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Resumo: O projeto de pesquisa que aqui será descrito, contribuiu para a educação 

básica da cidade de Marabá, no sentido de promover um processo formativo aos 

professores de Ciências (Química e Biologia), sobretudo de gerar o questionamento e 

entendimento da problemática existente, sobre a necessidades de formações 

continuadas no segmento da inclusão educacional. A análise foi construída a partir do 

grupo de alunos bolsistas que faziam parte do projeto e que, portanto, contribuíram 

para a realização das atividades, das quais cabe destacar os debates e estudos teóricos 

e as oficinas de confecção de materiais didáticos. A metodologia empregada é pautada 

na observação como participante e por meio da metodologia da história oral, que 

demonstraram ser eficientes na coleta de dados, levando em conta que tanto os alunos 

bolsistas, quanto os professores observados, interagiam para a realização das etapas 

do projeto de pesquisa.  
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REPORTS OF SCIENCE TEACHERS ON SCHOOL INCLUSION IN THE 

CITY OF MARABÁ-PA 
 

Abstract: The research project that will be described here, has been assigned to the 

basic education of the city of Marabá, in order to promote a formative process for the 

professors of Sciences (Chemistry and Biology), above all to generate the questioning 

and understanding of the existing problematic, on to continued training needs in the 

segment of educational inclusion. The analysis was built from the group of scholarship 

students who were part of the project and who, therefore, contributed to the 

accomplishment of the activities, of which we should highlight the debates and 

theoretical studies and the workshops of teaching materials. The methodology used is 

based on observation as a participant and on the oral history interview, which proved 

to be efficient in the data collection process, taking into account that both the 

scholarship students and the observed teachers interacted to carry out the stages of the 
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project. research, which made possible not only the understanding of the project itself, 

but also the apprehension of the world view of the professors observed, of how they 

acted, of their future aspirations and perspectives, and of the evolution of the acting 

techniques, all simultaneously of the project itself.  

 

Keywords: educational inclusion, Science teaching, teacher training. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A formação de profissionais da educação é alvo de pesquisas a nível nacional e 

internacional e no que se refere a inclusão educacional, se intensificou a partir de 

debates realizado na Conferência Mundial sobre Educação para Todos em 1990, em 

Jomtien, na Tailândia, a elaboração da Declaração Mundial sobre Educação para Todos 

e com a Declaração de Salamanca em 1994, documento elaborado na Conferência 

Mundial sobre Educação Especial, em Salamanca (na Espanha).  

No Brasil, desde a elaboração do Art. 59 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - Lei n. 9.394/96, houve um maior debate sobre a promoção de um 

ensino que atendesse também aos alunos com deficiência, e nele consta que: “III - 

professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração 

desses educandos nas classes comuns” (BRASIL, 1996, p.17). Porém o discurso 

integracionista previa a presença desse aluno e que houvesse um determinado preparo 

desses profissionais, mas ainda não se falava em inclusão de fato, isso veio a mudar 

com a reformulação da legislação até o que conhecemos atualmente.  

Em diversas pesquisa (MARTINS, 2012; LIPPE e CAMARGO, 2009 e SILVA 

e OLIVEIRA, 2009), é encontrado o debate sobre a atuação docente, em relação à 

alunos com deficiência, onde os mesmos admitem não ter algum preparo ainda na 

graduação e que lhes são apresentados com a prática, levando a “situações complexas 

que ocasionam o surgimento de conflitos” (SILVA e OLIVEIRA, 2009, p. 44).  

A maior dificuldade do professor da educação básica (professores de ciências 

e biologia) é a falta de preparo/capacitação profissional, falta de infra-

estrutura das escolas e escassez de materiais didáticos, bem como do 

conhecimento de uma forma de avaliação que esteja adaptada as condições 

dos alunos com deficiências (LIPPE e CAMARGO, 2009, p. 619). 
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Para compreender as dificuldades existentes no processo de ensino de Ciências, 

e sobretudo o segmento da inclusão educacional, é preciso discutir a realidade de 

formação de professores, seja ela a nível de graduação ou de formação continuada. E 

nesse sentido também Martins (2012) ressalta que:  

“[...] muitas instituições de ensino superior não se estruturaram no sentido de 

oferecer disciplinas e/ou conteúdos relativos ao tema nos seus cursos de 

licenciatura, enquanto que outras o fazem de maneira precária, através da 

oferta de disciplina eletiva, ou com carga horária reduzida, ministrada de 

maneira aligeirada, o que não favorece a aquisição de conhecimentos” 

(MARTINS, 2012, p. 31). 

