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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo consiste em elucidar se a efetividade da inclusão escolar está diretamente ligada à 

disposição favorável do professor ou não, tendo em vista o fato de esse profissional ser um dos principais atores 

que responde de forma ativa no processo inclusivo para sua realização. Diante do exposto, o foco do presente 

trabalho incide em investigar a influência da subjetividade do professor no processo inclusivo, bem como a 

importância da afetividade para o desenvolvimento desse sistema. Para tanto analisou-se os marcos legais que 

favoreceram a inclusão escolar brasileira, as interpretações de inclusão escolar, a subjetividade no contexto 

educacional e a relação de ambas no processo inclusivo nas escolas brasileiras. Com base nos estudos entende-se 

que a inclusão escolar se efetiva em um conjunto de fatores estruturais, atitudinais, de acessibilidade, de materiais 

e apoio pedagógico, além da prática de ações intencionais de profissionais da educação em desenvolvê-la. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this study is to elucidate the efectiveness of scool inclusion is in directly to the favorable 

disposition of the teacher or not, in view of the fact that this professional is on of the main actors who responds 

actively in the inclusive process for his. In view of the above, the focus of the present work is on investigating facts 

about the influence of theteacher´s subjectivity in the inclusive process as well as the importance of affectivity for 

the development of this system. To this end, the legal framework that favored Brazilian scool inclusion were 

analyzed, such as interpretations of scool inclusion, subjectivity in the educational context and the relation ship 

of both in the inclusive process in Brazilian scools. Based on the studies, it is effective in a set of important, 

attitudinal, accessibility, material and pedagogical support to rhe practice of intentional actions by education 

professionals in developing it. 
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1INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem por objetivo esclarecer se a efetividade da inclusão escolar se 

encontra diretamente associada à subjetividade do professor, ou seja, à disposição favorável do 

educador, pois o contexto escolar contemporâneo aponta para a necessidade de mediação 

intencional pedagógica a fim de desenvolver um alunado cada vez mais autônomo em suas 

aprendizagens. A partir dessa afirmativa torna-se relevante realizar uma reflexão crítica a 

respeito da influência do pedagogo no processo de inclusão escolar. 

A inclusão escolar está prevista em Leis Federais que garantem o direito de inclusão e 

permanência de pessoas com necessidades especiais na rede regular de ensino, além de uma 

aprendizagem significativa. Todavia quando se observa a efetivação dessas leis, percebe-se uma 

discrepância em suas práticas. As mudanças sociais, como tecnologias e disseminação da 

informação, têm causado transformações nas relações sociais e na maneira como as pessoas 

veem o mundo, não suportando mais práticas que excluem, que ferem valores de igualdade e 

equidade. Nesse contexto, pesquisadores da área apontam uma ruptura no sistema escolar e a 

mudança da forma como a escola desenvolve seu papel social. 

Por muitos anos a pessoa com deficiência esteve à margem da sociedade como um ser 

inferior, incapaz de se desenvolver e frequentar escolas. Foi a fase de exclusão total, em que as 

pessoas portadoras de necessidades especiais viviam escondidas no seio de suas famílias, e 

outras eram abandonadas por elas. As pessoas com deficiência eram tratadas numa concepção 

demonológica. 

Em 1854, a história das políticas em educação especial dá início com o Instituto dos 

Meninos Cegos, no Rio de Janeiro, onde os cegos puderam ter uma educação formal. Nessa 

fase, pessoas com necessidades especiais passaram de excluídas a segregadas onde aprendiam 

separadas dos outros alunos. Na segunda fase, os PcDs (Pessoas com Deficiências) eram 

internados em orfanatos, manicômios e instituições estatais, tratados com uma visão patológica 

devido aos avanços da medicina. 

A terceira fase, de integração, ocorreu na década de 1960, quando as pessoas com 

deficiências tiveram de se adequar para serem aceitas na sociedade, ou seja, os alunos tinham 

que se modificar para poderem ser integrados nas escolas. A última e atual fase é a fase da 

inclusão que teve sua ascensão nos anos 90 principalmente mediante a Declaração de 

Salamanca, que propõe o ensino a pessoas com necessidades especiais nas redes regulares de 

ensino, garantindo direito às mesmas oportunidades de aprendizagens de pessoas ditas 

“normais”. As políticas públicas de educação inclusiva garantem equiparação de oportunidades 
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a todos os níveis e modalidades de ensino. Esse modelo prevê mudanças de paradigmas, 

estruturais e atitudinais que beneficiam toda a sociedade. 

Foram vários movimentos de luta das pessoas com deficiências para conseguir que 

seus direitos mais básicos fossem assegurados. Somente na segunda metade do século XX, a 

educação se voltou para a efetividade da inclusão. A Constituição Federal de 1988, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente em 1990, Declaração de Salamanca em 1994, leis como a de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996, o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, dentre 

outros vêm transformando a sociedade brasileira antes excludente, em inclusiva. 

Entretanto mesmo com todos os avanços legais ainda são presenciadas práticas de 

exclusão, segregação e integração, com a inclusão, algumas vezes, distante da realidade. A 

escola como agente de formação de cidadãos possui papel fundamental no desenvolvimento da 

criticidade, igualdade, equidade e consequentemente os professores são agentes diretos desse 

processo. O professor vem de uma historicidade educacional em que ele ocupava o centro do 

saber e o aluno não era visto como um ser único com suas especificidades. Havia pouca 

afetividade no processo de ensino aprendizagem e o foco do ensino era padronizado. Com os 

avanços tecnológicos e as novas demandas sociais, a escola foi redirecionada a atender novas 

expectativas e o ensino brasileiro mudou de foco. Agora, em vez do professor, o foco é o aluno 

que deve se desenvolver de forma crítica e autônoma. A valorização da diversidade, novas 

formas e recursos diversos de aprendizagens, tecnologias e a inclusão escolar são fatores desse 

modelo de ensino.  

