar as informações relatadas durante o 

processo e pensar sobre: por que chegamos a esse resultado? E não o outro? Por 

que meu colega chegou a uma conclusão diferente da minha? Esse recurso 

articulado com a intervenção da professora, corroboraria no desenvolvimento 

de potencialidades no processo de ensino e oportunidades de aprendizagens 

para os alunos. A construção do conhecimento dos alunos exige tempo, esforço, 
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envolvimento, retornos constantes, auxílio dos professores e dos colegas o 

roteiro com orientações facilitaria o trabalho da professora com os alunos, 

principalmente com a aluna com deficiência.  

Quando se pensa no processo de aprendizagem dos alunos tem-se que 

discutir planejamento pensando na aluna que tem grandes desafios de 

aprendizagem, deve considerar suas necessidades de aprendizagem individual 

dentro do espaço coletivo, incluir as possibilidades de apoios dos colegas, bem 

como as adaptações necessárias para favorecer a participação ativa da aluna 

com deficiência as ações devem antever e prever o que e como se deseja 

alcançar. 

Desse modo, evidenciamos o reconhecimento por parte da professora da 

necessidade do planejamento em parceria, ela estava disponível para aceitar e 

acatar as propostas. Entretanto isso não facilitou o nosso trabalho, ao contrário 

precisávamos ter um cuidado maior em relação às reflexões sobre as práticas e 

às experiências da própria professora com os alunos em sala de aula. As 

perspectivas de mudanças da prática deveriam surgir a partir do que a 

professora conseguisse avaliar como necessária. No decorrer das discussões 

apontamos algumas questões para serem analisadas, a observação das aulas da 

professora nos trouxe muitas pistas: as relações aluna-alunos, professora-

alunos, professora-aluna, as estratégias das aulas, a presença da profissional de 

apoio na sala, enfim precisávamos repensar esses elementos com a professora e 

transpor em ações possibilitando ampliar a visão do processo.  

Esse foi nosso maior desafio repensar e reconstruir o planejamento com 

base no que já tinha sido posto em prática, aliar as reflexões com as experiências 

e transformá-las em novas ações. O que percebemos como contribuição da 

parceria foi o repensar do fazer pedagógico, mesmo que de forma sutil trouxe 

possibilidades de modificações que possivelmente podem acontecer a curto ou 

longo prazo, os ganhos na autoestima e autoconfiança foi importante para as 

mudanças de atitude da professora referente ao que já realizava na prática. 
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8° Encontro: Replanejamento da proposta da aula “solo” - 03/04/2018 

 

Nesse encontro chegamos antes do horário combinado, com intuito de 

verificar os recursos e livros didáticos disponíveis na escola. Juntamente com a 

coordenadora selecionamos alguns livros didáticos. Quando a professora 

chegou nos relatou que pretendia fazer o experimento “permeabilidade do 

solo” então solicitamos o planejamento e mais uma vez a professora disse que 

não havia trazido.  

 
“Pesquisador: Mas você fez algum roteiro para aula. 
Professora: Não. 
Pesquisadora: Vamos buscar esse experimento nos livros de ciências? 
Professor: Vamos. Eu gosto de trabalhar com esse livro (Ciências: 
Meio Ambiente, autores: Carlos Barros e Wilson Paulino.) 
Pesquisadora: Vamos verificar o que o autor traz em termos de 
metodologias e estratégias. Aqui, ele começa com um bloco de 
“perguntas”, depois traz um item “conversas com o leitor” 
estimulando o processo investigativo do aluno. Por que isso? Para 
romper com a concepção equivocada de que a ciência só é feita por 
quem está nos laboratórios, por cientistas” (H1DC0304).  

 

Para discussão do replanejamento tomamos por base que cada 

instituição adota um modelo de planejamento que melhor atende os requisitos 

do projeto pedagógicos da escola, alguns modelos são mais detalhados do que 

outros, entretanto por mais simples que seja há elementos básicos nos 

planejamentos que não mudam, pois estes direcionam as ações dos professores. 

Como não tínhamos uma estrutura base para o planejamento, fizemos o 

caminho inverso, ou seja, a partir das ações da professora buscamos perceber os 

elementos constitutivos da prática pedagógica: objetivos, conteúdo, 

metodologia, recursos e avaliação, mesmo a professora não apresentando o 

planejamento percebemos as suas intenções educacionais.  

A partir de então iniciamos o replanejamento destacamos o interesse em 

promover aulas dinâmicas e estimulantes para os alunos, sinalizado na fala da 

professora P1 “eu vou fazer a experiência e o jogo de perguntas e respostas com 

placas certo e errado, eu já tenho as placas aí, eu deixo uma das placas com as 

alunas.  



 

104 

Na tentativa de reconstruir o planejamento pesquisamos o experimento 

nos livros didático.  Encontramos o experimento “permeabilidade do solo”, 

lemos o roteiro e buscamos a proposta pedagógica do autor, percebemos que 

indicava alguns questionamentos iniciais, outras atividades práticas, desafios e 

outras atividades. Partimos para uma pesquisa na internet usando o tema 

“experiências com solo”. Além do experimento encontramos outras atividades 

propostas. Em função do tempo não conseguimos construir o planejamento 

propriamente dito: objetivos, conteúdo, metodologia, recursos e avaliação, 

dessa forma questionamos: 

 
“Pesquisadora: Será que dá tempo sistematizar a nível de 
planejamento?  
Professora: Dá sim, está aqui é só organizar direitinho. 
Pesquisadora: Então já vamos deixar decidido quais atividades vamos 
fazer e as estratégias que vamos utilizar. 
Professora: Eu vou fazer a experiência, e o jogo de perguntas e 
respostas, com placas certo e errado, eu já tenho as placas, esse aí, eu 
deixo uma das placas com as alunas” (H2DC0304). 

 

Discutimos a forma de organização da aula, na tentativa de garantir a 
participação da turma inteira e evidentemente da aluna. 

 

“Pesquisadora: Como você pensou na estratégia? Na dinâmica da sala 
de aula? 
Professora: É porque tem uns dias que essa aluna não vem. Então eu 
nem sei. 
Pesquisadora: A gente pode desenvolver a dinâmica do trabalho em 
equipe, com duas outras colegas, envolvendo ela no trabalho, e 
solicitar ajuda da profissional de apoio na mediação, que possa 
solicitar que a aluna observe e acompanhe, questionando a aluna e 
fazendo registros das respostas, e a gente avisa para ela (profissional 
de apoio) que quando precisar pode solicitar a sua presença. 
Professora: Eu acho que com aluna “M” (não tem a fala 
comprometida) a gente até consegue, mas com “E” (apresenta 
comprometimento na fala) eu acho mais complicado, mas vou tentar.  
Pesquisadora: a gente pode ver cartões de comunicação alternativa. 
Professora: É. Pode ser... 
Pesquisadora: se pensar em outras possibilidades pode incluir no 
planejamento”. 

 

 Percebemos a frustração da professora relacionada às questões da 

inclusão, tinha a expectativa de que o trabalho de parceria iria resolver as suas 

dificuldades na prática pedagógica com alunos PAEE. Quando falamos de 
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propostas de inclusão os professores costumam pensar em técnicas, materiais e 

instrumentos específicos diferentes do que costumam utilizar nas salas de aula. 

Reconhecemos como importante as adequações e modificações para o ensino, 

mas acima de tudo consideramos primordial o debate para que esclareça que 

muitas questões perpassam pela postura dos profissionais que atuam na 

educação. As resistências ocorrem de formas invisíveis muitas vezes 

silenciadas, por medo e insegurança intuímos a dizer que as desistências das 

professoras têm a ver com essas questões.  

Nesse contexto de frustração que a professora colocou a importância do 

envolvimento da família, considera que o processo de inclusão é importante, 

mas que não acontece apenas na sala de aula acredita que todos devem 

participar. 

 
“Então todos deveriam participar, a sociedade, a família desses 
meninos a gente não sabe como são! Precisa envolver a família. Por 
exemplo: o que a senhora está achando sua filha aqui na escola? 
Fizessem indagações à família e convidasse também para participar, 
às vezes, a gente sente essa família longe” (J6DC1704). 

 

Stainback e Stainback (1999, p. 284) traz os benefícios de desenvolver 

programa incluindo a participação da família por meio de relatos de dois 

professores: 

Uma coisa que foi ótima para mim foi deixar parte das coisas fluírem, 
perceber que eu poderia delegar parte delas para outra pessoa. Não 
precisava saber todas as respostas. Eles [os pais] podiam dizer “Que 
tal tentarmos isso?” e eu poderia responder “Ótima ideia!” (relato 1: 
professor especializado que utilizou o planejamento educacional 
individualizado - PEI). 

