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RESUMO 

 

A inclusão de alunos com deficiência, transtornos do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação trouxe necessidade de reestruturação do ambiente 

escolar. A democratização dos processos de ensino e aprendizagem, um novo 

pensar sobre a prática pedagógica e novos agentes surgem para mediar e 

transpor as muitas barreiras, que vão desde aspectos arquitetônicos até aspectos 

pedagógicos, sob os quais transitam os estudantes estagiários remunerados. 

Nesse sentido, este trabalho visa analisar de que forma a prática pedagógica do 

estudante estagiário remunerado tem sido instituída frente a alunos que 

apresentam deficiência intelectual e múltipla em uma escola regular da Rede 

Municipal da cidade do Natal-RN. De modo específico, buscamos descrever o 

processo desta prática identificando suas dificuldades, desafios e perspectivas. 

Assim, para alcançarmos os objetivos propostos, adotamos uma abordagem 

metodológica qualitativa (CHIZZOTTI, 1995), adotando um perfil de pesquisa 

exploratória (GIL, 2007). Utilizamos como método investigativo o Estudo de Caso, 

que se caracteriza como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se 

analisa profundamente, envolvendo o exame detalhado de um ambiente, de um 

simples sujeito ou de uma situação em particular (GODOY, 1995; YIN, 2001). 

Utilizamos, para a construção de dados, a entrevista semiestruturada, que foi 

aplicada com duas estagiárias remuneradas, um docente da classe regular e a 

gestora pedagógica, orientada por um roteiro validado e estruturado, e a partir das 

observações realizadas e registradas em diário de campo. A análise e a 

interpretação de dados foram alicerçadas na Análise de Conteúdo, (BARDIN, 

2011), tendo como categorias: Formação; Prática pedagógica no processo de 

estágio; Inclusão. Finalizamos este estudo apontando para o ensino colaborativo 

como apoio à inclusão escolar, ressaltando a necessidade do comprometimento 

de todos os atores presentes no ambiente escolar na promoção da efetiva 

inclusão. 

 

Palavras-chave: Estágio Remunerado não obrigatório. Educação Inclusiva. 

Deficiência. Prática pedagógica. 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The inclusion of students with disability, developmental disorders, high-abilities and 

intellectual giftedness have reconstructed the school environment. The 

democratization of the learning-teaching process, new concepts of pedagogical 

practices and new agents of mediation have emerged to overcome multiple 

existing barriers, from architectural to pedagogical aspects, and among them, the 

paid internship student. This thesis aims to analyze in what way the paid internship 

student’s pedagogical practice has been established towards students with 

intellectual and multiple disabilities in a regular city school from Natal, Rio Grande 

do Norte. Specifically, we aim to describe the process of this practice identifying its 

difficulties, challenges and perspectives. Thus, to achieve the proposed objectives, 

we choose to adopt a qualitative approach (CHIZZOTTI, 1995) with an exploratory 

research profile (GIL, 2007). As an investigative method, we use the Case Study, 

which characterize as a kind of research whose object is an unity which is 

analyzed profoundly, involving the detailed exam of an environment, of a simple 

subject or of a particular situation (GODOY, 1995; YIN, 2001). We use, for the data 

construction, the semi structured interview, that was conducted with two paid 

internship students, a regular class teacher and the education administrator, 

guided by a script that was validated and structured from observations and field 

journals. The data analysis was based on the Content Analysis (BARDIN, 2011) 

with the categories of Formation; Pedagogical practice in the internship process; 

and Inclusion. We finished this study pointing out to the collaborative teaching as a 

support for school inclusion, highlighting the need for the participation of every 

agent in the school environment in the promotion of effective inclusion. 

 

Keywords: Voluntary paid internship. Inclusive education. Disability. Pedagogical 

practice.  
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1. NASCENTE DA PESQUISA 

 

 Do latim includere, formado pela junção do prefixo in (dentro) com o verbo 

cludo (cludere) que significa “fechar, clausurar, encerrar”, o substantivo feminino 

inclusão pode referir-se a desde a uma propriedade de ter todos os seus 

elementos contidos em outro conjunto, à relação existente entre duas classes 

quando uma delas entra na extensão da outra. Nesse trabalho nos deteremos a 

sua definição usualmente presente no campo educacional onde o termo se aplica 

um paradigma que entra em pauta, principalmente, na década de 1990, definindo 

como ensino inclusivo “[...] a prática da inclusão de todos – independentemente de 

seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou origem cultural – em escolas e 

salas de aula provedoras, onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas 

(STAINBACK; STAINBACK, 1991, p. 22). 

 Ao olharmos para trás podemos enxergar que ao longo dos séculos as 

pessoas com deficiência foram negligenciadas por práticas excludentes em 

diversos segmentos, com destaque, na área social e educacional, passando pela 

exclusão total da vida em sociedade à inclusão e reconhecimento de seus direitos 

e deveres. 

 Na Antiguidade, por serem nômades e dependerem da natureza para sua 

sobrevivência, muitas sociedades eliminavam pessoas que apresentassem 

alguma deficiência ou ferida, tendo em vista que tais eram tidas como incapazes. 

No período compreendido como Idade Média, o nascimento de pessoas com 

deficiência era visto como “castigo de Deus”. Em alguns casos, essas pessoas 

eram percebidas como bruxas e/ou feiticeira, sendo torturadas e/ou queimadas 

vivas. Na Idade Moderna, com a ascensão da Burguesia, que proporcionou 

grandes mudanças sociais, a deficiência passa a ser entendida como uma 

disfunção orgânica passível de tratamento. Surgem então na Europa do Século 

XVI, as primeiras instituições e experiências educacionais voltadas para as 

pessoas com deficiência (MARTINS, 2011;2015). 