Assim, o professor passa de detentor do saber para mediador que provoca a 

aprendizagem, ensinando valores e preparando o sujeito para atuar na sociedade de forma ativa 

e protagonista. Por anos a subjetividade do professor foi ignorada, sua história, suas aspirações 

e valores não eram levados em consideração no processo de ensino aprendizagem. Todavia, 

pesquisadores da identidade do professor apontam que esses fatores são importantes nesse 

processo e devem ser valorizados a fim de promover uma aprendizagem significativa. Levando-

se em conta o observado, o objetivo específico do desenvolvimento dessa temática é, por meio 

de estudos bibliográficos, avaliar a influência do professor na inclusão escolar, como seus 

valores, afetividade e conhecimentos podem promover uma sociedade mais justa e inclusiva. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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Considera-se como alguns dos principais teóricos relacionados à inclusão escolar e 

subjetividade do sujeito: Maria Teresa Égler Mantoan, Rosana Glat, González Rey, José Carlos 

Libâneo, José Pacheco, José da Silveira Mazzotta, Lígia Assumpção, entre outros. Esses autores 

apontam uma reflexão-crítica sobre a inclusão escolar, suas expectativas e dificuldades de 

implementação em um contexto histórico de preconceitos e desvalorização do diferente. A 

inclusão escolar prevista em lei federal se concretiza mediante o resultado de lutas de pessoas 

com deficiências por direitos de igualdade e inserção na sociedade. Os autores citados defendem 

a ideia de inclusão como uma preparação da sociedade para receber a pessoa com necessidades 

educacionais especiais, e não o contrário, conforme Glat e Nogueira (2003, p. 18). 

Dentre os vários desafios da Inclusão Escolar Brasileira, os autores concordam que a 

falta de uma formação continuada de profissionais, problemas estruturais, pouca afetividade, 

falta de apoio pedagógico e familiar desmotivam pedagogos em suas práticas inclusivas. A 

desmotivação desencadeia um inchaço nas classes especiais de ensino, responsáveis por 

desenvolver a aprendizagem para esse alunado. Tal realidade contrapõe à essência da inclusão 

escolar que prevê o aprendizado de alunos com necessidades específicas na rede regular de 

ensino, tendo as classes especiais como apoio e não como responsáveis por seu 

desenvolvimento escolar. 

Nesse contexto os autores observam como um dos principais desafios da inclusão 

escolar a formação continuada de gestores e professores para a efetivação do processo. Com 

base nessa problemática, Mantoan (2015, p. 44) afirma que não existe uma fórmula pronta para 

se executar a inclusão. É preciso ter uma atitude favorável e buscar meios de promover a 

inclusão unindo políticas públicas, acessibilidade, pais e comunidade escolar, além de uma 

atitude aceitável do professor, agente direto desse desempenho. Daí a importância de um olhar 

mais preciso na figura do professor, e como ele interpreta essa política pública que se encontra 

em sua realidade profissional. 

Sobre a subjetividade do professor, os autores afirmam que as aspirações desses 

profissionais e seus valores norteiam suas atitudes cotidianas. Essas aspirações e valores são 

construídos historicamente na vida desses sujeitos que muitas vezes não se reconhecem como 

influenciador dentro do processo ensino aprendizagem, o que demonstra a necessidade de se 

estudar a figura do professor e o desenvolvimento de seu papel na sociedade. 

  

2.1 Interpretações no Conceito de Inclusão 
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A associação que se faz sobre inclusão escolar é “pessoas com deficiências”. Todavia 

a inclusão escolar supera essa limitação e engloba toda comunidade escolar. Para se entender a 

inclusão precisa-se abordar a exclusão escolar que segue um padrão único de desenvolvimento 

e a não valorização das diferenças e necessidades específicas. Com as mudanças sociais e 

tecnológicas que as sociedades passaram houve novas influências nas relações sociais, e a 

escola em meio a essa realidade precisa avaliar os processos pelos quais formam seu alunado.  

Nesse sentido, Mantoan (2015, p. 22) afirma que a “exclusão escolar se manifesta das mais 

diversas e perversas maneiras, e quase sempre o que está em jogo é a ignorância do aluno diante 

dos padrões de cientificidade do saber escolar”. A autora certifica que não só pessoas com 

deficiências precisam da efetividade da inclusão escolar, e expande o termo inclusão escolar a 

alunos que possuem uma necessidade específica em algum momento de sua vida escolar.  

Os paradigmas cristalizados tradicionalmente no ensino favorecem alguns e excluem 

outros, ditando-os muitas vezes como “normais e anormais”. A esse respeito, Amaral (1998, p. 

4) mostra que esse pensamento vem de preconceitos internalizados, culturalmente formados na 

sociedade ao longo da história. Alunos com dificuldades em sala de aula são deixados de lado 

ou excluídos de uma aprendizagem significativa que transforme sua vida. Entretanto, “a política 

educacional é somente uma das áreas das políticas sociais construídas segundo o princípio da 

igualdade de todos perante a lei. Assim, ainda que diferencialmente, abrange igualmente 

pessoas de todas as classes sociais”, ressalta Mazzotta (2003, p.13). 

A exclusão escolar tira o direito do aluno de receber as mesmas oportunidades de 

aprendizagem que outros, e pode levar a graves consequências e até mesmo à evasão escolar. 

Sua principal causa é a não aceitação das diferenças sejam elas quais forem. A sociedade em si 

tem praticado a exclusão e a escola não está fora desse contexto. Dentre os principais motivos 

da não ocorrência da inclusão estão problemas conceituais, preconceitos acompanhados do 

desrespeito, interpretações distorcidas da legislação educacional e atitudes de alguns em tratar 

o outro como um ser igual a si. 