Embora inicialmente fosse “Oh, isto é difícil para mim”, a gente 
reconhece, pela maneira como as coisas se desenvolvem, como isso 
tornou o PEI muito mais tranquilo, como nossa equipe passou a 
trabalhar muito melhor, como eu passei a me sentir realmente bem. 
Fez uma grande diferença no geral, e em todo o relacionamento que 
tive com os pais. Posso honestamente dizer que eles agora fazem parte 
da nossa equipe (relato 2: professor especializado que utilizou o PEI). 
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 Em meio a um interesse de debater essa questão a professora teceu 

críticas na forma e de como a relação entre escola e família vem se 

estabelecendo: 

 

“Quando a família cobra os professores acham até estranho. Assim, a 
maioria delas chega fazem a matricula dos filhos aqui e a gente não 
fica sabendo de nada, no caso daquele menino, fulano, por exemplo, 
agora que a gente veio descobrir que esse menino tem deficiência, 
faltou a família acompanhar, conversar com a gente, esse menino 
precisa muito de apoio e a família com certeza estava precisando de 
uma ajuda, mas não falou nada, (parada) às vezes falta conhecimento 
da família, parece que eles ficam com vergonha de falar” (J7DC1704). 

 

 É bastante pertinente a reflexão da professora em relação à família. A 

escola deve estimular e criar oportunidades de participação e engajamento dos 

pais. Stainback e Stainback (1999, p. 285) dizem que 

 
novas oportunidades frequentemente estimularam tanto os 
profissionais quanto os pais a mudar, a expandir e a elevar suas 
expectativas com relação aos modos pelos quais os alunos poderiam 
participar na escola, em casa e na comunidade. A mão de uma aluna 
surda e cega no ensino médio passou a considerar o emprego apoiado 
como um resultado realista e alcançável por sua filha, algo que, em 
sua opinião, anteriormente nem sequer teria considerado. O otimismo 
dessa mãe não estava baseado na especulação, mas na realidade das 
experiências de sua filha na escola.  

 

 Para a professora é importante conhecer o aluno com deficiência 

conforme relatou: “procurar saber sobre o diagnóstico do aluno, tem termo que 

eu nem sei o que quer dizer, não sei o significado”. Conhecer a respeito das 

especificidades das deficiências é uma expectativa da professora para criar uma 

relação de proximidade com universo particular do aluno. A Nota Técnica nº 4 

(BRASIL, 2016) informa que não é necessário o laudo em saúde de nenhum 

estudante a fim de que seja compreendido como público alvo da educação 

especial, cabendo às escolas a organização de estudo de caso, a fim de 

deliberarem se o sujeito apresenta deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento ou superdotação/altas habilidades para garantir as 

possibilidades de aprendizagens dos alunos. 
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 Os professores necessitam conhecer os alunos, suas singularidades com 

olhar atento para a pessoa e não para a limitação. Devemos ter cuidado com os 

diagnósticos, o que de fato precisamos saber é que são alunos diferentes como 

todos os outros que estão na escola. Como todos os alunos as pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação tem sonhos, necessidades, desejos que podemos 

descobrir se encorajá-los e se dermos condições para se desenvolverem, para 

isso precisamos saber quem são essas pessoas, como vivem e como podemos 

ajuda-las. As limitações impostas pela deficiência não deve ser impedimento 

para o professor realizar seu trabalho, deve-se criar oportunidades de 

aprendizagem a partir de adaptações e propostas diferenciadas. 

 

9° Encontro: Aplicação/observação da aula - 11/04/18  

 

Esse encontro foi da observação da aula planejada na parceria professora 

pesquisadora: experimento “permeabilidade do solo”.  

Evidenciamos entusiasmo na professora, ela começou a aula dizendo 

para os alunos que iria realizar o experimento com o solo e os alunos ficaram 

bastante animados. Iniciou-se com uma aula expositiva para revisar conceitos 

trabalhados na aula anterior, as diferenças entre os tipos de solos demonstrando 

por meio de pequenas amostras para a realização do experimento. Ao iniciar 

convidou todos os alunos para chegarem próximos à sua mesa, solicitou da 

profissional de apoio que conduzisse a aluna “E”. Convidou uma aluna para 

ajudá-la no manuseio do material e um aluno para marcar o tempo de filtração 

(I2DC1104). 

A inquietação da turma era perceptível, os alunos se acomodaram meio 

amontoados porque o espaço em torno da mesa era pequeno, alguns alunos 

mais altos do que outros, alguns subiram nas carteiras para observar o 

experimento, fizeram um pouco de barulho, a professora tentou acalmá-los. 

Iniciou-se a experimentação apresentando para os alunos os recursos: 

três garrafas pet, um funil, um copo, pote de margarina e três filtros de papel. 
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Agora, prestem atenção! A gente pega o filtro de papel e coloca dentro 
do funil e o encaixa na boca da garrafa, e a gente marca o tempo, daí a 
gente espera, quando terminar a gente faz a mesma coisa com a argila. 
Agora vocês observem, e olha também na qual vasilha a água cai mais 
rápido (P1). 

 

A professora solicitou que uma das alunas segurasse a garrafa, para que 

pudesse colocar no funil a amostra de “argila”, pediu que os alunos 

observassem a medida (quantidade de solo) que estava sendo colocado no funil, 

pois utilizaria a mesma medida para cada um dos três tipos de solo, em seguida 

colocou a água no copo, explicando que iria utilizar também a mesma medida 

de água para cada um dos experimentos. Solicitou que o aluno anotasse o 

tempo, e repetiu o mesmo procedimento para os outros tipos de solo 

(I4DC1104). 

Durante o período de espera do processo de filtração os alunos se 

dispersaram, a professora chamou atenção algumas vezes, quando terminou o 

processo, solicitou que o aluno anotasse o tempo e que falasse para os demais. 

Pediu que os alunos retornassem aos seus lugares, realizou alguns 

questionamentos, em relação ao tempo de filtração os alunos tiveram dúvidas 

entre qual tipo de solo seria mais/menos permeável. A maioria dos alunos não 

soube responder (I4DC1104). 

 A professora realizou intervenções no processo de aprendizagem, 

propiciando aos alunos refletirem sobre: “quando chove, qual solo demora mais 

tempo para secar? E quando a gente anda nesses solos úmidos, qual deles 

gruda no sapato? Os alunos responderam: o barro, e a professora completou: 

então é esse o solo mais úmido, percebem agora a diferença?” ((I5CL1104). 

Desse modo a professora organizou os alunos em grupos de dez para 

que observassem o resultado do processo de filtração. Mesmo assim alguns 

deles não conseguiram diferenciar. Percebemos que os alunos não aprendem da 

mesma forma e nem ao mesmo tempo, cabe assim à sensibilidade da professora 

em reconhecer tal individualidade. 

Analisamos esse aspecto do ponto de vista do ensino o erro torna-se 

elemento importante que pode ser explorado para aprendizagem dos alunos. 
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Para Serrão (2012, p. 176) “a confusão ou o erro apresentado pelo aluno não se 

constituem em obstáculos para aprendizagem, mas sim numa manifestação de 

seu entendimento, o que oferece elementos para o professor orientar e 

reorientar o sentido da ação educativa”. Verificamos mais uma vez que a 

profissional de apoio não ficou próxima da aluna com deficiência, nem auxiliou 

sua participação dificultando o envolvimento e integração da aluna na 

atividade proposta. 

A preocupação da professora com a aprendizagem da aluna com 

deficiência foi revelada quando comparou com outra aluna que apresenta a 

mesma deficiência. 

 
Quando a aula acabou, a professora se dirigiu até a carteira da aluna 
com deficiência, e mostrou resultado do processo a partir dos filtros 
com as amostras do material e realizou alguns questionamentos, a 
aluna não conseguiu responder. A professora ao sair da sala disse que 
a aluna sente muita dificuldade, e estabeleceu uma comparação com 
outra aluna deficiente, afirmando que a outra aluna tem um 
desenvolvimento melhor (I6LC1104). 

 

Essa reflexão deve ser analisada à luz da articulação do planejamento 

geral e individualizado visando a organização do trabalho pedagógico do 

professor, objetivando o ensino para alunos com grandes desafios na 

aprendizagem. Compreender esse processo requer uma disposição para pensar, 

organizar, mediar e avaliar o ensino individualizado no contexto da 

diversidade. Esse trabalho deve partir da compreensão da professora da escola 

sobre o trabalho pedagógico a ser desenvolvido para os alunos PAEE.  

Em uma pesquisa para inclusão de alunos com múltiplas deficiências no 

ensino regular, os autores comprovaram que a rede de ensino orienta e 

desenvolve o planejamento educacional individualizado - PEI, entretanto estes 

são pouco (nada) articulados com o ensino regular, conforme descrevem: 

Há ainda ênfase nas limitações/deficiências dos alunos na 
sistematização desse plano. Há orientações da rede de ensino para que 
neles sejam traçadas as informações gerais sobre o aluno, as metas e os 
conteúdos a serem trabalhados, considerando a dinâmica das turmas 
em que estão matriculados. No entanto, (...) as dificuldades de mediar 
os processos de ensino-aprendizagem dos alunos (...) acabam por 
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implicar a composição de Planos Educacionais Especializados pouco 
(ou nada) articulados aos currículos comuns (JESUS; VIEIRA; 
NUNES, 2018, p. 299). 

A consciência do saber fazer deve vir atrelado a saberes curriculares 

adquiridos na trajetória da vida acadêmica, mas no caso da professora a 

formação inicial acadêmica estava desvinculada da área de atuação,pois a 

prática foi construída na experiência com o ensino de ciências. 