 Já na Contemporaneidade, as pessoas com deficiência passam a ser 

atendidas por instituições especializadas, ainda que segregadamente. Contudo, 

com a democratização das escolas, com vistas ao reconhecimento do direito de 
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todos à educação, as escolas passam, gradativamente, a integrar alunos com 

deficiência, contanto que estes se adaptassem normalmente às classes comuns, 

caso contrário, haveria o encaminhamento para as classes especiais (MARTINS, 

2011;2015). Tal perspectiva, de acordo com Omote (1999, p.4), com “a defesa da 

normalização como objetivo a ser alcançado, através do processo de integração, 

gerou muitas discussões com interpretações equivocadas, resultando nas mais 

variadas práticas pretensamente integracionistas”.  

Depreende-se, dessa forma, que o paradigma da integração, ainda que de 

grande contribuição para a entrada das pessoas com deficiência nas instituições 

escolares, não viabilizou o real direito de acesso e permanência destas.  

E é no contexto das várias interpretações e práticas inovadoras que em 

meados dos anos 1990, o acesso dessas pessoas à escola regular comum tem 

significativos ganhos a partir de documentos internacionais - como a Declaração 

Mundial de Educação para Todos (BRASIL,1990), as Declarações de Salamanca 

(1994) e da Guatemala (1999), que tiveram o objetivo de garantir educação a 

todos, ao discutir a importância da implementação de políticas públicas que visam 

a concretização de ações, para que escolas e sociedades se tornem de fato, 

inclusivas.  

Para Correia e Serrano (2000), a Educação Inclusiva deve-se constituir num 

dos objetivos prioritários dos sistemas educativos, mobilizando a atenção e a 

preocupação dos administradores e dos docentes. Embora saibamos que os 

caminhos para a construção de uma escola inclusiva não sejam fáceis, pois 

implica compromisso de todos perante a filosofia inclusiva, acreditamos que ela 

pode se efetivar por meio de: uma liderança da escola e de todos os docentes;  a 

adequação da formação docente, desde a formação inicial até a pós-graduação; o 

entendimento da escola como organização como um projeto; a introdução de 

práticas adequadas, flexibilização e diversificação curriculares; o envolvimento dos 

pais, de forma  esclarecida e ativa; a definição de uma política de conversão; a 

cultura permanente de práticas de colaboração  entre todos os agentes atuantes 

na instituição escolar. 

        A inclusão diz respeito também, segundo Carvalho (2004, p. 60 e 61), à luta:  

a) pela universalização da educação, isto é, para que todas as 
escolas acolham todos os alunos, oferecendo-lhes educação de 
qualidade; 
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b) pela matricula dos alunos com necessidades especiais nas 
turmas ditas regulares e lhes sejam asseguradas práticas 
pedagógicas e todas as modalidades de suporte que permitam a 
remoção de barreiras para a sua aprendizagem e para a sua 
participação; 
c) por uma rede de ajuda e apoio a alunos que apresentem 
necessidades especiais, seus pais e professores;  
d) pela formação inicial e continuada dos professores [...]; 
e) para que as classes especiais não mais sejam criadas ou 
mantidas, como até então, para atender ao fracasso escolar [...];  

 
Correia (2010), discutindo a questão da inclusão, aponta também que, no 

processo inclusivo, há de considerar que aqueles que estão envolvidos na 

educação, como professores, coordenadores pedagógicos, diretores, funcionários, 

pais entre outros precisam observar um conjunto de premissas, tais como:  

    a) os docentes, os profissionais da educação, os pais e a comunidade em geral 

devem trabalhar de forma colaborativa, partilhar informações, decisões, recursos e 

apoios;  

   b) os serviços que os alunos com necessidades especiais devem ser 

desenvolvidos, sempre que possível, na escola regular;  

   c) as escolas devem envolver a família e a comunidade na educação dos 

alunos; e  

   d) os serviços regionais e locais precisam fornecer apoio e recursos para dar 

apoio às escolas para se reestruturarem de tal forma que possam atender à 

diversidade de seus alunos.  

De acordo com Vygostki (1984), inclusão não implica apenas na matrícula e 

na inserção do aluno na escola. Ele não ignora o papel dos fatores biológicos na 

dinâmica da ontogênese, porém compreende que a complexibilidade deste 

processo das ligações socais com membros do seu grupo e da sua participação 

em práticas sociais, educacionais, envolvendo a capacitação inicial e continuada 

dos docentes e da equipe técnica da escola. 

  Refletindo sobre os desdobramentos desse processo gradual, que deve 

envolver toda a comunidade escolar, chegamos a um importante ator que está 

presente nesse cenário: o estudante estagiário remunerado, que por vezes ocupa 

diferentes funções, papéis e perfis no contexto escolar, sobretudo junto a 

estudantes com deficiência. 
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O estágio remunerado caracteriza-se como atividade não obrigatória 

definida como tal no projeto do curso, acrescida à carga horária regular e 

obrigatória, podendo receber bolsa ou outra forma de compensação a ser 

acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como os auxílios pertinentes 

a atividade, não se caracterizando como vínculo empregatício, aplicando-se, ainda 

ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, com a 

implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio. 

No município de Natal, Rio Grande do Norte estima-se que 716 (setecentos 

e dezesseis)1 estudantes de cursos de licenciatura de universidades públicas e 

privadas, cursando a partir dos primeiros períodos de seus determinados cursos, 

estejam alocados nas escolas e nos centros de educação infantil da rede pública 

auxiliando professores com alunos que apresentam alguma deficiência, sendo 103 

(cento e três) destes alunos do curso de Pedagogia presencial da UFRN e pouco 

menos de 90 (noventa) destes do curso de Pedagogia presencial da UNP.  