Outro fator que ocorre é a interpretação distorcida do termo inclusão bastante 

confundido com integração. O conceito de integração refere-se ao fato de o aluno com 

necessidades especiais ter que se adequar para que possa se identificar com os outros alunos, a 

fim de ser inserido no convívio educacional e social. Mantoan aponta que 

 

a integração escolar pode ser entendida como justaposição do ensino especial ao 

regular, ocasionando um inchaço dessa modalidade, pelo deslocamento de 

profissionais, recursos, métodos e técnicas da educação especial às escolas comuns. 

Quanto à inclusão questiona-se não somente as políticas e a organização da educação 

especial e da educação comum como também o próprio conceito de integração. Ela é 
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compatível com a integração, pois prevê a inserção escolar de forma radical 

(MANTOAN, 2015, p. 27). 

 

Contudo a inserção do alunado com necessidades especiais nas escolas regulares não 

significa inclusão. E é aqui que o termo se difere em “semelhantes” para “bem diferentes”. A 

escola inclusiva propõe não somente igualdade de direitos em se frequentar uma escola comum, 

mas também, a equidade de oportunidades nas aprendizagens. O aluno com alguma necessidade 

especial precisa deixar de ser taxado como “coitadinho”, “deixa, ele não aprende”, “é assim 

mesmo”, e começar a ser visto como um ser humano capaz de se desenvolver dentro de suas 

potencialidades. Diante desse pressuposto, Mantoan (2015, p. 18) observa que a integração 

insere um aluno que antes fora excluído, já a inclusão proporciona a esse aluno oportunidades 

de aprendizagens justas de modo que esse aluno se desenvolva para enfrentar os desafios da 

vida. 

Nesse sentido a integração que insere o aluno em sala de aula faz com que ele participe 

de forma isolada, com currículos adaptados, atividades diferenciadas dos demais, sem a 

participação com o grupo. O aluno integrado está em sala de aula comum, mas não faz parte 

dela como um todo, não vivencia as mesmas aprendizagens. No entanto, a inclusão proporciona 

ao aluno com necessidade, uma equiparação de oportunidades de aprendizagens, pois o 

currículo e conteúdos serão os mesmos, mas, esse aluno se desenvolverá conforme sua 

potencialidade. As aprendizagens são as mesmas, porém adaptadas de forma que as barreiras 

que impedem o desenvolvimento sejam transpostas e esse aluno usufrua das mesmas 

oportunidades. Nessa perspectiva reconhece-se e valoriza-se a natureza das diferenças, o que 

também possibilitará aos demais alunos uma visão mais respeitosa sobre o diferente, 

erradicando assim muitos preconceitos. 

 

A inclusão escolar tem sido mal compreendida, principalmente no seu apelo a 

mudanças nas escolas comuns e especiais. Sabemos, contudo, que sem essas 

mudanças não garantiremos a condição de nossas escolas receberem, indistintamente, 

a todos os alunos, oferecendo-lhes condições de prosseguir em seus estudos, segundo 

a capacidade de cada um, sem discriminações nem espaços segregados de educação 

(MANTOAN, 2006, p. 23). 

 

A inclusão escolar prevê mudanças de paradigmas estruturais nos currículos, nas 

interpretações, nas atitudes, enfim, na sociedade. No entanto sabe-se que isso não acontece 

rapidamente e se fazem necessárias mudanças conceituais e uma postura atitudinal diferenciada 

dos padrões pré-estabelecidos para promover a inclusão na contemporaneidade de forma 
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concreta. Em virtude dos fatos mencionados, a inclusão escolar brasileira precisa ser 

interpretada e praticada de forma correta a fim de produzir sociedades justas e igualitárias. Com 

relação às mudanças de paradigmas, essas são necessárias para a promoção da não 

discriminação e valorização da diversidade. 

 

2.2 Interpretações no Conceito de Subjetividade 

 

A subjetividade encadeia a existência do sujeito, e constitui o conjunto de 

particularidades que fazem com que ele seja único e se expresse no mundo com seus princípios, 

construções e valores. A mesma agrega valor único a tudo aquilo que o sujeito faz. Seja uma 

comida, um pintar um quadro, escrever um texto ou o exercício de uma profissão. Ela destaca 

as particularidades desse sujeito nas ações realizadas em seu contexto e estruturas sociais. 

A essência humana é um conjunto de relações sociais onde a subjetividade está 

intrinsicamente desenvolvida no caráter humano através da historicidade, da cultura e das 

emoções. É uma psique que se configura na cultura e experiências humanas. Pertence ao 

indivíduo, está no seu psiquismo individual desenvolvido nos espaços e organizações sociais. 

Tal contexto é observado por Rey (2003, p. 127), ao afirmar que “qualquer experiência humana 

é constituída por diversos elementos de sentido que, procedentes de diferentes esferas da 

experiência, determinam em sua integração o sentido subjetivo da atividade atual desenvolvida 

pelo sujeito”. 

Rey (2003, p. 240) descreve a subjetividade, mostrando como o sujeito está envolvido 

de forma constante no processo de suas práticas e reflexões, representando um momento de 

confrontação social e de sua própria constituição subjetiva ao mesmo tempo. É um processo 

único realizado com os diversos elementos contextuais que influenciam uma experiência 

concreta. Sobre essa análise, a pesquisadora Scoz (2008) salienta que o indivíduo possui uma 

característica de reflexividade ligada com a produção de sentidos subjetivos. A autora afirma 

que: 

A expressão do sujeito por meio do pensamento não é automática, mas construída por 

ele mediante desenhos intencionais e conscientes que se organizam em complexas 

operações reflexivas ou de um “diálogo consigo mesmo”. A reflexividade é uma 

característica do indivíduo, comprometida com a produção de sentidos subjetivos em 

todas as esferas de sua vida. É a reflexividade que mobiliza a consciência de si e 

engaja o indivíduo em uma reorganização crítica de seu conhecimento ou mesmo na 

interrogação dos seus pontos de vista fundamentais. Essa situação pode levar o sujeito 

a reassumir posições e a definir constantemente novas posições dentro dos contextos 

sociais em que se desenvolve (SCOZ, 2008, p. 5). 
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A subjetividade desenvolverá no sujeito as intenções, ações que expressam seus 

valores, sua opinião, o resultado da construção cultural vivenciada por ele. É um processo 

simbólico e emocional produtor de sentidos subjetivos que está atrás de um comportamento. 