 Para Ghedin (2012, p. 162) “não há o que possa explicar melhor o sentido 

de nossas práticas pedagógicas educativas do que os limites e as possibilidades 

de estabelecer-se em nós um processo sistemático de reflexão sobre elas”. Para 

ação docente é necessário ter a experiência do saber fazer, responsável por 

desencadear processos de ensinar e aprender. Tardif (2014, p. 54) coloca que “os 

saberes experienciais surgem como núcleo vital do saber docente, núcleo a 

partir do qual os professores tentam transformar suas relações de exterioridade 

com os saberes em relações de interioridade com a sua própria prática”. 

A professora tem conhecimento da importância de pensar em planejar 

aulas observando as singularidades dos alunos, conforme diz: 

 
“A gente percebe que eles mesmo com essa deficiência, tem uma 
maneira de aprender, outro tem outra, ninguém é igual a ninguém 
todos têm limitações, eu fico preocupada com a sala toda, eu sempre 
tento de alguma forma fazer alguma coisa para melhorar, eu sempre 
fico atenta a uma dica, uma dinâmica, aquele planejamento que 
fizemos com jogos, experiências e tudo mais, vou usar nas aulas de 
revisão” (G2CL2703). 

 

Os alunos são diferentes e não têm a mesma habilidade para 

aprendizagem. Assim aprendem de forma diferente e caberá ao professor 

compreender as necessidades individuais dos alunos, repensar o modo como 

deve apresentar o conteúdo procurando adequar aos diferentes níveis de 

desenvolvimento cognitivo. Portanto, as condições ambientais e as 

oportunidades que lhes foram oferecidas no decorrer da vida, são fatores 

preponderantes quando nos referimos aos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem dos sujeitos. Assim é importante o professor conhecer quais 

habilidades precisar ser estimuladas para poder realizar um planejamento que 
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contemple as capacidades cognitivas no que se refere às diferentes habilidades 

como: atenção, concentração, memória, linguagem, dentre outras. São canais de 

troca entrada/saída da informação fundamentais para os processos de 

aprendizagem acadêmica.  

 

10° Encontro: Avaliação do contexto geral da pesquisa - 17/04/2018 

 

Esse encontro teve como objetivo realizar uma reflexão do contexto do 

desenvolvimento da proposta. Nesse sentido não apresentamos uma temática 

específica e perguntamos de modo geral como foram os encontros? A 

professora timidamente esboça expressões positivas: “foi bom! Deveria ter mais 

encontro assim. Eu pensei que você fosse ficar mais tempo. Vou sentir falta dos 

nossos encontros”. E instigamos: O que achou dos encontros?  

 
“Professora: Olha você sabe que formação é uma busca, esse tipo de 
formação que poderia estar acontecendo nas escolas, nos capacitando, 
a própria escola, a prefeitura, junto com a secretaria, está mobilizando, 
o CAPI, e demais órgão órgãos (J1DC1704). 
Vamos parar um pouco de pensar em aula, não é só pensar aula, aula, 
aula. Vamos pensar em fazer estudos (J2DC1704). Entendeu? Vamos 
fazer estudos sobre: planejamento; como vamos trabalhar; como 
vamos desenvolver as metodologias para trabalhar com essas 
crianças; discutir estudos de casos, a partir dos nossos alunos, como é 
que eu posso trabalhar com fulano (J3DC1704). Promover cursos na 
própria instituição, vamos aprender como a gente deve fazer? Tem 
tantas discussões, que poderiam ajudar nessa questão que não é 
discutindo (J4DC1704). 
É buscando que a gente, vai encontrar uma solução, eu sozinha 
isolada não consigo, nem você consegue, o que temos que fazer é 
trabalhar em conjunto, a educação não é para todos? (J5DC1704) 
Pesquisadora: Que tipo de apoio você acha que os professores 
precisam? 
Professora: Apoio?!!, eu sinto que é a questão mais complicada. Falta 
apoio pedagógico, para ajudar a gente, a gente recebe um pouquinho 
daqui, dali e chega o CAPI, dá um pouco de apoio também! Deveria 
ter um apoio constante, um apoio diferenciado. Como nos vamos 
fazer para elaborar o planejamento e o material, não depender só do 
professor. Procurar saber sobre o diagnóstico do aluno, tem termo que 
eu nem sei o que quer dizer, não sei o significado. Os professores 
estão precisando de cursos capacitação, capacitar, a palavra é 
capacitar esses professores, não é para ficar ali e aprender ali não, é 
capacitar, é estudar, planejar, fazer assim como a gente estava 
fazendo, mas todos, todos os professores da escola, um só não 
adianta, tem que ser um trabalho coletivo”. 
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Neste discurso observamos ausência de atenção à proposta da pesquisa 

por parte da escola. A empolgação inicial logo deu margem a uma 

invisibilidade a respeito da importância desta para discutir a implementação da 

proposta de inclusão, pois requer compromisso dos dirigentes, professores e 

profissionais da educação, isso deixou-nos transparecer no processo de 

pesquisa. Percebemos nos discursos dos gestores que há uma preocupação em 

articular com outros profissionais eventos como palestras e oficinas com temas 

relacionados à inclusão; há incentivos para que o professor possa se capacitar 

nas áreas específicas das deficiências dos alunos. Consideramos que são ações 

importantes para implementação da proposta da inclusão e que é de certa 

forma um grande avanço, entretanto não há mudanças se não há um 

engajamento efetivo por parte de todos da comunidade escolar. Essas ações 

ainda foram insuficientes para provocar as mudanças necessárias, pois a escola 

precisa rever conceitos e construir novas atitudes diante das necessidades e das 

exigências do público alvo da educação especial. 

Notamos que o desenvolvimento da proposta suscitou 

constrangimentos, mas logo a relação de confiança e de respeito foi se 

estabelecendo, à medida que os encontros foram acontecendo a professora 

mostrou-se tranquila e mais confiante no seu trabalho, construindo assim novos 

olhares para a prática pedagógica, a partir do processo reflexivo sobre as 

dificuldades e possibilidades do desenvolvimento de uma prática pedagógica 

na perspectiva inclusiva, desenvolvida em parceria. 

A parceria tornou-se um instrumento potencializado para a prática 

pedagógica, dessa forma evidenciamos a necessidade da escola trabalhar nessa 

perspectiva com os demais professores e profissionais especializados, buscando 

sistematizar ações cotidianas, refletir, construir novas ações.  

 No decorrer dos encontros, nas conversas, podemos perceber que a 

professora tem buscado fazer um trabalho diferenciado, inovando a prática 

pedagógica, utilizando diversas estratégias de ensino de ciências que favorecem 

a interação e aprendizagem de todos os alunos da classe, entretanto falta um 
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suporte teórico para nortear a sistematização, reflexão e avaliação das 

atividades desenvolvidas.  

 

4.2 Limites e possibilidades do desenvolvimento da proposta pedagógica 

 

 Defendemos a ideia de que a pesquisa sobre a prática docente deve ser 

realizada no contexto escolar em processo de colaboração entre a professora e 

pesquisadora. Entretanto, como não foi possível realizá-la devido algumas 

implicações estruturais, propusemos a parceria com o propósito de promover 

reflexões sobre a prática docente. 

No processo de formação do professor a partir do trabalho docente 

pautamos às investigações nas categorias dos saberes docentes. Tardif (2014) 

diz que na prática o docente integra diferentes saberes, dentre eles: saberes 

disciplinares que integram-se igualmente à prática docente por meio da 

formação (inicial e continuada) dos professores nas diversas disciplinas 

oferecidas pela universidade; saberes curriculares que apresentam-se 

concretamente sob forma de programas escolares (objetivos, conteúdos, 

métodos) que os professores devem aprender e aplicar; e saberes experienciais 

desenvolvidos pelos próprios professores no exercício de suas funções e na 

prática da sua profissão.  

Pretendíamos compreender o modo como o ensino de ciências se efetiva 

em contextos educacionais frequentados por alunos da educação especial e 

sobretudo como os professores mobilizam os saberes quando exercem a prática 

pedagógica, também tínhamos interesse em investigar os limites e 

possibilidades do desenvolvimento de uma proposta pedagógica realizada em 

parceria pesquisadora e sujeitos investigados. 
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4.2.1 Os limites 

 

Diversos fatores estão imbricados com a prática do professor os quais 

não podemos e não devemos dissociá-los. A imersão no contexto do trabalho 

docente possibilitou descortinar as ações da prática da professora que leciona 

ciências e revelar o modo pelo qual a docente reage/age diante do 

desenvolvimento da proposta pedagógica. 

Na perspectiva de relatar os limites, identificamos alguns pontos que 

merecem ser discutidos: a formação, tempo de serviço, as condições do trabalho 

do professor, descrença na própria atuação, ausência de familiaridade com o 

currículo, insegurança com o conteúdo, falta de apoio pedagógico, dentre 

outros que interferem de forma negativa e fortemente na prática docente. 