 Na Resolução nº 05/2009 do Conselho Municipal de Educação de Natal, 

que fixa a normas relativas à educação da pessoa com necessidades 

educacionais especiais (NEE), em seu Art. 25 preceitua que a  

 

[...] turma com educandos com NEESP2 matriculados, cujas 
dificuldades de adequação escolar não forem supridas com as 
intervenções colaborativas do professor, do coordenador e do 
gestor, deverá, mediante parecer avaliativo do Setor de Educação 
Especial da SME/Natal, contar com a presença de outro 
professor, que atuará como apoio pedagógico-educacional às 
necessidades específicas dos alunos com NEESP e à turma em 
geral. (Grifo nosso) 

 

         A referida resolução estabelece, ainda, que o professor que atuará na 

função de apoio pedagógico-educacional às necessidades específicas dos 

educandos público alvo3 da Educação Especial, na sala de aula regular, deve 

apresentar o seguinte perfil: ser do quadro funcional da Rede Municipal de Ensino 

                                            
1
 Dados fornecidos pela Secretária Municipal de Educação de Natal em janeiro de 2020. 

2
 Necessidades Educacionais Especiais. 

3
 A saber: entende-se por público alvo da Educação Especial pessoas com deficiência física, 

visual, auditiva, transtornos globais do desenvolvimento e superdotação/altas habilidades. Pessoa 
com deficiência: aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras podem ter restringida sua 
participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Necessidades Educacionais Especiais: 
refere-se à interação das características individuais dos alunos com o ambiente educacional e 
social. 



19 
 

do Natal e ser graduado em Pedagogia e/ou em outra licenciatura, nas demais 

áreas do conhecimento; ter participado de cursos de Aperfeiçoamento em 

Educação Especial e/ou Pós-graduação na área. Diferencia-se, assim, do 

cuidador, pois seu papel está associado, principalmente, à tarefa de educar como 

uma mediação para que todas as atividades desenvolvidas sejam significativas e 

estimulem o potencial de seu alunado (ANTONIO; GONZÁLVEZ, 2002). 

         A pouca informação sobre as especificidades deste professor de apoio-

pedagógico educacional, pede um olhar atento às peculiaridades do trabalho 

pedagógico desenvolvido em sala de aula, pois sua prática deverá estar de acordo 

com as necessidades singulares de cada aluno atendido. 

         Contudo, como constatou Pereira (2017, p.10), os professores auxiliares 

  

[...] que, segundo a Resolução do Município de Natal (05/2009), 
deveriam ser do quadro efetivo e graduados em Pedagogia ou em 
outra licenciatura, com especialização na área, na verdade eram, 
em sua maioria, estagiários, que estavam cursando uma 
licenciatura. Podemos observar que muitos cursavam, ainda, 
etapas iniciais do seu curso e tinham pouca ou nenhuma 
experiência na área. 

  

         Ao afirmar que os docentes auxiliares ainda são graduandos, Pereira 

(2017) nos aponta um cenário contrário a aquilo que preceituam leis e resoluções, 

que visam incluir o aluno com alguma deficiência. 

   Em contraposição a esse cenário a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, em seu Artigo 59, estabelece que os alunos que apresentam 

Necessidades Educacionais Especiais (NEE) deverão ser atendidos por 

professores com especialização adequada em Educação Especial, com vistas ao 

atendimento especializado, bem como por professores do ensino regular 

capacitados para a integração4 desses educandos nas classes comuns.  

        Beyer (2005) ressalta que, quando numa classe existem alunos que em sua 

aprendizagem não apresentam uma diversificação muito acentuada, um único 

professor pode atender a todos os educandos. Contudo, em uma classe onde se 

busca desenvolver uma educação inclusiva faz-se necessária a presença de um 

segundo professor quando existem alunos que estão na condição de deficiência 

ou que apresentam outras necessidades específicas, pois os objetivos traçados já 

                                            
4
 Termo utilizado no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  
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não podem ser alcançados integralmente pelo Professor Regente, estabelecendo-

se, então, a bidocência. 

 Diante de tais assertivas, a iniciativa deste estudo decorre da curiosidade 

sobre como a prática pedagógica do estudante estagiário remunerado tem sido 

instituída frente ao aluno que apresenta alguma deficiência. 

Essa proposta de investigação surgiu inicialmente a partir do contato com a 

área da Educação Especial através das leituras, discussões e das pesquisas de 

campo realizadas ao longo das disciplinas ofertadas no curso de Pedagogia, e da 

oportunidade em participar, na qualidade de bolsista de Iniciação Científica - IC, 

de maneira mais intensiva, em projetos de pesquisa que analisavam o processo 

de inclusão escolar de alunos público alvo da Educação Especial. 

         A nossa afinidade com a temática surgiu logo após o ingresso no Ensino 

Superior, ao assistirmos um vídeo sobre a inclusão social de uma criança com 

deficiência, que tinha 11 anos de idade. Neste vídeo, a criança nos levava a refletir 

o mundo por trás de seus próprios olhos. Esse contato despertou uma curiosidade 

e um desejo de conhecer mais sobre a inclusão de pessoas que apresentam 

algum tipo de deficiência.  Outro fator primordial para esse despertar, foi a 

influência de uma engajada colega de curso que, muito comprometida com a área 

da Educação Especial, contribuiu bastante para nossa formação, compartilhando 

seus saberes nesse campo educacional. 

         Ao longo de nossa trajetória no curso de Pedagogia, tivemos a 

oportunidade de ter diversas experiências proporcionadas pelo Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, através da participação nos 

projetos de pesquisa denominados Uma visão sobre a educação inclusiva de 

alunos com deficiência (PVN10401-2014) e A atuação do coordenador pedagógico 

na educação inclusiva de alunos com deficiência (PVN10401-2014). Tais projetos 

nos proporcionaram um conhecimento mais profícuo, pois através deles 

investigamos sobre recursos educacionais e humanos, métodos e práticas 

pedagógicas necessárias para uma efetiva inclusão em algumas instituições de 

Educação Básica, no município de Natal – RN. 