Esse processo ocasiona emocionalidades que podem contribuir ou prejudicar o 

desenvolvimento das aprendizagens. Nisso se firma a importância da afetividade no dia a dia 

do ampliar do conhecimento, pois ela apresenta certa afinidade na relação professor-aluno que 

facilita o desenvolvimento das aprendizagens. Em contrapartida, quando essa relação é mal 

desenvolvida pode prejudicar bastante o processo. Morales (1998) confirma essa importância e 

acrescenta: 

 

Influência não se dá apenas na linha dos conhecimentos e do desenvolvimento 

intelectual; incide também no desenvolvimento emocional e social dos alunos. 

Podemos influir também no desenvolvimento moral, no discernimento dos próprios 

valores e no discernimento para saber o que eles querem fazer com suas vidas. Nós, 

professores, não somos tudo, é claro, mas temos uma grande influência, ou podemos 

tê-la, na vida de nossos alunos (MORALES, 1998, p. 39-40). 

 

No entanto chama a atenção para o fato de se não fingir a afetividade nas relações 

professor-aluno, enfatizando o respeito e a igualdade ao tratar cada um: “[...] não mostraremos 

uma proximidade afetiva que não está em nós, mas podemos tratar a todos com respeito o tempo 

todo” (MORALES, 1998, p. 37). Esses fatores estão pressupostos na subjetividade de cada 

professor ao desenvolver sua profissão. A afetividade se configura em todas as ações da prática 

pedagógica, pois o docente ao planejar suas aulas reflete sobre seu alunado ao escolher meios 

de desenvolver suas atividades. Nisso essa afinidade influenciará tal processo que pode ou não 

favorecer o bom desempenho de seus alunos. 

Rey (2003, p. 40) assegura que a produção subjetiva integra de forma necessária a 

emocionalidade e o processo simbólico em um tipo de relação. São verdadeiras cadeias, redes 

de processos simbólicos emocionais que acompanham as vivências e a forma de ver o mundo. 

Nesse sentido a necessidade de novas aprendizagens toma espaço no contexto educacional, que 

sugere novas reflexões sobre o modo de ensinar e aprender. As emoções são colocadas em 

prática para alcançar uma aprendizagem mais significativa. Todo esse pensamento complexo 

abre espaço para as reflexões sobre a pessoa do professor e a sua subjetividade e a essência de 

como ele desenvolve suas práticas pedagógicas. 

Algo que se tem falado muito é sobre a valorização do sujeito aluno, de levar em 

consideração sua história para propor uma melhor aprendizagem. Mas e o professor? Como fica 

sua história, valores e emoções nesse processo? Gatti (1996), pesquisadora que estuda a 
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identidade do professor, aponta a importância de se valorizar os aspectos socioculturais nos 

quais se constituiu essa identidade e como isso influencia em sua prática. Ela afirma que: 

 

Os professores como seres sociais concretos, como modo próprio de estar no mundo, 

de ver as coisas, de interpretar informações, são ignorados pelas pesquisas e pelas 

políticas de intervenção que lidam de forma objetal ou abstrata com esses 

profissionais. Esse profissional é um ser em movimento, construindo valores, 

estruturando crenças, tendo atitudes, agindo, em razão de um eixo pessoal que o 

distingue de outros: sua identidade. Associadas às identidades estão as motivações, os 

interesses, as expectativas, atitudes, todos elementos multideterminantes dos modos 

de ser de profissionais (GATTI, 1996, p. 85-86). 

 

A autora aborda a relevância da compreensão do professor sobre si mesmo, pois essa 

compreensão norteia o fazer-se professor. Seus estudos apontam a uma reflexão na construção 

e reconstrução da identidade do professor com mudanças positivas nas ações que executam. 

Sem conhecimento de si e de seu papel na sociedade, o profissional da educação não poderá 

desenvolver sua missão de desenvolver um alunado integralmente. Várias ações e decisões são 

tomadas por docentes em seus planejamentos, que contribuem ou não para o desenvolvimento 

efetivo. Essas ações são formuladas com base em sua subjetividade e reflexões sobre o que 

fazer, como fazer e quando fazer, que ditarão o sucesso ou insucesso de seu trabalho e isso 

também afeta a inclusão escolar, pois baseado em suas crenças o professor pré-define o que um 

aluno com necessidades especiais ou dificuldades de aprendizagens aprenderá e o que ele não 

aprenderá antes mesmo de desafiar esse aluno ao conhecimento.  

Professores buscam acessão social através da instrução. No entanto, muitos 

profissionais expressam sua frustração, dita pela maioria por fatores como o de salários baixos, 

falta de recursos para o bom exercício da profissão, más relações no trabalho, exigências 

extraclasse, exaustão pela grande demanda de crianças e indisciplina, destaca Gatti (1996, p. 

86). E muitas vezes quando questionados pelo insucesso de seus alunos culpam o sistema 

educacional e as condições em que trabalham, porém dificilmente culpam a si mesmos. Nessa 

perspectiva a ponderação de seus valores e de suas relações de trabalho, bem como reflexões 

sobre suas práticas, podem melhorar o desempenho de seu trabalho e de seus alunos.  Dado o 

exposto, é fundamental ouvir a voz do professor, suas aspirações, valores, refletir a percepção 

de si próprio e de suas ações pedagógicas e, a partir disso, projetar ações de melhorias no 

desenvolver de seu trabalho. Daí a importância de uma gestão democrática. 