A pesquisa foi marcada por dilemas e tensões a respeito das condições de 

trabalho nos quais a professora é submetida, Tardif (2014, p. 116) propõe que  

se quisermos compreender a natureza do trabalho dos professores, é 

necessário ultrapassar esse ponto de vista normativo. Com efeito, 
como qualquer outra ocupação, o magistério merece ser descrito e 
interpretado em função das condições, condicionantes e recursos que 
determinam e circunscrevem a ação cotidiana dos profissionais. 
Ocorre o mesmo com a pedagogia: é importante situar melhor essa 
categoria em relação às situações de trabalho vividas pelos 
professores. 

Uma das questões reveladas foi a formação das professoras que 

lecionavam ciências uma vez que apenas uma professora tinha formação na 

área especifica de atuação e as três outras não possuíam Licenciatura em 

Ciências Biológicas ou áreas afins, o que infelizmente é uma prática bastante 

comum no estado da Bahia contrariando a regulamentação do Plano Nacional 

da Educação – PNE Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014estabeleceu em sua 

Meta 15 que “todos os professores e as professoras da educação básica possuam 

formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área 

de conhecimento em que atuam” (BRASIL, 2014).  

 Outro dado revelado na nossa pesquisa que retrata a realidade da 

maioria dos professores dos anos finais da educação refere-se à idade/tempo de 
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serviço da professora (54 de idade e 30 anos de serviço), o que deveria ser um 

ponto positivo pela experiência acumulada constitui-se em desanimo e 

desmotivação para o professor. Atrelamos esse dado às políticas públicas 

previdenciárias que obrigam os professores a tardar suas aposentadorias.  

Souza (2013, p. 57) desenvolveu um estudo com base nos dados do IDEB 

de 2011 e afirmou que, 

os docentes da educação básica no Brasil em sua maioria são pessoas 
com experiência de trabalho. Isso quer dizer que, mesmo com a 
renovação de quadros, com a ampliação na contratação, os docentes 
estão permanecendo mais tempo na profissão. Isso parece se articular 
com as consequências geradas pela reforma previdenciária, na qual a 
introdução de uma idade mínima associada ao tempo de contribuição 
para que o trabalhador pudesse se aposentar e, além disso, o 
estabelecimento de valores máximos a serem pagos aos aposentados 
podem estar gerando essa condição de permanência dos docentes na 
ativa, seja demorando mais para se aposentar, seja regressando ao 
trabalho, com novos contratos, após a aposentadoria.  

Carvalho (2018, p. 41) realizou estudo sobre o perfil do professor da 

educação básica verificou a existência de “profissionais mais jovens nas etapas 

iniciais e profissionais mais experientes nas etapas finais” e apontou uma forte 

tendência no aumento nas idades dos docentes nos próximos anos revelando 

que os professores estão levando mais tempo para se aposentar.  

Souza e Gouveia (2011) especularam que a faixa etária dos professores 

pode estar associada à maior experiência profissional, se considerar que a 

permanecia mais tempo na carreira, traga maior amadurecimento em suas 

ações pedagógicas e no enfrentamento de desafios. Do mesmo modo os autores 

acrescentam outra perspectiva,  

a experiência tende a forjar melhores profissionais docentes. Isto pode 
representar um incremento nas condições de qualidade, seja pelo 
contato direto de alunos com profissionais que já acumularam uma 
trajetória que os qualifica para enfrentar desafios, seja porque 
potencializa um amadurecimento das ações pedagógicas, dado o teste 
do tempo pelo qual elas (por meio dos docentes) já passaram. Mas, 
por outro lado, isto também pode significar que temos profissionais 
com maior desgaste físico e emocional, pois, salvo situações 
específicas, esses profissionais mais experientes não estão sendo 
recompensados, ou recebendo um tratamento diferençado em relação 
às condições de trabalho, considerando que já não tem a mesma idade 
de outrora (SOUZA; GOUVEIA, 2011, p. 5).  
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Encontramos também alguns elementos que expressam os 

condicionantes da escola. Tardif e Lessard (2014, p. 55) afirmam “a escola 

possui algumas características organizacionais e sociais que influenciam o 

trabalho dos agentes escolares”. Nessa questão relatamos a indefinição nos 

horários da aula e das atividades de classe (AC) e como consequência a 

dificuldade de organizar atividades coletivas com os professores que ensinam a 

mesma disciplina, em nosso caso, ciências. O que foi justificado pela 

coordenadora da escola em virtude das oscilações no quadro de professores: “a 

gente está com um problema na escola, ainda não estamos com o nosso quadro 

de professores completo, estamos aguardando a Secretaria de Educação 

Municipal resolver isso, de modo que a gente não consegue ter um horário fixo 

para as aulas, e para que os alunos não fiquem nos corredores atrapalhando as 

aulas, a gente vai ajustando os horários dos professores no decorrer do dia” 

(B2CP2802). 

Assim o trabalho do professor não é uma tarefa simples, encontra-se 

marcada pelas eventualidades, complexidades fora do controle da atividade de 

docência, “aspectos nitidamente burocráticos e codificados ou prescritos do 

trabalho (...), pode-se também considerar os componentes informais da 

atividade, aqueles aspectos que estão implícitos ou “invisíveis” no ofício e suas 

inúmeras contingências, imprevistos” (TARDIF; LESSARD, 2014, p. 41). Por 

essas razões, a atividade docente aparece mascarada pelo que podemos chamar 

de situações invisíveis consumidas pelo contexto imprevisível.  

Como consequência da falta de definição do horário da escola, apenas 

uma professora pode participar da intervenção e ainda assim o tempo das 

reuniões da pesquisadora e professora também foi prejudicado, pois não 

ultrapassava 1 (uma) hora. Assim não conseguimos construir o planejamento na 

sua totalidade, restringindo-se às discussões e a todo momento tivemos que 

mudar as estratégias de trabalho e os rumos da proposta, o que consideramos 

como fator limitante.   

Segundo Zabala (1998, p. 93)  
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a complexidade dos processos educativos faz com que dificilmente se 
possa prever com antecedência o que acontecerá na aula. Agora, este 
mesmo inconveniente é o que aconselha que os professores contem 
com o maior número de meios e estratégias para poder atender às 
diferentes demandas que aparecerão no transcurso do processo de 
ensino/aprendizagem. 

Existe um reconhecimento por parte das professoras da necessidade de 

atividades formativas e de apoio para o trabalho com alunos no contexto da 

inclusão o que foi citado pela professora “eu não sei trabalhar com esses alunos, 

até tento, mas não tenho certeza se estou fazendo certo, na verdade, falta 

material, falta apoio pedagógico e falta principalmente formação” (D4DC0703). 

Nas questões relativas às necessidades de apoio a professora participante relata 

que realizava planejamento com uma colega mais experiente e com formação, 

considera o auxílio como primordial para o desempenho das atividades de 

ensino. Assim, a falta de apoio seja de recursos físico, financeiro, pedagógico e 

até de apoio moral, juntamente com a disseminação das formações 

desvinculadas das práticas pedagógicas pode provocar resistência e/ou 

desistência dos docentes no envolvimento coletivo e de qualidade para o 

processo ensino e aprendizagem. 

Outro ponto limitante que pode ser decorrente da formação da 

professora na área de Ciências, foi a insegurança em relação ao conteúdo 

intensificada com a presença da pesquisadora em sala de aula, representada 

pelos questionamentos: “(...) é assim mesmo? Você acha que eu estou certa?” 

(...) não é isso? Nesse sentido o medo e a preocupação demonstrada podem ser 

explicados em função da posição secundária que a professora se coloca em 

relação a pesquisadora. Tardif (2014, p. 24), explica que a posição do professor é 

uma “posição socialmente desvalorizada do saber docente em relação aos 

outros conhecimentos sociais, escolares e universitário”. 

Em nossa pesquisa a resistência e desistência ficaram marcadas na 

tentativa da professora em adiar os encontros, na não apresentação do 

planejamento ou na não execução das ações planejadas conjuntamente gerando 

tensões e dilemas que estiveram presentes em grande parte do processo de 

pesquisa. Segundo Tardif e Lessard (2014, p. 193) “os professores parecem 
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desejar ao mesmo tempo cooperação e o respeito à individualidade”. Entretanto 

valorizamos o fato da professora não ter desistido de participar do processo de 

intervenção e nos fundamentamos no status de autonomia do professor. Assim 

fomos adequando a proposta sem perder de vista o processo de reflexão da 

prática pedagógica da professora no contexto inclusivo.  

O nosso trabalho se ateve em desenvolver a proposta tendo em vista a 

reflexão sobre/na prática. Desse modo percebemos divergência entre a 

proposta e o que a professora esperava. Carvalho (2006, p. 20) revela que “as 

instituições de formação de professores não podem fornecer aos docentes 

respostas precisas sobre o ‘como fazer’ quando propõe a questão do que nós 

professores de Ciências devemos ‘saber’ e ‘saber fazer’”. Os professores 

principalmente os quais não tem formação voltada para o ensino da matéria, 

ambicionam por um modelo de formação que ensine o como fazer. Daí a 

necessidade de promover a formação no contexto docente vislumbrando o 

desenvolvimento da autonomia por meio do trabalho coletivo.  