         Ao vivenciar o processo de a inclusão nas escolas, onde atuamos como 

bolsista de IC, um importante ator desse processo chamou-nos a atenção: o aluno 

estagiário remunerado que assumia o papel de professor auxiliar. Deste modo, 

indagações em relação a esta temática desencadearam o nosso trabalho de 
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conclusão de curso, que teve como objeto de estudo a prática pedagógica de uma 

professora auxiliar com uma aluna que apresentava Paralisia Cerebral, em uma 

classe regular do Ensino Fundamental I. 

         Assim, foi a partir destes levantamentos que sentimos a necessidade de um 

aprofundamento maior sobre a prática pedagógica deste que na realidade é ainda 

um estudante de graduação remunerado, que, em diversos casos, mostra-se 

decisivo na inclusão de alunos com deficiência em escolas municipais da cidade 

do Natal-RN, analisando as suas vivências, as suas dificuldades e os seus 

desafios frente ao processo educacional inclusivo. 

           A fim de alcançarmos respostas sobre o papel assumido e o seu impacto 

no processo de inclusão, elaboramos como objetivo geral de nossa pesquisa: 

analisar de que forma a prática pedagógica do estudante estagiário remunerado 

tem sido instituída frente a alunos que apresentam deficiência, em uma escola 

regular da Rede Municipal da cidade do Natal-RN. 

 Com esse objetivo, adotamos o Estudo de Caso, tendo em vista que se 

trata de um método exploratório e descritivo ao aprofundar-se em uma 

determinada realidade. Logo, traçamos como objetivos específicos: descrever o 

processo da prática pedagógica do estudante estagiário remunerado; identificar 

dificuldades, desafios e perspectivas dessa prática. 

Entendido como uma categoria de investigação, o Estudo de Caso tem 

como objeto o estudo de uma unidade de forma aprofundada, podendo tratar-se 

de um sujeito, de um grupo (GONÇALVES, 2005), traçando um recorte para 

compreender a sua realidade social e, para responder o seguinte questionamento: 

de que forma a prática pedagógica desempenhada pelo estudante estagiário tem 

sido instituída frente ao aluno com deficiência?  

Tivemos como sujeitos 2 (duas) estagiárias remuneradas, 2 (dois) alunos 

com deficiência intelectual e múltipla, 1 (um) professor titular e 1 (uma) gestora 

pedagógica, definidos pelos critérios explicitados a seguir. Quanto à escolha das 

estagiárias remuneradas: ser estudante estagiário remunerado contratado pela 

rede municipal de ensino de Natal/RN, cursando uma licenciatura, atuando em 

uma turma na qual esteja matriculado o aluno com deficiência. Quanto aos alunos 

com deficiência: ser discente matriculado em uma escola municipal da cidade de 

Natal/RN, e que apresente o laudo que comprove a sua deficiência. E, quanto ao 

professor titular: ser docente da rede municipal atuando em uma sala com alunos 
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que apresentam deficiência onde estão alocadas as duas estagiárias 

participantes. 

Ao nos debruçarmos em busca das respostas ao nosso questionamento, 

investigando sistematicamente a fim de obter novas informações e/ou reorganizar 

as já existentes (APPOLINÁRIO, 2004), traçamos alguns procedimentos 

metodológicos no intuito de problematizar teoricamente o objeto de estudo. 

Inicialmente, adotamos a revisão da literatura que aborda temáticas que versam 

sobre o estágio não obrigatório remunerado e o processo de inclusão nas escolas 

públicas. Para isso, fizemos estudos e análises em livros e sites oficiais, em busca 

de informações sobre marcos legais que fundamentassem o estágio curricular 

remunerado e a inclusão no Ensino Fundamental. Além disso, buscamos nos 

aportes teóricos da área da Educação Especial/inclusiva e da prática pedagógica 

alicerces para sistematizar os conhecimentos nestas temáticas, visando 

fundamentar teoricamente a pesquisa. 

Os estudos realizados sobre a temática do estágio curricular não obrigatório 

remunerado, no recorte temporal de 2008 a 2019, definido como parâmetro para 

tal a promulgação da Lei nº 11. 778, a Lei do Estágio que estabeleceu que todo 

estágio, seja obrigatório ou não obrigatório é curricular e supervisionado, pois, 

deve estar vinculado ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e orientado por um 

supervisor na instituição que o contratou e por um professor orientador de ensino.   

De acordo com o banco de teses e dissertações da CAPES os estudos 

apontam para a necessidade de acompanhamento no processo de estágio 

curricular não obrigatório (ROCHA, 2018; MACHRY, 2014; SILVA, 2016), o 

impacto desse estágio no processo formativo inicial dos graduandos (COSTA, 

2016; PEREIRA, 2011; LÔBO, 2018; PRATES, 2016; BRITO, 2013), os aspectos 

da Lei do Estágio que são de fato contemplados na prática e suas contribuições 

(SILVA, 2015; FINN, 2015), ao sentido e significado da inclusão para o estagiário 

(MARIANO, 2019). 

A discussão sobre o estágio curricular não obrigatório data-se da segunda 

metade da década de 2010, muito embora sua regulamentação tenha acontecido 

ainda no século XX, ressalta-se que poucos estudos têm articulado a prática 

pedagógica do estagiário e o processo de inclusão escolar de alunos com alguma 

deficiência. Logo, considerar a prática cotidiana do trabalho pedagógico 

desenvolvido pelo estagiário constitui-se de grande importância, haja vista que em 
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muitos casos o estagiário torna-se o único responsável pela inclusão escolar em 

sala de aula, sendo um importante articulador na promoção da inclusão no ensino 

básico, pois em suas ações didáticas podem favorecer o processo inclusivo para 

além das barreiras propostas ou a exclusão, ainda que dentro da sala de aula.  

 Após mergulhar nas fontes teóricas e documentais, iniciamos a etapa do 

processo de coleta de dados na busca por revelar tal como se percebe o objeto 

estudado (FONSECA, 2002). 