 

2.3 A Influência da Subjetividade na Inclusão Escolar 
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 Os dados do Censo Escolar de 2018 apontam para um aumento de alunos com 

necessidades especiais matriculados nas classes comuns e classes especiais de ensino. Com as 

políticas públicas de inclusão escolar, o Brasil avança significativamente em matrículas nas 

redes de ensino, contudo a proposta inclusiva ainda não foi efetivada na maioria das escolas. 

  

Educação Especial – O Censo Escolar 2018 revela avanços também na educação 

especial. O número de matrículas de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação em classes comuns (incluídos) 

ou em classes especiais exclusivas chegou a 1,2 milhão em 2018, um aumento de 

33,2% em relação a 2014.  Esse aumento foi influenciado pelas matrículas de ensino 

médio que dobraram durante o período. Considerando apenas os alunos de 4 a 17 anos 

da educação especial, verifica-se que o percentual de matrículas de alunos incluídos 

em classe comum também vem aumentando gradativamente, passando de 87,1% em 

2014 para 92,1% em 2018 (INEP, 2018, p.1). 

 

Algumas escolas do Brasil, não poucas, têm efetivado a inclusão escolar nas classes 

especiais de ensino. Professores tem-se esquivado da responsabilidade com os PcDs, deixando 

a mercê do professor da sala de recursos, do intérprete, daqueles que estão para apoiar sua 

prática e não para realizar a mesma. Como afirmam as autoras Glat e Blanco (2007, p. 24): “A 

responsabilidade pela resposta educativa a ser dada àqueles que apresentam necessidades 

educacionais especiais é deixada aos profissionais e professores dos serviços de apoio 

especializado”. Nessa perspectiva, os alunos com necessidades especiais não usufruem da 

inclusão escolar dentro das redes regulares de ensino, deixando seu desenvolvimento sob 

responsabilidade dos professores de classes especiais e até mesmo dos intérpretes e professores 

de apoio que muitas vezes não têm formação pedagógica para tal. A responsabilidade do 

desenvolvimento das aprendizagens de alunos com necessidades especiais é do professor 

regente da rede regular de ensino que buscará apoio necessário para realizá-lo.  

 Sobre alguns motivos dessa ocorrência, pode-se destacar a falta de preparo 

pedagógico de alguns professores em lidar com as diversas deficiências, o que desencadeia uma 

insegurança no profissional da educação por não saber como agir. Muitos não pedem ajuda para 

não se mostrar incapazes. Outra ocorrência é o fato de que o professor já possui muitas 

demandas, salas superlotadas, reuniões pedagógicas e, muitas vezes, busca fórmulas prontas e 

iguais para todas as especificidades, entre outras. No entanto Mantoan (2015, p.43) revela que 

“ensinar na perspectiva inclusiva, significa ressignificar o papel do professor”.  Isso exige o 

investimento em formação continuada agregado a intenção do professor em desenvolver todos 

os alunos da melhor forma possível, deixando seus próprios medos profissionais de lado para 
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transpor barreiras impostas a si próprio com a finalidade de ampliar e melhorar sua prática 

pedagógica. 

E é nesse contexto que a subjetividade do professor pode instigar a inclusão ou não. O 

pedagogo ao receber a incumbência dessa ação precisa ter uma atitude favorável com relação a 

ela, mesmo que o assuste. O profissional de educação deve refletir sobre seus próprios 

preconceitos, valores e dificuldades e encarar a inclusão escolar como uma oportunidade de 

crescimento profissional e melhorias, uma vez que ele precisa pensar meios de alcançar alunos 

com dificuldades ou necessidades educacionais especiais, incluindo-os como um todo 

participante da evolução educativa em sala de aula. Atividades, projetos, avaliações devem ser 

desenvolvidas em um currículo flexível (com os mesmos objetivos de aprendizagens para 

todos) capaz de alcançar seu alunado por completo. 

Pacheco et al. (2007) reforçam o fato de se ter uma atitude positiva à inclusão, não 

ditando pré-conceitos sobre o aluno com alguma dificuldade sobre o que ele é capaz de aprender 

ou não. Os autores reforçam que 

 

várias precondições são necessárias, como uma atitude positiva em relação à inclusão, 

o desejo e a capacidade de examinar e definir as necessidades e a habilidade de 

encontrar maneiras de atender às necessidades dos alunos de forma holística. Não se 

deve dar por certo que o conhecimento necessário das necessidades de um 

determinado aluno já existe dentro de uma escola (PACHECO et al., 2007, p. 98). 

 

 

O profissional educativo não deve taxar alunos com dificuldades ou deficiências com 

aquilo que ele acha que o aluno pode aprender. Esse profissional precisará descobrir suas 

potencialidades para explorá-las a fim de alcançar seu desenvolvimento. Todas as pessoas 

possuem sua subjetividade própria de aprendizagem transmitidas através das emoções ou de 

algo que lhe traz interesse. Assim a postura do pedagogo precisa ser acolhedora, mostrando 

interesse por esses alunos, buscando novos conhecimentos sobre o comportamento dos 

mesmos, procurando ajuda da equipe pedagógica, de profissionais experientes como os das 

classes especiais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos e corpo docente para melhor 

atender esses alunos. Sabe-se que nem todas as escolas atuam em uma gestão democrática, mas 

é esta que facilita o processo inclusivo, pois um trabalho docente cooperativo produz resultados 

satisfatórios. Entretanto é importante salientar que a prática inclusiva se executará a partir da 

influência direta, disposição e interesses do professor que é um dos principais agentes desse 

processo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesse trabalho de Conclusão de Curso, usa-se o método qualitativo, ou seja, consulta 

de fontes bibliográficas, haja vista sua fundamentação abordar autores conhecidos e 

especialistas na área de estudo em questão em que se valoriza o objetivo proposto. O tema foi 

selecionado a partir da participação de aulas remotas na disciplina de Inclusão Escolar e 

participação em palestras sobre o assunto. A elaboração deste trabalho teve duração de cinco 

meses, período em que os livros, artigos selecionados foram lidos, analisados e discutidos pelas 

pesquisadoras envolvidas. 