Nesse contexto colocamos que as tensões e os dilemas podem estar 

atrelados às concepções intrínsecas relacionadas aos seus saberes experienciais 

que foi constituída a partir de crenças sociais de que “a atividade de pesquisa é 

algo que está fora da cultura escolar” (FRANCO, 2012, p. 259), o que gera o 

distanciamento entre professor e pesquisador, escola e universidade.  

O processo de verticalização surge a partir de um contexto histórico de 

construção de conhecimento realizado pelas universidades, no qual a maioria 

das pesquisas discutem isoladamente os problemas das escolas, dos professores 

e não com as escolas e com os professores. Assim sendo “os educadores e os 

pesquisadores (...) tornam-se dois grupos cada vez mais distintos, destinados a 

tarefas especializadas de transmissão e de produção de saberes sem nenhuma 

relação entre si” (TARDIF, 2014, p. 35), constatou-se que a visão da professora 

em relação aos propósitos da parceria parecia estar estrategicamente em planos 

opostos. 
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4.2.2 As potencialidades 

 

Salientamos que esse tipo de pesquisa desenvolvida em parceria ou de 

forma colaborativa por mais desafiadora que seja aponta diversas contribuições, 

revela-se como uma potencialidade. Assim citamos fatores que possibilitaram a 

efetivação da pesquisa: a aceitação e disponibilidade tanto da escola quanto da 

professora para participação da proposta de pesquisa, a viabilidade de articular 

o ensino de ciências com o ensino na perspectiva da educação inclusiva, a 

ressignificação da prática pedagógica da professora, ação formativa no espaço 

escolar e a possibilidade de discutir a implementação da perspectiva da 

educação inclusiva como forma de superação das dificuldades do ensino. Nessa 

direção tentamos articular os objetivos da pesquisa com as necessidades da 

escola e particularmente da professora.  

Lima e Gomes (2012, p. 205) salientam que “esse tipo de atividade 

amplia a relação das instituições com as escolas de educação básica, na 

perspectiva de promover a formação em serviço dos(as) profissionais que já 

atuam nos diferentes níveis e sistemas de ensino”. Nessa perspectiva Booth e 

Ainscow (2002, p. 6) corroboram dizendo que “não é uma alternativa para 

aumentar o sucesso, mas relaciona-se a fazer isso de modo tal que se construa 

relações de colaboração e aprimoramento no ambiente ensino e de 

aprendizagem”.  

A professora participante da pesquisa se colocou com disposição para 

mudar a sua prática  

 
“estou aprendendo, cada ano que passa, parece que eu não consegui 
muita aprendizagem, porque eu preciso aprender para lidar 
realmente com essa clientela (...) fico buscando ajuda o tempo todo, 
cada passo que dou, você me dá uma sugestão, outro dá uma 
sugestão, eu digo que realmente não sei nada (...). E com esses 
meninos eu tenho aprendido uma lição de vida, eles vão nos ensinar 
que vale a pena está aqui estudando, vale a pena está correndo atrás 
dos objetivos (...), porque antigamente, essas pessoas eram isoladas, 
hoje eles estão aqui no meio da gente, o como eles se sentem bem, isso 
também é importante” (P1 - C8CL0703). 
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Assim, por meio das análises das situações e dificuldades vivenciadas no 

cotidiano escolar e os anseios por superá-las, tomamos como possibilidade o 

envolvimento profissional e o desejo de mudar e transformar a sua prática. Essa 

assertiva deu vazão para reflexões sobre a prática e sobre as insuficiências dos 

cursos de formação docente e sobre as dissonâncias existentes no espaço 

escolar. Os diálogos com a professora se configuraram como a maior 

possibilidade para o desenvolvimento da proposta interventiva na dimensão 

reflexiva.   

Outra possibilidade diz respeito à viabilidade de articular o ensino de 

ciências com o ensino inclusivo. Pretendemos evidenciar que não se trata de um 

trabalho específico para os alunos com deficiência, mas de uma proposta 

pedagógica para o ensino na diversidade. Nesse sentido o ensino de ciências 

traz contribuições para aprendizagem na perspectiva inclusiva. Stainback e 

Stainback (1999, p. 241) traz um exemplo de que todos se beneficiam da 

diversidade e demonstra por meio de uma atividade de ciências do conteúdo 

temperatura,  

 
as atividades do aluno que está aprendendo a diferenciar e usar itens 
quente e frio, por exemplo, eram, para outros alunos que estavam 
aprendendo as escalas de temperatura, oportunidades para construir 
situações práticas e da vida real de coisas quentes e frias e para 
praticar a medição de várias temperaturas (STAINBACK; 
STAINBACK, 1999, p. 241). 

 

Assim os trabalhos desenvolvidos na classe, apontados pela professora e 

desenvolvidos durante a intervenção: atividade de campo, experimentação, 

aula prática, trabalho em grupo evidenciam a preocupação com o trabalho a ser 

desenvolvido com as pessoas com deficiência, entretanto todos os demais 

alunos participam e se beneficiam. Nessa conjuntura discutimos o 

entendimento do trabalho realizado pela professora sem perder de vista a teoria 

e as possibilidades de ressignificação da atividade, ressaltando a importância da 

parceria na condução da reflexão e no resgate da teoria como tentativa de 

articulá-la ao modo como a professora promove o ensino de ciência para alunos 

com deficiência.   
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Ao analisar o movimento da nossa pesquisa enfatizamos como 

possibilidade a ação formativa do professor em serviço a partir da criação de 

momentos reflexivos, ação e reflexão, evidenciado na assiduidade da professora 

e na participação das discussões da/na prática docente. Esse fator contribuiu 

para compreender o modo como a professora entende e efetiva as ações.  

A parceria entre a professora e a pesquisadora suscitou muitas 

indagações e questionamentos que possibilitaram uma reflexão critica sobre o 

contexto escolar, as condições de trabalho do professor, da atual situação 

política e das políticas públicas para a inclusão, das necessidades formativas e 

continuadas do professor, inclusive na área especifica, considerando a 

necessidade de domínio do conteúdo da matéria que leciona. A reflexão sobre a 

prática constitui-se em um elemento de fundamental importância para que as 

mudanças possam ocorrer na prática. 

Embora a nossa pesquisa não possa ser caracterizada como pesquisa 

colaborativa, destacamos a importância desse tipo de pesquisa para o processo 

de desenvolvimento profissional dos professores e para reflexão sobre a sua 

prática, possibilitando pensar no ensino como responsabilidade coletiva. Como 

sugere a professora P1 como possibilidades para solucionar os problemas da 

prática: “Promover cursos na própria instituição, vamos aprender como a gente 

deve fazer, tem tantas discussões, que poderiam ajudar nessa questão que não é 

discutindo. (...) É buscando que a gente, vai encontrar uma solução, eu sozinha 

isolada não consigo, nem você não consegue, o que temos que fazer é trabalhar 

em conjunto (...)”.  

Considerando a escola como espaço formativo e de desenvolvimento 

profissional, Ghedin (2012, p. 163) destacou que:   

 
Isto quer dizer que a atividade pedagógica está, também, 
radicalmente marcada por um fazer político, do mesmo modo que a 
ação política implica um fazer pedagógico. Os caminhos e (métodos) 
do conhecimento não se articulam por si mesmos. Eles são o resultado 
de uma experiência que se soma qualitativamente, uma vez que 
possamos fazer deles objetos de nossa própria reflexão. Isto quer dizer 
que o ato reflexivo é uma atividade que implica uma mudança ativa 
(política) no interior da sociedade. Se não for assim, é mero exercício 
intelectual marcadamente alienante e não a construção filosófica do 
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mundo. Aliás, a reflexão que não se torna ação política, 
transformadora da própria prática, não tem sentido no horizonte 
educativo.  

 

 Apresentamos como possibilidade as reflexões sobre a implementação 

das propostas da educação inclusiva como forma de superação dos modelos 

tradicionalista no qual as escolas vêm funcionando com vistas em melhoria na 

qualidade de ensino. A proposta da educação inclusiva deve servir de mola 

propulsora para discussões referentes às mudanças nos currículos e nas 

propostas pedagógicas das escolas como forma de superação das deficiências 

do ensino. 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inclusão educacional se refere ao modo como a escola deve se organizar 

para receber todos os alunos. É um paradigma proposto para educação que traz 

grandes contribuições para as mudanças desejadas referente à qualidade de 

ensino no contexto da diversidade. As mudanças não dizem respeito apenas às 

estruturas físicas, mas principalmente nas atitudes e nas práticas direcionadas 

ao público alvo da educação especial. Evidenciamos o repensar os paradigmas 

educacionais e didáticos pedagógicos atuais e trazemos as possibilidades da 

implementação da perspectiva da educação inclusiva como alternativa para 

solucionar os problemas educacionais vigentes. 

Diante desse aspecto a nossa proposta de pesquisa buscou salientar que é 

a perspectiva da educação inclusiva é uma realidade para as escolas brasileiras, 

entretanto ressaltamos que a implementação da proposta da educação inclusiva 

tem encontrado limites e dificuldades em virtude de diversos problemas nos 

quais pontuaremos a seguir, assim como pontuaremos também as 

possibilidades e viabilidades por acreditarmos que a educação inclusiva é uma 

proposta fundamentada, consistente e que de fato atende os anseios da 

sociedade como um todo. 