Neste caso, fizemos o estudo das políticas nacionais e municipais que 

versam sobre a inclusão de estudantes com deficiência na educação básica do 

município de Natal-RN, visando à apropriação do conhecimento sobre o “lócus” da 

pesquisa. Também foi realizada a consulta a normativas, resoluções e notas 

técnicas, com vistas a compreender melhor o perfil e as atribuições dos 

estagiários remunerados que atuam na rede municipal.  

Após os levantamentos teóricos e documentais, que serão discorridos a 

partir do terceiro capítulo, elaboramos os documentos para a solicitação e 

autorização de estudo à Secretaria Municipal de Natal que, posteriormente, nos 

forneceu dados da distribuição dos estagiários nas escolas da rede. Também 

produzimos os termos de confidencialidade e declaração de pesquisa não iniciada, 

que foram direcionados ao Comitê de Ética em Pesquisa5. 

A partir do levantamento dos dados iniciais, da aprovação do projeto pelo 

Comitê de Ética e da definição dos critérios de inclusão e exclusão dos 

participantes desta pesquisa, foi possível iniciarmos a busca dos perfis dos 

estagiários remunerados, dos discentes e dos docentes, bem como da escola 

municipal lócus da investigação. 

Nesta busca por escolas das diferentes zonas urbanas da cidade de 

Natal/RN, onde tivesse um maior número de estagiários remunerados, atendendo 

alunos com laudo da deficiência, chegamos a uma instituição na Zona Norte da 

cidade na qual encontravam 8 (oito) estagiários remunerados em seu quadro. 

Nela, foram identificadas 2 (duas) estagiárias remuneradas do turno matutino que 

auxiliavam as turmas do 6º (sexto) ano D e 8º (oitavo) ano B, ambas com 

discentes que apresentavam deficiência comprovada por laudo médico, arquivado 

na secretaria.  

                                            
5
 Este estudo foi submetido pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL/UFRN), por se tratar de uma pesquisa com seres humanos.  
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Após a Identificação dos possíveis sujeitos para a pesquisa, estabelecemos 

contato com o corpo docente e com a gestão da escola, esclarecendo as 

intenções da pesquisa e propondo a realização de entrevistas e a observação da 

prática pedagógica desenvolvida dentro da sala de aula. Porém, apenas um 

docente que atuava tanto no 6º (sexto) quanto no 8º (oitavo) ano aceitou participar 

da pesquisa. 

 Ao sinalizar positivamente e se disponibilizarem para a realização da 

entrevista e das observações, consideramos como sujeitos-participantes. Deste 

modo, destacamos que somente um docente que atuava tanto no 6º (sexto) 

quanto no 8º (oitavo) ano aceitou participar da pesquisa. Em contraposição, os 

responsáveis pelos discentes e as estagiárias aceitaram e concederam a 

participação na pesquisa. 

Adotamos a entrevista semiestruturada como técnica de coleta de dados, 

por acreditarmos que está, de acordo com Triviños (1987), possibilita ao 

entrevistado discorrer sobre suas experiências, partindo do questionamento do 

pesquisador, ao mesmo tempo em que permite respostas livres e espontâneas. As 

questões elaboradas para o roteiro levam em conta o embasamento teórico da 

investigação e as informações que o pesquisador recolheu sobre o fenômeno 

social. Portanto, organizamos o roteiro de questões sobre o tema, incentivando, 

algumas vezes que o entrevistado falasse livremente sobre assuntos que surgiam 

a partir dos desdobramentos do tema principal.  

É oportuno ressaltar que utilizamos o Diário de Campo, como instrumento 

de registro do resultado da observação para sistematizar e organizar as 

informações e impressões teóricas e metodológicas no decorrer do processo da 

pesquisa. 

O diário de campo configura-se como um dispositivo de registro 
das temporalidades cotidianas vivenciadas na pesquisa, ao 
potencializar a compreensão dos movimentos da/na pesquisa e 
das diversas culturas inscritas no cotidiano da comunidade e da 
escola estudada (OLIVEIRA, 2014, p.70). 

  

A análise dos dados foi norteada pela metodologia da Análise de Conteúdo, 

proposta por Bardin (2009), a qual define como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 
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descrição do conteúdo das mensagens, tendo por produto, sentido e significados 

das diversas amostragens presentes no campo empírico.  

Para a sistematização do estudo organizamos esta dissertação em 5 

(cinco) capítulos, os quais nominamos com alusão a partes que compõem um rio. 

Isto porque, entendemos que todo o processo da pesquisa é único para cada ser 

por mais que sigamos por caminhos teóricos já trilhados e publicados por outros 

autores, ele nos modifica, nos faz e refaz tal como o filósofo Heráclito declarou no 

passado “Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se 

entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio se já se 

modificou”, que detalharemos a seguir: 

No primeiro capítulo A nascente da pesquisa, procuramos fazer um breve 

histórico sobre as pessoas com deficiência e a Educação Especial, situando os 

motivos que nos levaram à realização desta pesquisa, os questionamentos e 

objetivos, além de apresentar sucintamente o percurso metodológico.  

No segundo capítulo Afluente: conhecendo os caminhos, discorremos sobre 

os caminhos metodológicos percorridos mais detalhadamente, elucidando o 

método, os instrumentos, procedimentos e tipo de análise escolhidos para a 

construção de dados. Além disso, descrevemos nosso campo de pesquisa e seus 

sujeitos participantes.  

No terceiro capítulo Os meandros da pesquisa: nuances do estágio não 

obrigatório, analisamos o estágio remunerado no contexto do Brasil e do Rio 

Grande do Norte, especificamente na cidade do Natal, traçando uma distinção 

entre estágio obrigatório e remunerado e confrontando com a realidade 

encontrada no lócus de pesquisa. 

No quarto capítulo O delta: a prática pedagógica e o estágio, detalhamos 

sobre a prática pedagógica, conceituando e descrevendo como esta se processa e 

se caracteriza, relacionando inclusão escolar e práticas pedagógicas propiciadoras 

de aprendizagens para todos os alunos matriculados nas instituições escolares. 