Pela observação dos aspectos analisados, levantou-se uma questão: a inclusão escolar 

está diretamente ligada à subjetividade do professor? Tal reflexão ocorre pelo fato de a exclusão 

escolar ser um fator da realidade educacional brasileira, afetando não somente a qualidade das 

aprendizagens, mas também a evasão escolar. Ao analisar a prática docente de inclusão, 

percebe-se uma discrepância entre as leis nacionais de inclusão e sua prática no interior das 

salas de aula. Nesse contexto identifica-se a necessidade de uma pesquisa focada na efetividade 

da inclusão escolar e a atitude do profissional da educação. Afinal, a Inclusão Escolar é um 

direito constitucional a todas as pessoas com necessidades especiais e beneficia toda a 

sociedade. 

Com base nessas afirmativas, a pesquisa fundamenta-se nas teorias e estudos dos 

seguintes autores: Maria Tereza Égler Mantoan (2015), González Rey (2003), Marcos José da 

Silveira Mazzotta (2003), Beatriz Judith Lima Scoz (2008), Bernadete Angelina Gatti (1996) e 

José Carlos Libâneo (2001). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

É possível perceber no contexto educacional concepções variadas a respeito da 

inclusão escolar. Apesar de a legislação nacional ser a base do currículo escolar, avista-se 

diversas interpretações sobre a inclusão que é expressa nos comportamentos subjetivos de cada 

um. Profissionais de um mesmo ambiente escolar demonstram heterogêneas opiniões sobre o 

assunto e como lidam com ele. A dada ocorrência pode ser explicada pelo fato de que a 

formação clássica do professor produziu uma metodologia universal como asseguram Glat e 

Nogueira (2003, p. 135), em que, na visão do professor, uma única metodologia seria capaz de 

educar e desenvolver todos os tipos de alunos, independente de suas necessidades específicas. 
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No contexto educacional atual o professor precisa se (re) inventar a cada dia a fim de 

alcançar uma heterogeneidade cada vez mais complexa. No contexto abordado é fundamental 

a compreensão de que a formação e a atuação de professores não acompanharam as mudanças 

da sociedade moderna. Os professores atuais possuem cada vez mais atribuições e 

responsabilidades, como aponta Oliveira (2007, p. 109).  A influência dessa historicidade afeta 

os comportamentos desses profissionais nos dias atuais, bem como suas dificuldades de lidar 

com as diversas exigências e desafios das escolas. 

Na década de 1930, a influência dos pioneiros da educação nova trouxe, na 

historicidade da formação de professores, que o pedagogo é alguém que ensina algo, que se 

remetia a crianças. De fato, até os dias atuais, o censo comum apresenta a ideia de que a 

pedagogia é o ensino de crianças, o que para Libâneo (2001) é uma ideia simplista. Segundo o 

autor,  

 

Pedagogia é, então, o campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da 

educação − do ato educativo, da prática educativa como componente integrante da 

atividade humana, como fato da vida social, inerente ao conjunto dos processos 

sociais. Não há sociedade sem práticas educativas. Pedagogia diz respeito a uma 

reflexão sistemática sobre o fenômeno educativo, sobre as práticas educativas, para 

poder ser uma instância orientadora do trabalho educativo. Ou seja, ela não se refere 

apenas às práticas escolares, mas a um imenso conjunto de outras práticas. O campo 

do educativo é bastante vasto, uma vez que a educação ocorre em muitos lugares e 

sob variadas modalidades: na família, no trabalho, na rua, na fábrica, nos meios de 

comunicação, na política, na escola (LIBÂNEO, 2001, p. 6). 

 

Desse modo, a Educação é o objeto de estudo da pedagogia. Libâneo (2001, p. 6) 

afirma que “É uma questão, pois, de entender a pedagogia como prática cultural, forma de 

trabalho cultural, que envolve uma prática intencional de produção e internalização de 

significados”. Tais conceitos são desconhecidos até mesmo por profissionais da educação que 

não se reconhecem dentro do processo ensino aprendizagem como um ser capaz de transformar 

o contexto social em que está inserido. 

Assim a prática desse profissional será afetada mediante a concepção profissional que 

possui. Compreender e internalizar tais conceitos faz com que uma prática pedagógica mais 

assertiva seja percebida mediante a diversidade das escolas brasileiras. Docentes das redes de 

ensino precisam buscar cada vez mais conhecimento sobre a prática docente e a partir disso 

estar em constante autorreflexão de sua missão na sociedade atual, registrando sua prática, 

buscando apoio em debates docentes, procurando conhecer as diversas necessidades 

educacionais e se enxergando como um mediador de conhecimentos que pode, através de suas 

ações, mudar a realidade de seus alunos. 
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4.1 Uma Interpretação Correta do Termo Inclusão Pode Melhorar a Prática Inclusiva 

 

Dentre as muitas dificuldades da efetivação da inclusão nas escolas brasileiras está à 

compreensão do termo que diverge na forma de como o professor lida com ela. Incluir um aluno 

em sala de aula é bem mais que o inserir nela. Muitos profissionais da educação têm praticado 

a integração pensando que estão exercendo a inclusão. Nesse sentido Mantoan (2015, p. 27) é 

enfática em defender que integração não significa inclusão e esclarece a essência da inclusão, 

afirmando que alunos com deficiências precisam se desenvolver junto com outras crianças na 

mesma sala de aula, com um currículo flexível, mas, com os mesmos objetivos do currículo 

geral, conforme suas potencialidades. E ainda garante que toda a comunidade escolar e 

sociedade se beneficiam com essa proposta.  