A nossa investigação partiu da necessidade de discutir, implementar e 

viabilizar uma proposta de ações educativas para o ensino de ciências na 

perspectiva da inclusão. Por isso propusemos uma parceria com uma 

professora que lecionava ciências com a intenção de elaborar uma proposta 

pedagógica interventiva e destacamos como objetivo: analisar os limites e 

possibilidade do desenvolvimento de uma proposta pedagógica entre a 

professora de ciências e a pesquisadora no contexto da inclusão.  

Vale ressaltar que foi preciso redimensionar as atividades e as ações 

propostas inicialmente na perspectiva da pesquisa colaborativa para que 

pudessem ser transcorridas em forma de parceria devido as dificuldades, se não 
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impossibilidade de promover a pesquisa interventiva na perspectiva 

colaborativa, uma vez que o sentido da colaboração não foi compreendido na 

sua totalidade pela professora que participou da proposta de intervenção. 

Os resultados da pesquisa demonstram que as professoras entrevistadas 

reconhecem a necessidade de desenvolver um trabalho na perspectiva da 

inclusão, mas como notado existe um distanciamento entre a concepção e 

atuação. Também com relação às políticas públicas percebemos avanços, no 

entanto as escolas não têm conseguido concretizar tais ideários. 

Nas análises dos resultados a partir das entrevistas com as professoras de 

ciências emergiram percepções, crenças, tensões e dilemas que interferem na 

prática pedagógica das professoras e consequentemente limitaram a 

elaboração/execução da proposta pedagógica realizada em parceria para 

inclusão de alunos com deficiência em aulas de ciências.  

As concepções implícitas das professoras sobre a inclusão de alunos com 

deficiências na sala regular demonstram algumas confusões conceituais e 

crenças equivocadas tanto do ensino inclusivo, quanto do ensino de ciências e 

notamos que as dificuldades das professoras com o planejamento do ensino 

inclusivo são semelhantes às dificuldades com o planejamento do ensino de 

ciências. 

No ensino de ciências as professoras revelaram como ensino prático, rico 

em metodologias, recursos e estratégias, entretanto no dia a dia na maioria das 

vezes, utilizaram das suas experiências de ensino e de práticas intuitivas. As 

professoras apontaram como principais dificuldades à organização da escola 

nas gestões de espaço e tempo que impactou na participação das professoras na 

pesquisa, a formação inadequada o que revelou a insegurança quanto ao 

conteúdo curricular de ciências. Sinalizamos para as dificuldades na aceitação 

de mudanças propostas para serem desenvolvidas em parceria referente ao 

planejamento (adaptações, objetivos, metodologias, estratégias e avaliação). 

Sobre o desenvolvimento da proposta interventiva, a organização do 

tempo destinado às atividades de pesquisa foi considerada um “empecilho” 
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para que as outras professoras participassem e as observações foram permeadas 

por insegurança e tensões. 

Quanto à formação os resultados apontam que a professora que 

participou da proposta de intervenção da pesquisa (P1), mesmo tendo 

frequentado cursos de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, 

na formação inicial e na formação continuada, ambiciona por cursos de 

formação. Entretanto, tivemos que redimensionar as atividades formativas que 

pretendiam ser desenvolvidas por meio de reflexões críticas, devido a ideia pré-

concebida e expectativa por uma formação que leve atividades prontas e 

“ensine’ a trabalhar na prática com alunos com deficiência. 

Como possibilidades indicamos a abertura da escola para participação no 

processo de pesquisa, requisito fundamental para as aproximações entre: 

escolas e universidades, professores e pesquisadores; pesquisa e prática 

docente. Apontamos também o diálogo com a professora e o envolvimento com 

atividade formativa viabilizando o processo formativo com base na prática 

reflexiva e o envolvimento profissional da professora expressado por meio das 

preocupações com a formação e consequentemente com a prática. Assim, o 

nosso trabalho teve possibilidade e limitações que indicam necessidade de 

prosseguir com as investigações.  

Conforme citamos acima diversos fatores interferem na prática do 

professor inviabilizando ou possibilitando, mas o que pretendemos deixar 

registrado é a valorização da sala de aula como espaço legitimo para discussão 

das práticas pedagógicas. Ademais as limitações analisadas em conjunto com as 

possibilidades trazem contribuições para o meio acadêmico seja referente às 

questões da formação, saberes docentes, ensino inclusivo e/ou ensino de 

ciências na tentativa de encontrar alternativas viáveis para a melhoria na 

qualidade do ensino.  

Esse trabalho pretendia ser desenvolvido na perspectiva da metodologia 

da pesquisa colaborativa demonstrou um enorme desafio no processo de 

investigação, as dificuldades de entendimentos a respeito da prática 

colaborativa, os distanciamentos nas concretizações das ações propostas 
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interferiram no andamento da proposta de pesquisa que precisou tomar outros 

rumos.  

A pesquisa revelou o quanto as ações propostas para sala de aula 

carregam sentidos e significados que merecem serem refletidos para provocar 

as possíveis modificações. A prática deve ser valorizada e potencializada 

havendo necessidade de discutir no campo da formação as questões 

vivenciadas pelos professores emergidas da rotina da sala de aula. 

Ações colaborativas podem edificar o ensino e apoiar o professor em 

todas as etapas do planejamento, da execução e avaliação de forma reflexiva e 

intencional, na tentativa de encontrar soluções para os problemas do ensino que 

se apresentam de caráter imediato com repercussões positivas a longo prazo, 

para tanto, faz-se necessário tratar as questões do ensino de forma conjunta, 

coletiva com ações para diversidade. 

Nesse sentido sinalizamos as potencialidades da pesquisa colaborativa 

nesse tipo de trabalho o docente realiza a formação profissional a partir da 

interação pesquisadores e professores no processo de reflexão na busca de 

solucionar os problemas da prática. Desse modo a colaboração oferece 

contribuições para concretização dos ideais da formação que é a realização do 

processo de formação no contexto escolar por meio da veiculação da formação à 

prática docente numa perspectiva do desenvolvimento crítico, fortalecendo o 

exercício da profissionalização, promovendo a emancipação e construindo 

teorias mais próxima da realidade docente.  

Trata-se de uma formação fundamentada no exercício da prática docente 

a partir de uma base teórica consistente. A pesquisa colaborativa requer ação 

conjunta de professores e pesquisadores exigem dos docentes engajamento para 

construir entendimentos sobre a prática a partir do processo de reflexão do 

fazer com vistas nas mudanças necessárias da prática pedagógica. 

 Para perspectivas de pesquisas futuras apontamos a necessidade de 

discutir a proposta da pesquisa colaborativa e do ensino colaborativo com 

órgãos responsáveis pelas instituições de ensino para implementação de redes 

de apoio com as instituições que prestam serviços de AEE e de aperfeiçoamento 
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profissional, na intenção de que as atividades formativas aconteçam nas escolas 

com reconhecimento e valorização dos professores como coprodutores de 

conhecimento capazes de buscar soluções para os problemas relacionados aos 

processos de ensino. 
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APÊNDICE A  

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: “Ações colaborativas para inclusão de alunos com deficiência 
intelectual em aulas de ciências”, 
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Leila Costa dos Santos    
  
Prezado (a) senhor (a) 

Eu sou, Leila Costa dos Santos, aluna do Programa de Mestrado em Educação 

Científica e Formação de Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, estou realizando o projeto de pesquisa chamado “Ações colaborativas 

para inclusão de alunos com deficiência intelectual em aulas de ciências”. O 

objetivo geral deste projeto é analisar o desenvolvimento de uma proposta de 

ação colaborativa e suas contribuições para o processo ensino aprendizagem de 

ciências em um contexto inclusivo. 

 Os participantes da pesquisa serão 05 professores de Ciências, que 

trabalham em um Colégio de Ensino Fundamental II, efetivos do quadro do 

funcionalismo municipal lotados na Secretaria da Educação, no Município de 

Ipiaú – BA.  

 Convido o (a) senhor (a) a participar deste projeto, pois esta pesquisa 

possibilitará uma análise das concepções sobre o ensino de ciências para uma 

escola inclusiva e contribuirá de forma significativa na produção de novos 

conhecimentos, ampliando as discussões, compartilhando ideias e reflexões 

acadêmicas, acerca do assunto na perspectiva das possibilidades teórico-

práticas na área do ensino de ciências, trazendo como benefícios a promoção de 

abertura no diálogo voluntário, a comunicação e maior segurança do ensino no 

contexto inclusivo, levando em conta a sua autonomia.  
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Sua participação é voluntária e consistirá em responder uma entrevista e 

participar da formação continuada após assinar este Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE).  