O projeto de pesquisa “Saberes e Práticas da formação docente: da avaliação da 

educação inclusiva à produção de materiais didáticos destinados às pessoas com 

deficiência” apoiado pela Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa 

(FAPESPA) Edital nº 043/2016/UEPA/FAPESPA, que surgiu da necessidade de 

analisar as práticas dos professores de ciências naturais, da educação básica da rede 

pública de Marabá, na perspectiva da educação inclusiva, e, ao mesmo tempo, contribuir 

na produção de materiais didáticos acessíveis na área de Ciências (Química e Biologia).  

Os pesquisadores membros do projeto de pesquisa são docentes, servidores e 

alunos bolsistas da universidade. Durante a execução do referido projeto ocorreram 

encontros mensais destinados a debates e estudos teóricos sobre as temáticas proposta 

pelo projeto e também oficinas de confecção de materiais didáticos inclusivos que 

surgiram a partir das necessidades pedagogias dos professores.  

Portanto, a presente texto tem como propósito fazer uma análise sobre a 

participação dos professores de educação básica no projeto de pesquisa citado a cima, 

procurando compreender a realidade da atuação docente e sobre a sobre a experiência 

de participação no projeto de pesquisa, com base nos relatos transcritos de entrevistas 

realizadas por pesquisadores membros do projeto. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. Observação Participante por meio da metodologia da história oral 
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A metodologia deu-se através de encontros mensais e também de visitas nas 

escolas a onde os professores trabalham. Esta metodologia possibilitou a imersão do 

pesquisador diretamente no ambiente do observado e promove a aproximação e 

entendimento do ambiente e do público alvo de observação. 

“Permite também que o observador chegue mais perto das “perspectivas dos 

sujeitos”[...] Na medida em que o observador acompanha in loco as 

experiências diárias dos sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, 

isto é, o significado que eles atribuem a realidade que os cerca e às suas 

próprias ações [...] (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 26) [...] “a observação 

participante é uma estratégia de campo que combina simultaneamente a 

análise documental, a entrevista de respondentes e informantes, a 

participação, a observação direta e a introspecção” (LÜDKE e ANDRÉ, 

1986, p. 28). 

As entrevistas realizadas por meio da história oral (gravadas e posteriormente 

transcritas) revelam-se como grandes aliadas em pesquisas em esfera educacional por se 

tratarem de registros da oralidade que permitem um diálogo mais próximo entre 

entrevistador e entrevistado, Desta forma, “as informações que se quer obter, e os 

informantes que se quer contatar, em geral professores, diretores, orientadores, alunos e 

pais, são mais convencionalmente abordáveis através de um instrumento mais flexível” 

(LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 34). Nessa metodologia, a entrevista temática “tem 

estatuto relativamente definido na trajetória de vida dos depoentes, como, por exemplo, 

um período determinado cronologicamente, uma função desempenhada [...]” 

(ALBERTI, 2005, p. 19, 38). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir das observações nos encontros mensais foi possível verificar a interação 

e troca de experiências entre os professores colaboradores do projeto de pesquisa. Foi 

possível observar também como foram discutidas as problemáticas existentes e busca de 

metodologias que fosse inclusiva visando contribuir para a melhoria da sua atuação 

como professor. A falta destas metodologias inclusivas se deve ao fato de que, durante a 

formação destes professores não haviam disciplinas na grade curricular voltadas para a 

educação inclusiva, onde os mesmos relatam não terem cursado disciplinas na 
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graduação que contribuíssem para o processo de inclusão. Como fica evidenciado nos 

seguintes trechos das transcrições de entrevistas realizadas por pesquisadores membros 

do projeto de pesquisa: 

Professora Juzenilde: Como a gente não teve uma formação, o ideal seria que 

a gente tivesse. Por que assim... Na prática diária nos deparamos com alunos 

com vários tipos de deficiência, por causa da lei de inclusão ele tá ali, só que 

a gente não tem uma formação direcionada para auxiliar, por que o quê a 

gente sabe os profissionais que pode ta auxiliando, só que a deficiência 

desses profissionais também é grande ele não consegue acompanhar a criança 

na escola [...] O primeiro momento eu fiquei sem saber o que fazer, ficava 

angustiada (Entrevista concedia em: 24. 04.2017).  