No quinto capítulo A margem uma análise sobre a prática, trazemos as 

análises sobre a prática instituída pelas estagiárias em suas devidas salas de 

aula, correlacionando o visto com o ouvido e dito. 

Ao final, tecemos Algumas considerações, a título de fechamento trazendo 

algumas considerações buscando oferecer uma contribuição para o estudo a 

respeito da prática pedagógica, do papel e das atribuições do estagiário 
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remunerado no processo de inclusão escolar, sem termos, no entanto, o intuito de 

oferecer conclusões sobre o estudo relativo ao tema.  
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2. AFLUENTE DA PESQUISA: CONHECENDO OS CAMINHOS  

 

Conforme sinalizado anteriormente, adotamos uma abordagem 

metodológica qualitativa, uma vez que se fundamenta na relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, havendo uma interdependência entre o sujeito e o objeto, 

um elo entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. Assim, o conhecimento 

não se resume a um rol de dados, tendo o objeto neutro e inerte, mas, sim, vemos 

que o sujeito-observador é parte integrante do processo, pois significa o 

conhecimento e interpreta-o (CHIZZOTTI, 1995).  

Segundo BORDAN e BIKLEN (1994, p. 50) nos dizem: 

 

[...] A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo 
seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem 
potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer 
uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo. 

 

Ao caracterizar-se a partir da relação entre a realidade e a subjetividade, 

esta abordagem enfatiza o estudo da linguagem, uma vez que traz consigo a 

universalidade dos significados, das motivações e das aspirações, por 

consequência, o texto dissertativo arroga uma análise por se tratar de uma 

produção que se refere a um meio social com utilização de signos. 

De cunho exploratório, nossa pesquisa busca conhecer a variável do 

estudo tal como se apresenta e o contexto onde ela se insere, pressupondo que a 

prática pedagógica de graduandos em estagiário remunerado na sala de aula 

comum, junto a alunos com deficiência é melhor compreendida no contexto social 

onde ocorre, permitindo ser percebida tal como ela é, e não como o pesquisador 

pensa que seja.  

Quanto aos procedimentos, utilizamo-nos da pesquisa bibliográfica, da 

pesquisa documental e do Estudo de Caso. A primeira, por possibilitar um amplo 

alcance de informações, além de facultar o uso de dados de várias publicações, 

favorecendo a construção ou a melhor definição do quadro conceitual, que 

envolve o objeto de estudo proposto (GIL, 1994), de modo a explicar nosso 

problema de pesquisa: de que forma a prática pedagógica desempenhada pelo 

por estudantes em estagiário remunerado tem sido instituída frente ao aluno com 

deficiência? 
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Para responder tal questão, recorremos a diversos tipos de fontes 

especializadas: artigos, capítulos de livros, dissertações, teses, livros, documentos 

locais, nacionais e internacionais, que nos proporcionaram a observação do tema 

sob aspectos diferentes dos até então abordados, evitando redundâncias sobre 

conclusões já obtidas.  Nos baseamos, também, nas considerações empreendidas 

pelos docentes da linha de pesquisa “Educação e inclusão em contextos 

educacionais”, durante os Seminários de Dissertação I, II, III, IV do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da UFRN, visando o aprimoramento de nossa 

pesquisa. 

Na pesquisa documental recorremos às fontes primárias: leis, resoluções, 

normativas e decretos da Educação Especial em nível internacional, nacional e 

local; no Projeto Político Pedagógico da escola, campo de investigação; relatórios 

de acompanhamento pedagógico; fotografias, filmagens.  

Este tipo de pesquisa apresenta algumas vantagens, pois os documentos 

consistem em uma fonte rica e estável de dados. E como subsistem ao longo do 

tempo, torna-se uma fonte de dados importante para as pesquisa de naturezas 

históricas. As desvantagens está no fato de não responder definitivamente ao 

problema, mas proporciona uma visão ampla do mesmo, não imbricando na 

subjetividade (RAMPAZZO, 2005).  

Como método investigativo utilizamos o Estudo de Caso, que se caracteriza 

como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

profundamente, envolvendo o exame detalhado de um ambiente, de um simples 

sujeito ou de uma situação em particular (GODOY, 1995). 

 

O estudo de caso é próprio para a construção de uma investigação 
empírica que pesquisa fenômenos dentro de seu contexto real – 
pesquisa naturalística – com pouco controle do pesquisador sobre 
eventos e manifestações do fenômeno (MARTINS, 2008, p.10).  

 

Assim, como estratégia investigativa, abrange desde a lógica de 

planejamento, as técnicas de coleta de dados até as abordagens específicas à 

análise dos mesmos (YIN, 2001). Neste sentido, é tomado como unidade 

significativa de um todo, possibilitando o aprofundamento na realidade social para 

um julgamento fidedigno e uma possível proposta de intervenção contextualizada 

e real. 
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Portanto, optamos por desenvolver um Estudo de Caso Interpretativo, por meio do 

qual alicerçamos o enfoque principal na interpretação dos dados para classificar e 

contextualizar a informação, oportunizando a teorização da situação estudada, no 

caso de nossa pesquisa - a prática do estudante estagiário remunerado frente a 

educandos que apresentam deficiência. 

Como técnica de pesquisa utilizamos a observação não participante e a 

entrevista para obter uma maior aproximação possível daquela realidade de modo 

a não modificá-la. 

Gerhardt e Silveira (2009) apontam que a observação não participante é 

usada em pesquisas que requerem uma descrição mais detalhada e precisa dos 

fenômenos ou em testes de hipóteses. Ao coletar dados presume-se que o 

pesquisador saiba com exatidão o que é relevante para alcançar os objetivos 

propostos em seu trabalho, sendo, portanto, antes de executar a observação 

sistemática, necessário elaborar um plano para sua execução, delimitando o quê, 

quem e onde irá observar. 