Os riscos e ou desconforto apresentados pela pesquisa poderão surgir a 

partir dos questionamentos durante a aplicação dos instrumentos de coleta de 

dados, que serão conduzidas, observando critérios éticos de forma a resguardar 

a sua integridade. Entretanto, o (a) senhor (a) poderá deixar de responder à 

pergunta que causar tal incômodo. Ao participar desta pesquisa, o (a) senhor 

(a), não será identificado (a), permanecendo em anonimato e poderá retirar seu 

consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem sofrer nenhum 

prejuízo. Esta pesquisa também não traz gastos financeiros para o senhor (a), 

nem qualquer forma de ressarcimento ou indenização financeira por sua 

participação. Além disso, sua participação nesta pesquisa não é obrigatória e, 

caso não deseje participar da mesma, sua vontade será respeitada.  

Os resultados desta pesquisa serão publicados de forma anônima em 

revistas especializadas de tal forma que o (a) senhor (a), nem nenhum outro 

participante será identificado. A gravação das entrevistas e sua transcrição em 

papel e todos os dados obtidos no processo formativo serão arquivados pela 

pesquisadora por cinco anos. 

O (A) senhor (a) pode solicitar esclarecimentos antes, durante e depois 

da participação na pesquisa. Tais esclarecimentos podem ser obtidos com Leila 

Costa dos Santos através do e-mail lleila-costa@hotmail.com pelo telefone (73) 

99815-4871. Em caso de dúvida, o (a) senhor (a) também poderá entrar em 

contato na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Avenida José Moreira 

Sobrinho S/N - Jequiezinho – Jequié-Bahia, 45200-000 telefone: (73) 3528-9616.  

Se o (a) senhor (a) aceitar participar desta pesquisa, precisará assinar o 

TCLE em duas vias (uma via ficará com o/a senhor/a e a outra ficará sob a 

guarda de Leila Costa dos Santos), e responder em forma de gravação a 

entrevista.  

Em caso de dúvida, o (a) senhor (a) também poderá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da 

mailto:lleila-costa@hotmail.com
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Bahia (CEP/UESB) pelo telefone (73) 35289727, pelo e-mail 

cepuesb.jq@gmail.com ou no seguinte endereço: Av. José Moreira Sobrinho, 

S/N - Bairro: Jequiezinho, Jequié – Bahia. Desde já agradeço sua atenção!  

___________ - BA, ____ de________________ de ________. 

________________________________        _______________________________ 
           Pesquisadora responsável                         Participante 
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APÊNDICE B 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde. 

 

Título do Projeto: AS AÇÕES COLABORATIVAS PARA INCLUSÃO DE 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EM AULA DE CIÊNCIAS 

RESPONSÁVEL: Leila Costa dos Santos 
ORIENTADOR: Profª. Drª. Ana Cristina Santos Duarte 
 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa: AS 

AÇÕES COLABORATIVAS PARA INCLUSÃO DE ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EM AULA DE CIÊNCIAS. Neste estudo 

pretendemos analisar o desenvolvimento de uma proposta de ação colaborativa 

e suas contribuições para o processo ensino aprendizagem de ciências em um 

contexto inclusivo. O motivo que nos leva a estudar esse assunto é tentar 

problematizar as relações da teoria com a prática inclusiva por meio de uma 

proposta de ação metodológica de ensino inclusivo.  

Para participar deste estudo, você deverá autorizar e assinar um termo de 

consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Você será esclarecido (a) em todas as formas que desejar e estará 

livre para participar ou recusar-se. Você poderá retirar consentimento ou 

interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é 

voluntária e a recusa em participar não causará qualquer punição ou 

modificação na forma em que é atendido (a) pelo pesquisador que irá tratar a 

sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado 

em nenhuma publicação.  

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome ou 

material que indique sua participação não será liberado sem a permissão do 

responsável por você. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 

arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após 

esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso 

em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador 

responsável, e a outra será fornecida a você. 

Eu_______________________________________________ fui informado (a) dos 

objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 
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dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o 

meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. 

Tenho o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo 

em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me 

foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
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APÊNDICE C 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERIZAÇÃO DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS QUE TEM ALUNOS 

COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL INCLUSO 
 

Bom dia/Boa tarde professor (a), eu quero agradecer a sua disponibilidade e o 

seu interesse em participar desta pesquisa. A sua participação é muito 

importante e todas as informações cedidas nessa entrevista são essenciais para o 

desenvolvimento da pesquisa. Antes de iniciarmos a entrevista, por favor, leia o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que estou entregando e, se estiver 

de acordo, assine. Você tem alguma dúvida? Você autoriza que a entrevista seja 

gravada? Podemos começar? 

 

Caracterização do professor 

 

Iniciais do nome:_________________________ Sexo: F (  )     M (  ) 

Idade: ________________________ 

Qual é sua carga horária de trabalho?____________________ 

Quanto tempo você trabalha com alunos especiais_________________ 

Quanto tempo leciona nesta Unidade escolar?______________ 

 
Formação inicial e continuada 

 

Graduação: 

Ano de conclusão: 

Instituição de formação: ( ) Pública ( ) Privada 

Tipo: ( ) Presencial ( ) À distância 

No curso de graduação você teve disciplina sobre Educação Especial? Se sim 

comente sobre o que você lembra. 

Tem participado de cursos de aperfeiçoamento profissional em educação 

especial? 
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APÊNDICE D 
 
 

QUESTÕES SEMIESTRUTURADAS PARA PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

 
 

1. O que você entende por:  

 

1. O que você entende por: 

Educação inclusiva 

Ensino colaborativo 

Deficiência intelectual  

Adaptações curriculares 

 

2. Como você planeja e desenvolve aulas para alunos com necessidades 

educacionais especiais.  

 

3. Utiliza algum tipo de estratégia de ensino e/ou avaliação diferenciada 

para alunos com DI nas aulas de ciências? Em caso afirmativo, quais? 

 

4. Na escola há recursos materiais e humanos de suporte ao professor de 

ciências que tem aluno com DI, em sala de aula? Caso afirmativo, quais? 

E como é realizado? 

 

5. Que tipo de apoio você definiria como fundamental para o aprendizado 

do aluno com deficiência intelectual nas aulas de ciências? 

 

6. Quais seriam as principais demandas do aluno com deficiência 

intelectual nas aulas de ciências? 

 

7. Como, no seu entendimento, pode ser favorecido o processo de ensino-

aprendizagem do(a) aluno(a) com deficiência nas aulas de ciências? o 

que dificulta? o que facilitaria?  

 

8. Relate um pouco sobre sua experiência com alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

 

9. Como você descreve a relação entre os alunos e o aluno com deficiência? 

10. Qual é o seu sentimento diante do contexto escolar que hoje você 

vivência?  
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APÊNDICE E 

 

ROTEIRO DE DIÁRIO DE CAMPO 

Sala:              Data:                  Turno:                   Nº de alunos presentes: 

Nome do aluno def. Intelectual:  

Professor:                                                               Conteúdo: 

 

 

Recursos utilizados pelo professor:  

(  ) quadro e pincel   (   ) data show  (   ) o professor expôs a aula oralmente  

 

Houve uso do livro didático?  

  Sim ( )  Não ( )    Obs: 

 

O professor usou alguma metodologia diferenciada?  

Sim ( )  Não ( )    Obs: 

 

Os alunos com deficiência fizeram perguntas?Não ( )(  ) Sim       Obs: 

 

Os alunos deficientes demonstraram estar entendendo o assunto da aula? Sim ( )  Não ( )    Obs: 

Sim (  

 

O profissional de apoio escolar pediu ajuda ao professor? Sim ( )  Não ( )    Obs: 

 

 

Ao expor o conteúdo, o professor se aproximou mais de algum aluno deficiente?  

Sim ( )  Não ( )    Obs: 

 

 

Os alunos deficientes são tratados com indiferença pelos colegas? Sim ( )  Não ( )    Obs: 
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Os demais alunos demonstram afeto aos colegas deficientes? Sim ( )  Não ( )    Obs: 

Sim ( 

 

Os alunos com deficiência se comunicam facilmente com o professor? Sim ( )  Não ( )    Obs: 

 

 

As deficiências dos alunos são mencionadas durante as aulas? Sim ( )  Não ( )    Obs: 
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APÊNDICE F 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS DAS QUESTÕES SEMIESTRUTURADAS DAS 

PROFESSORAS QUE LECIONAVAM CIÊNCIAS 

 ‘ 

PROFESSORA QUESTIONAMENTOS 

O que você entende por Educação Inclusiva? 

P1 A educação inclusiva é aquela que inclui de forma que 

atende as necessidades do sujeito, em relação a direitos e 

igualdade sem preconceitos. Que as diferenças sejam 

voltadas para cidadania. Sendo assim, a escola tem o direito 

de garantir a escolarização dos portadores de necessidades 

especiais o mais próximo possível das suas limitações 

preparando-os para convívio social, cultural, político no 

mundo em que está inserido. 

P2 Educação inclusiva é aquela que se faz eficaz para todos os 

alunos através de diferentes metodologias. 

P3 A inclusão de alunos com necessidades com necessidades 

especiais junto aos outros de maneira “inclusa”. 

P4 A inclusão de todos os alunos com necessidades especiais 

na escola regular e transformar um espaço comum para 

todos favorecendo a diversidade. 

O que entende por pessoas com deficiência? 