O cerne da atitude limitativa dos profissionais da educação referente à inclusão escolar 

está nos paradigmas tradicionais impregnados na sociedade, ressalta Amaral (1998, p.4), 

praticados consciente e inconscientemente mediante sua historicidade e vivências. Contudo as 

lutas e conquistas políticas das pessoas com deficiência no Brasil propõem a execução de uma 

nova realidade escolar e social. A inclusão escolar e social é lei que precisa avançar em sua 

efetivação, e o começo é na escola, mais precisamente na sala de aula, mediante uma postura 

profissional acolhedora e ciente do que precisa ser feito a esses alunos. O que culminará nas 

mudanças de paradigmas e na construção de novos valores sociais a partir dos ensinamentos 

proporcionados nas escolas, e para isso o professor precisa conhecer e refletir sobre as propostas 

educacionais e acompanhar as necessidades sociais de sua época. 

No Brasil as políticas públicas têm procurado meios de efetivar a inclusão escolar com 

base nas leis de garantia à inclusão. Nessa perspectiva o Programa Educação Inclusiva: Direito 

à Diversidade, que se caracteriza em um projeto de ação que assiste as práticas inclusivas nas 

escolas, é uma medida de efetivação, conforme destaca Silva (2017, p. 86), quando afirma que 

essa política é um meio de concretizar a inclusão nas redes de ensino, além de apoiar todo o 

processo inclusivo, estimulando a participação da comunidade escolar local. Esse programa 

possui um cronograma de conteúdos sobre as principais necessidades especiais, superdotação, 

altas habilidades, impedimentos mentais, físicos ou intelectuais para promover a formação 

continuada dentro das escolas, pretendendo efetivar a inclusão escolar. 

Programas como esse são essenciais para efetivação da proposta, porém não 

suficientes. Uma boa interpretação por parte daqueles que os implementam se faz essencial para 
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o desenvolvimento dessas políticas, e são os professores e gestores que vão realizar a inclusão 

escolar de fato, que devem compreender a proposta inclusiva para realizá-la. Os professores 

devem estar instruídos para analisar a eficiência desses programas, superar os medos e 

superstições, contando com uma eficiente orientação para buscar novas aquisições e 

competências, em conformidade com Glat e Nogueira (2003, p. 143). Além do mais faz-se 

necessário um acompanhamento pedagógico de como essa implementação está sendo feita, 

ajustes, feedbacks e intervenções com certeza melhoram a prática inclusiva. 

Compreender o contexto educacional, suas inúmeras mudanças, buscando apoio da 

comunidade escolar em que está inserido, promover sua própria formação continuada e 

conhecimento sobre as práticas inclusivas, garantem ao profissional da educação melhor 

preparo e, consequentemente, melhores resultados na efetivação dessa proposta nas escolas 

brasileiras. 

 

4.2 O Professor Precisa Entender Sua Própria Subjetividade 

 

Devido as muitas atribuições dos professores na atualidade como atividades em salas 

de aula, reuniões pedagógicas, formação continuada, atendimento aos pais, planejamento, 

participação do Projeto Político Pedagógico, entre outras, esses profissionais precisam estar em 

constante reflexão sobre si, suas práticas e valores, que norteiam suas decisões. Mais que 

conhecimentos teóricos e práticos, o pedagogo precisa ter um conhecimento sobre si e sobre os 

papéis que desenvolve na sociedade, pois o papel assumido por ele deve desenvolver uma 

compreensão ampla e específica ao mesmo tempo dos objetivos educacionais a serem 

alcançados. Ou seja, compreensão ampla de seu papel social influente na construção de sujeitos 

mais justos, críticos e autônomos, e uma compreensão específica de atender cada aluno com 

suas singulares necessidades e como esse atendimento pode melhorar a vida de seu aluno. 

Contudo nem todos os professores têm sequer tempo para refletir sobre seus anseios e 

aspirações quanto mais sobre suas práticas de trabalho diárias, o que pode prejudicar sua vida 

como um todo. A falta de motivação, reconhecimento profissional, superlotação de salas de 

aula, relações interpessoais conturbadas, sobrecarga de trabalho e falta de apoio pedagógico são 

fatores que prejudicam diretamente a inclusão escolar brasileira. Infelizmente é uma realidade 

comum que afeta não somente a inclusão escolar, mas todo o processo ensino-aprendizagem. 

A construção da pessoa do professor infere as marcas de suas próprias atividades. Seu 

trabalho docente o modifica a medida de suas vivências e nessa perspectiva o profissional da 
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educação precisa estar em constante reflexividade para reorganizar criticamente seus pontos de 

vistas, como assegura Scoz (2008, p.9), questões que se expressam em seus comportamentos. 

A postura do professor baseada em seus valores, sua subjetividade em relação à inclusão, faz 

toda diferença nessa prática que depende da atitude de acolher e de buscar estratégias que 

desenvolvam esse tipo de aluno. O olhar do professor para as deficiências do alunado, sua 

motivação em desenvolvê-lo, a emocionalidade gerada nesse processo, a busca de 

conhecimento e ajuda que esse profissional propõe para esse aluno dependem de suas intenções 

e motivações. Como afirma Gatti (1996, p. 88): “agem em razão de um eixo pessoal”. 

Educadores precisam conhecer-se e situar suas motivações e aspirações com a intenção 

de desenvolver uma melhor atuação em suas práticas, buscando satisfação profissional e 

autoestima sadia frente a seu trabalho. Por outro lado, gestores precisam ter uma escuta ativa 

com relação às dificuldades desses profissionais, procurando apoiá-los e ajudando na 

contribuição de melhorias nos processos pedagógicos. 