Para delimitar as ações observacionais Spradley (1980) considera que 

algumas dimensões precisam ser consideradas, são elas: 

● espaço físico (ou espaços); 

● pessoas envolvidas no processo; 

● conjunto de ações que apresentam relação; 

● ações isoladas feitas pelas pessoas; 

● conjunto de atividades relacionadas que as pessoas executam; 

● sequências ao longo do tempo; 

● coisas que as pessoas tentaram fazer; e  

● emoções sentidas e expressas. 

 Atrelados à observação, estão os registros fotográficos e escritos. Selltiz et. 

al. (1967) discutem que o melhor momento para o registro é no decorrer da ação, 

para evitar vieses seletivos e deformados. Porém, algumas situações impedem o 

registro imediato por quebrar a naturalidade do recorte ou ainda incomodar os 

participantes, tal como ocorreu em nosso campo de pesquisa. Nesse caso, nos 

advertem os autores que cabe ao pesquisador definir qual a melhor estratégia 

para cada momento observado, de modo que não se perca nenhum dado. O que 

optamos por utilizar o registro fotográfico e a gravação em áudio.  
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 As observações realizadas na escola, campo de pesquisa, compreenderam 

um total de 20 (vinte) dias, percorrendo o período do nosso primeiro encontro ao 

último encontro com os sujeitos e local da pesquisa. Vale lembrar, que em nossos 

registros destacamos os eventos reflexivos e descritivos, haja vista que 

conhecíamos de antemão quais aspectos eram significativos para nosso trabalho. 

É importante registrar, que durante a visitação permanecemos todos os horários 

com a turma na qual a estagiária auxiliava e, como eram turmas diferentes, 

alternamos o acompanhamento, uma manhã em uma turma e na posterior, na 

outra.  

A entrevista, como instrumento da pesquisa foi fundamental para 

entendermos as percepções, anseios e sugestões dos sujeitos. Rampazo (2005) 

estabelece que como técnica de coleta de dados, a entrevista oferece várias 

vantagens, tais como: 

● fácil aplicabilidade, podendo ser usada com todos os segmentos da 

população; 

● é flexível, oportunizando ao entrevistador esclarecer e/ou reorganizar 

perguntas; 

● permite a observação das reações, condutas e/ou atitudes do entrevistado; 

● oportuniza a obtenção de dados que não podem ser encontrados em fontes 

documentais. 

         Dessa forma, a entrevista ao buscar informações pertinentes e válidas é 

uma arte que demanda habilidade e sensibilidade, sendo aprimorada com o 

tempo. Escolhemos a entrevista semiestruturada onde o entrevistador tem seus 

questionamentos guiados por um roteiro, contudo este é flexível, sendo possível 

retomar, modificar e adicionar questionamentos, com o objetivo de buscar uma 

melhor compreensão do material que está sendo colhido, além de conduzir a 

entrevista com clareza (FLICK, 2004; SZYMANSKI, 2004). 

De acordo com Manzini (1990/1991), a entrevista semiestruturada está 

norteada por uma temática sobre a qual confeccionamos um roteiro com 

perguntas principais, complementadas por outras inerentes às circunstâncias 

momentâneas à entrevista, fazendo emergir informações mais livres e respostas 

não condicionadas a um padrão de alternativas. 
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         As questões elaboradas devem ainda ter embasamento teórico da 

investigação e as informações que o pesquisador recolheu sobre o fenômeno 

social buscando a aproximação entre os dados e o concreto vivido (TRIVIÑOS, 

1987). 

 À vista disso, Manzini (2003) evidencia que é factível um planejamento da 

coleta de informações por meio da feitura de um roteiro com perguntas que 

atinjam os objetivos pretendidos. Serviria o roteiro, então como um meio para o 

pesquisador se organizar para o processo de interação com o informante, além de 

coletar as informações básicas. 

Para tal, Manzini (2003) elenca alguns cuidados que devem ser observados 

ao formularmos as questões para o entrevistado, são eles: cuidados quanto à 

linguagem; cuidados quanto à forma das perguntas e cuidados quanto à 

sequência das perguntas nos roteiros. 

Após a coleta de dados iniciamos sua organização, interpretação e análise 

com base nos pressupostos da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1997). Esta se 

define como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo, produzindo, 

assim, sentido e significados na diversidade de amostragens presentes no campo 

empírico, ou seja, a intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 

recepção), inferência esta que recorre a indicadores quantitativos ou não 

(BARDIN, 1997, p. 38). 

Assim sendo, os dados coletados foram devidamente selecionados, 

codificados e tabulados, buscando detectar inexatidões ou erros, evitando 

informações confusas, distorcidas, incompletas, que poderiam interferir 

negativamente no resultado da pesquisa (LAKATOS; MARCONI, 2003).  Portanto, 

seguindo os procedimentos indicados por Bardin (2011): a - organização da 

análise; b - codificação; c - categorização; d - tratamento dos resultados, inferência 

e a interpretação dos resultados, efetuamos a pré-análise para organizar os dados 

construídos a partir das entrevistas e das observações, a saber: 1) leitura 

flutuante; 2) escolha dos documentos 3) a preparação do material - direcionando-

nos para a categorização da análise: 1) Formação, 2) Prática pedagógica no 

processo de estágio 3) Inclusão. 
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Em seguida, tabulamos os dados, dispondo-os em tabelas com vistas a 

averiguar a inter-relação entre eles, para então, recorremos à interpretação dos 

resultados por meio da inferência, que é entendida por “operação lógica, pela qual 

se admite uma proposição em virtude da sua ligação com outras proposições já 

aceitas como verdadeiras" (BARDIN, 2011, p. 41).  

2.1 O campo de pesquisa 

 

A nossa investigação foi desenvolvida em uma escola da rede pública 

municipal da cidade do Natal/RN, situada na Zona Norte da cidade. Esta escola foi 

escolhida devido ao grande número de estagiários remunerados em seu quadro. 

Para iniciarmos a pesquisa fez-se necessária a autorização por parte da 

Secretaria Municipal de Educação do Natal e da equipe gestora da instituição, 

obtidas somente no segundo semestre de 2019. 