P1 São aquelas pessoas que tem impedimentos de natureza 

intelectual, física, sensorial e que vivem de forma igualitária 

com as demais pessoas. 
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P2 São aquelas com impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental ou intelectual. 

P3 Pessoas com necessidades de um olhar diferente, 

comprometido, acolhedor. 

P4 São aquelas pessoas que tem impedimentos de longo prazo 

de natureza intelectual, física, visual, auditiva, ou são 

aquelas pessoas que tem impedimentos por toda vida e 

depende de outras pessoas para viver.  

O que entende por ensino de ciências? 

P1 Ciências está inserido em quase todos os campos da 

sociedade atual, pois visa conhecimento científico, 

tecnológico, tendo como foco a observação, pesquisa, 

questionamento, registro e análise crítica do cotidiano.  

P2 São materiais destinados ao estudo das características 

gerais e fundamentais da natureza. 

P3 Ensino com entendimento cuidado e compreensão do meio 

ambiente, saúde, sexo e sociedade. 

P4 Possibilita a pessoa o desenvolvimento de uma visão crítica 

sobre a realidade que a cerca, utilizando seu conhecimento 

adquirido no dia a dia, analisando diferentes situações 

importantes na determinação de sua qualidade de vida, ou 

o ensino de ciências possibilita que o aluno desenvolva 

habilidade para construção de uma resposta positiva. 

1.O planejamento é realizado com objetivo de alcançar aprendizagem de todos 

os alunos? Em caso afirmativo, exemplifique. 

P1 O planejamento é embasado na realidade de cada sala com 

objetivo de alcançar a aprendizagem dos mesmos. 

Procurando estratégias /métodos para que todos possam 

interagir e adquirir. 

P2 Sim. Durante uma aula é possível utilizar diversas 

ferramentas para se alcançar os objetivos. A diversidade 

metodológica é valiosa para todos os alunos todos são 
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beneficiados. 

P3 Sim. Através de pesquisas, seminários, trabalhos, 

apresentações, maquetes, feira de ciências, atividades 

escritas. 

P4 Sim, pois é fundamental a elaboração de objetivos da aula 

relacionada ao tema que visa aprendizagem do aluno. Os 

objetivos deverão abranger as metas que o professor deseja 

alcançar. 

2.  Quais seriam as principais barreiras de aprendizagem do aluno com 

deficiência nas aulas de ciências?  

P1 As barreiras que eu vejo, é quando esses alunos se deparam 

com tanto conteúdo (risos), concorda comigo? Tu 

concordas? (risos) Quando se depara com tanto conteúdo, 

que fica assim, meu Deus! Não é fácil não, tem hora, que eu 

me sinto no lugar deles sentado ali (risos). 

P2 A falta de conhecimento do professor, metodologias 

inadequadas, a falta de significâncias, falta de material 

adequado. 

P3 Falta de capacitação para o professor de acordo a 

deficiência do aluno. 

P4 Para alunos deficiente visual (cego e baixa visão): 

Falta recursos didáticos adequados; ausência de 

experimentação; exclusão tecnológica. 

3. Que tipo de apoio você definiria como fundamental para aprendizagem do 

aluno com deficiência nas aulas de ciências? 

P1 Apoio humano, material concreto, informática, material de 

uso contínuo, laboratório entre outros. 

P2 Primordial é o conhecimento das especificidades da 

deficiência. O material concreto que traga significâncias 

creio também que seja primordial e a adequação dos 

conteúdos 
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P3 Sugestões de atividades para cada área com deficiência.  

P4 Promover diferentes métodos de ensino para promover 

uma aprendizagem de qualidade, buscando mecanismos, 

estratégias e condições alternativas para que o ambiente 

escolar passa a ser inclusiva. 

4. Como no seu entendimento, pode ser favorecido o processo de ensino-

aprendizagem do aluno com deficiência nas aulas de ciências? O que dificulta? 

P1 Sim. A escola que não está equipada o suficiente para 

atender estes indivíduos; cursos para capacitação dos 

professores; descaso político; investimento entre outros. 

P2 Adaptação dos materiais pedagógicos e o acompanhamento 

de profissionais como intérpretes, ledores ou cuidadores 

favorecem o processo. Salas cheias, falta de material, falta 

de acompanhamento extraclasse dificultam este processo. 

P3 No momento não os tenho em sala de aula. 

P4 O ensino de ciências deve promover embasamento para que 

o aluno passa a compreender os fenômenos que acontecem 

ao seu redor; participando criticamente dos debates 

envolvendo os assuntos como: aquecimento global, aborto, 

tecnologia. 

5. Como você planeja e desenvolve aulas de ciências? 

P1 Utilizando material lúdico e mesmo na aula expositiva 

participada direciono para os alunos com deficiência que 

serve para os demais alunos e com imagens também. 

P2 Tento adaptar o material, conteúdo e a avaliação para que 

se adeque. As aulas de ciências são propícias para as 

metodologias práticas que favoreça o aprendizado. 

P3 Não tenho alunos com deficiência. 

P4 Os conteúdos são os mesmos para todos os alunos; as 

explicações dos assuntos são discutidos, os discursos e as 
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vezes concretos para possibilitar que o aluno cego manipule 

objetos e materiais que sejam os mais próximos possível do 

real e que facilitam a compreensão e participação nas 

atividades 

6. Utiliza algum tipo de estratégia de ensino e/ou avaliação diferenciada para 

alunos com deficiência nas aulas de ciências? Em caso afirmativo, quais? 

P1 Com atividades em que contemplam os conteúdos 

programáticos de cada unidade de forma diferenciada 

respeitando as dificuldades e limites de cada um deles. 

P2 Para alunos surdos, por exemplo as avaliações precisam ser 

com questões de múltiplas escolhas, o texto deve ter 

palavras e termos que já façam parte do vocabulário do 

aluno. 

P3 (Em branco) 

P4 Não. A avaliação para o aluno com deficiência são as 

mesmas, sendo que na hora da avaliação eles saem da sala 

de aula, vão para biblioteca ou outra salas sozinhos pois 

eles respondem alto, para não tirar atenção da turma e deles 

também. 

7. Na escola há recursos materiais e humanos de suporte ao professor de 

ciências que tem aluno com deficiência, em sala de aula? Caso afirmativo, 

quais? E como é realizado? 

P1 Sim. A acompanhante que auxilia nos direcionamentos das 

atividades propostas durante as aulas. E todo corpo 

docente e a equipe escolar. 

P2 Na escola não há recursos materiais, tudo tem que ser 

criado e adaptado pelo professor. 

P3 Dorso do esqueleto, TV, slides, jogos etc. 

P4 Sim. É realizado através da explicação oral, o aluno D.V vai 

tateando o material visando auxiliar e realizar a sua 

aprendizagem mais eficiente para facilitar o processo de 

ensino aprendizagem. O material que tem na escola é o 
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corpo humano ele vai tateando o coração, ou seja, e um 

corpo humano que pode ser encaixado toda a parte; 

adaptar os materiais didáticos, tais como: prancha de 

leitura, etc. 

8. Como você descreve a relação da classe com os alunos com necessidade 

educacional especial? 

P1 (reservou o direito de não responder uma vez que relatou 

durante atividade formativa) 

P2 Na José Mendes há uma aceitação por parte da classe pois é 

feito um trabalho de conscientização com todos os 

discentes. 

P3 Em outras salas cuidado e proteção 

P4 A classe cuida muito bem de alunos com necessidades 

educacionais especiais até os alunos de outros se 

prontificam para ajudar a levar no banheiro, água, merenda 

e outras necessidades que os alunos DV necessitam, eles 

colaboraram muito em todos os sentidos, atividades em 

grupo, etc. 

9. Relate um pouco sobre a sua experiência com alunos com necessidade 

educacionais especiais. 

P1 (reservou o direito de não responder uma vez que relatou 

durante atividade formativa) 

P2 É sempre um desafio trabalhar com alunos com 

necessidades educacionais especiais. Sempre busco fazer 

uma efetiva inclusão e busco alcançar os objetivos 

propostos. 

P3 Ano passado minha experiência foi com (...) e foi muito 

angustiante, devido a minha inexperiência como tipo de 

necessidade dela, ela ficava à parte e isso me incomodava 

demais.  

P4 É um desafio e também é um processo que exige respeito, 

dedicação e compreensão ao próximo. A aprendizagem está 
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em explorar possibilidades que o aluno com suas 

dificuldades e limitações precisam ser reconhecidas, daí há 

incentivos do processo de aprendizagem.  

10. Qual é o seu sentimento diante do contexto escolar que hoje você vivência? 

P1 (reservou o direito de não responder uma vez que relatou 

durante atividade formativa) 

P2 Infelizmente falta muita coisa para termos uma escola 

inclusiva de verdade. São muitos os desafios. Hoje vejo 

ainda uma escola integradora, aprendendo a trabalhar com 

está infinidade de necessidades. 

P3 Fico feliz por fazer parte de um colégio que abraça esses 

alunos, apesar das dificuldades de atendê-los. 

P4 Durante as aulas a classe não coopera na parte do silêncio 

para que o aluno DV possa escutar com clareza os 

conteúdos explicados. Fico Preocupada. 
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