Professora Andréia: Quando eles incluíram a educação inclusiva, acho que 

em 2004-2005, aí foi aquele choque para os professores que estava em sala 

de aula [...] eu tive um aluno deficiente mental e ele subia nas mesas e saia 

pulando e ficava gritante. E aí? Como trabalhar com esse aluno? (Entrevista 

concedia em: 24.04. 2017). 

Assim como Lippe e Camargo (2009, p. 619), afirmam existirem dificuldades 

múltiplas nos contextos educacionais, os professores também relataram de acordo com 

os seguintes trechos das transcrições de entrevistas realizadas por pesquisadores 

membros do projeto de pesquisa, não terem o apoio pedagógico necessário e tão pouco 

recursos didáticos dentro das escolas que trabalhavam, o que dificultava mais a 

consolidação do processo de ensino e a aprendizagem dos seus alunos: 

Professora Juzenilde: Eu perguntava na escola como que a gente avalia esse 

aluno, como acompanhar esse aluno, e a resposta não era satisfatória. Por que 

também as pessoas que estão frente da escola, não tinham, não sabia como 

lidar [...] com essa aluna eu não progredi muito, porque a própria escola já 

tinha uma metodologia, a orientadora é que passava as atividades, ela era 

apenas ouvinte na sala [...] assim, na verdade os recursos que nós temos são 

muito complicados, na verdade são muito caseiros (Entrevista concedida em: 

24.04.2017).  

Professora Andréia: A gente fica desesperado, a aluna perguntava pra mim e 

eu não sabia responder o que ela estava perguntando, perguntava pra outro: 

Ei o que e que ela tá dizendo? [...] a gente se esquiva do aluno, eu não sei 

como lidar com ele [...] e a questão da quantidade de alunos atrapalha muito, 

enquanto você tem uma turma com 42 alunos e têm aqueles que são da frente 

né, que você está toda hora chamando a atenção, já tem aquele outro que fica 

lá na dele quietinho (Entrevista concedida em: 24.04.2017). 

 

Sobre as atividades desenvolvidas no projeto, identificou-se que os professores 

conseguiram aprender e construir novas metodologias, pautadas nas suas dificuldades, 

em lacunas deixadas desde a sua formação inicial agravadas com a escassez de 
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processos de formação continuada, como fica evidente nos relatos transcritos das 

entrevistas realizadas por pesquisadores membros do projeto de pesquisa: 

Professora Juzenilde: Essa formação é muito significativa para o trabalho da 

gente [...] foi muito bom, porque ela meio que acordou a gente para ter essa 

preocupação com o aluno incluso (Entrevista concedida em: 06.12.2017).  

Professora Andréia: O projeto além das vivências da participação da 

produção, despertou a gente para esse olhar, esse cuidado [...] eu vou 

trabalhar uma aula, então eu já penso no que eu posso está levando, que seja 

perceptível, da acessibilidade, tanto do aluno especial, quanto do aluno 

“normal”, que possa contemplar os dois (Entrevista concedida em: 

06.12.2017). 

 

Essa reflexão da literatura com a interpretação dos próprios relatos dos 

professores, demonstra a importância de existir um espaço maior para o debate sobre a 

inclusão educacional ainda na graduação desses professores e “isto possibilitaria a 

construção de novos conhecimentos e a reflexão sobre sua própria prática (ROCHA-

OLIVEIRA, MACHADO e SIQUEIRA, 2017, p.175). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A presente análise demostrou que existe uma lacuna deixada por um processo 

formativo de professores de Ciências que não era pautado no entendimento da inclusão 

educacional. Elencando série de aspectos desfavoráveis à efetivação da inclusão, que 

além do processo formativos iniciais, podem ser listados também, a falta de formações 

continuadas ofertadas por parte de setores da educação, falta de preparo dos próprios 

gestores e demais funcionários da escola, falta de materiais didáticos e a superlotação 

das salas, ou seja, diante dessas informações, deve ser não investigado, como também, 

promover a construção do pensamento crítico e do entendimento da problemática 

existente, para a elaboração de metodologias no sentido de minimizar esses impactos na 

educação. 
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