 

4.3 Afinal, a Inclusão Escolar Está Intrinsecamente Ligada à Subjetividade do Professor? 

 

O aluno está no centro do processo educativo que mobiliza uma comunidade escolar 

com o objetivo de desenvolver esse aluno plenamente, preparando-o para exercer cidadania e 

trabalho na sociedade no qual está inserido (BRASIL, 1988, artigo 205). Em consonância a esse 

objetivo está a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência que garante direito de 

matrícula e permanência de pessoas com deficiências nas redes regulares de ensino (BRASIL, 

2015). Tais documentos norteiam a base do currículo escolar que estabelece o desenvolvimento 

integral do aluno, estimulando habilidades e construindo competências, além de uma postura 

inclusiva por parte de toda comunidade escolar. Mas é na escola onde tudo isso acontece, e é 

na figura do professor que se realiza de fato. Nessa abordagem, a imagem do professor passou 

por bruscas transformações históricas.  De detentor do saber, ele torna-se mediador de 

atividades e ações que produzirão a efetivação do currículo escolar.  

A intencionalidade do professor está ativa nesse processo quando estabelecem meios 

e recursos para alcançar o cumprimento de metas educacionais. As exigências educacionais 

atuais pedem do profissional da educação mais que conhecimentos e habilidades, exigem 

competências e, ligadas a essas competências, o saber envolve qualidades pessoais construídas 

em suas experiências de vida, ou seja, em sua subjetividade. O saber ser envolve as decisões 

que precisam ser tomadas no dia a dia da sala de aula, bem como as mediações e intervenções 
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recorrentes em sua prática pedagógica. Todavia os cursos de formação não abrangem toda essa 

realidade, como observa Libâneo: 

 

Para o enfrentamento de exigências colocadas pelo mundo contemporâneo, são 

requeridos dos educadores novos objetivos, novas habilidades cognitivas, mais 

capacidade de pensamento abstrato e flexibilidade de raciocínio, capacidade de 

percepção de mudanças. Portanto, é clara a necessidade de formação geral e 

profissional implicando o repensar dos processos de aprendizagem e das formas do 

aprender a aprender, a familiarização com os meios de comunicação e o domínio da 

linguagem informacional, o desenvolvimento de competências comunicativas e 

capacidades criativas para análise de situações novas e cambiantes (2001, p. 23). 

 

Para sanar esse déficit, professores e gestores têm procurado cada vez mais a formação 

continuada, cursos, pós-graduações, palestras, grupo de estudos e outros, com a finalidade de 

se preparar frente às demandas da escola moderna. A inclusão aparece nas escolas como mais 

um desafio a ser vencido, mediante as dificuldades culturais, históricas e econômicas que 

caracterizam o Brasil. Em uma entrevista com professores e gestores da rede escolar pública 

brasileira, Sant’ana (2005, p. 12) constata entre os principais desafios da inclusão escolar no 

Brasil estão uma educação cooperativa, adaptação e construção de um currículo que abrange a 

proposta inclusiva, uso de novas técnicas e recursos específicos, novas formas de avaliação, 

estímulo e participação de pais e comunidade e atitudes positivas dos profissionais frente à 

inclusão.  

Mantoan (2005) concorda e acrescenta a importância da formação continuada, além 

de sustentar que uma mudança de paradigmas transformará as escolas e a sociedade e essa 

responsabilidade é dos professores que de fato fazem a inclusão acontecer. Aos professores ela 

diz: “Temos de combater a descrença e o pessimismo dos acomodados e mostrar que a inclusão 

é uma grande oportunidade para que alunos, pais e educadores demonstrem as suas 

competências, os seus poderes e as suas responsabilidades educacionais” (MANTOAN, 2005, 

p. 59). 

Uma mudança de paradigmas, de valores e conceitos deve afetar a causa da exclusão 

e promover uma inclusão efetiva na escola e na sociedade. O conhecimento da proposta junto 

a valores de igualdade e justiça, aliado à reflexividade de um fazer pedagógico eficiente 

mediante as demandas atuais de professores e gestores, pode de fato tornar o sonho da inclusão 

realidade.  

É sabido que somente uma postura favorável dos professores não será suficiente, há 

que ter um conjunto de fatores, já mencionados, para promover o sucesso da proposta. Todavia, 

o respeito do professor, uma atitude acolhedora e positiva junto com a afetividade às pessoas 
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com necessidades especiais, vão diminuir as barreiras que a escola enfrenta em relação à 

inclusão. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As escolas brasileiras bem como a postura do professor e tudo que envolve o processo 

educacional está passando por grandes transformações. A influência da historicidade, da cultura 

e da economia dificulta esse processo que afeta diretamente a vida de professores e alunos. A 

inclusão escolar, prevista em leis federais e aprovada pela UNESCO no Plano Nacional de 

Educação, propõe um novo modelo de ensino que abala o currículo e as estruturas escolares 

vigentes. Na execução desse processo está a figura do professor que, não encontrando em sua 

formação suporte para lidar com essas mudanças, busca suprir essas demandas através de mais 

formação (formação continuada) com o intuito de acompanhar as exigências da escola atual. 

Mesmo assim, ainda não se tem uma efetivação da proposta inclusiva na maioria das 

escolas brasileiras. Observou-se que para se efetivar a inclusão se faz necessário a realização 

de uma série de medidas como mudanças estruturais nas redes de ensino, material pedagógico 

adequado, tecnologia assistiva, mudanças no currículo educacional, estímulo e participação dos 

pais na escola, novas formas de avaliação, educação cooperativa, motivação profissional, 

valorização do professor e uma postura positiva da comunidade escolar frente aos desafios da 

inclusão. Compreende-se que o professor é um agente direto na implementação dessa política 

e precisa estar em constante reflexividade sobre si e seu valores para transformar o paradigma 

imposto pela sociedade culturalmente, reconhecendo em si a capacidade de mudar a realidade 

na qual está inserido. A inclusão escolar está, assim, diretamente relacionada à figura do 

professor, mas não somente nele. Todavia, esse profissional mesmo diante de todos os 

problemas que enfrenta em contexto escolar, desenvolve as potencialidades de seus alunos 

cumprindo seu papel social. 
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