A instituição que, aqui, daremos o nome de Escola Municipal Aprender6 

(EMA) foi criada pelo Decreto de número 2.161 de 14 de fevereiro de 1979 e pela 

Portaria de Autorização 078 de 17 de fevereiro de 1996. Possui prédio próprio, 

funcionando nos turnos matutino, vespertino e noturno. Atende a alunos do Ensino 

Fundamental II (6º ao 9º ano) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

No que se refere ao espaço físico, a EMA, conta com os seguintes 

ambientes, conforme o quadro 01 a seguir: 

 

Espaço Qtd. Espaço Qtd. Espaço Qtd. 

Salas de Aula   12 Sala de Direção  01  Quadra Esportiva  01  

Biblioteca   01 Sala 

Professores  

 01 Banheiros   06 

Laboratório de 

Informática  

 01 Refeitório  01  Laboratório de 

ciências  

01  

Secretarias   01 Cozinha  01  Pátio  01 

Sala de Vídeo 01 Almoxarifado  01   

                                            
6
 Nome fictício dado pelas pesquisadoras 
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Sala de 

Refrigeração 

01     

 Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

A escola passou por uma reforma para a acessibilidade no ano de 2014, de 

modo que podemos encontrar rampas de acesso na entrada e para as salas de 

aula (figura 01) e piso tátil direcional7 (figura 02) por toda Instituição escolar. 

Contudo, os banheiros ainda não são completamente acessíveis para os 

estudantes que fazem uso de cadeiras de rodas e, também, não há um fraldário 

para aqueles que necessitam.  

 

Figura 01 e 02 – Acessibilidade da escola 

 

 

 

                                            
7
 O piso tátil direcional tem a função de direcionar e orientar o trajeto. 
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Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

 

 

Conferimos que as rampas de acesso aos blocos de aula estão bastante 

deterioradas e em péssimo estado de conservação (figura 03), dificultando o 

deslocamento dos alunos que fazem uso da cadeira de rodas para a sua 

locomoção.  

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019). 

  

     Ressaltamos que as condições de acessibilidades presentes na estrutura física 

das escolas e ambientes de ensino devem estar de acordo com as políticas 
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inclusivas e normatizações das estruturas administrativas demonstrando um 

interesse de toda a sociedade em combater a exclusão.   

No concernente ao quadro de professores há na instituição 47 (quarenta e 

sete) docentes distribuídos do seguinte modo: 

 

Quadro 02 – Distribuição dos docentes por disciplina  

DISCIPLINAS NÚMERO FORMAÇÃO INICIAL 

Língua Portuguesa 07 Letras – Língua Portuguesa 

Matemática 06 Matemática 

Ciências 06 Biologia 

Historia 05 Historia 

Geografia 05 Geografia 

Ensino da Religião 03 Teologia 

Ensino da Arte 05 Artes 

Educação Física 05 Educação Física 

Inglês 05 Letras – Língua Inglesa 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019) 

 

Os docentes descritos acima cumprem em seus respectivos componentes 

curriculares toda a carga horária anual que varia de 40 (quarenta) a 200 

(duzentas) horas/aula, segundo o estabelecido pela Secretaria Municipal de 

Educação – SME/ Natal. Tais informações nos foram transmitidas pela Gestora 

Pedagógica e, também, encontradas no Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

Escola, disponibilizado pela mesma.    

2.2 Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola 

 

 O Projeto Político Pedagógico - PPP é um documento basilar e definidor da 

escola, no qual se descreve toda a identidade da instituição, isto é, nele 

encontramos as metas a serem alcançadas, a missão da escola, a clientela, as 

diretrizes pedagógicas, o corpo docente e funcional, dentre outros, que definem e 
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organizam o plano de ações educativas inerentes ao processo de ensino e 

aprendizagem. 

Segundo a Gestora Pedagógica, o atual PPP da escola foi elaborado no 

ano de 2010 por um único docente e, por ter sido tecido em uma escrita solitária 

com a ausência do diálogo com os pares que compõem o espaço formativo da 

instituição, tal documento não “tem a cara” da escola, ou seja, não está condizente 

com a realidade escolar, de modo que, no início do ano iniciou-se o processo para 

a elaboração de um novo PPP, desta vez contemplando todos os agentes da 

escola. É válido destacar que esse é o documento norte para toda comunidade e 

deve conter as decisões e deliberações pautadas e realizadas por toda a 

comunidade escolar, estabelecendo a singularidade que o faz único para cada 

instituição (VEIGA; FONSECA, 2001; BARROSO, 1992). 

 Para a construção deste novo documento, estão sendo organizadas 

palestras na própria instituição com professores da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). A primeira palestra, conforme o relato da gestora 

pedagógica foi sobre a inclusão escolar com a participação da Profa. Dra. Cláudia 

Rosana Kranz.  

Destacamos do antigo e ainda vigente PPP a única referência a Educação 

Inclusiva, assim compreendida:  

 

A Educação Inclusiva deve ser uma prática inovadora que irá 
enfatizar a qualidade de ensino para todos os alunos, exigindo que 
a escola se modernize e que os professores se aperfeiçoem suas 
práticas pedagógicas. Ela deve ser um paradigma que desafia o 
cotidiano escolar, sendo barreiras a serem superadas por todos, 
profissionais de educação, comunidade, pais e alunos. E ainda, 
deve-se aprender a respeitar a diversidade humana a fim de 
compreender os modos diferenciados de cada ser humano sentir, 
agir, pensar e aprender [sic] (PPP, 2010, p. 13). 

  

 Percebemos que, muito embora tenha sido escrito em 2010, tal 

compreensão é bastante atual ao revelar a Educação Inclusiva como uma prática 

que garante a qualidade de ensino para todos os alunos, respeitando a 

individualidade de cada um (a). Proporcionando àqueles com necessidades 

educativas especiais, decorrentes de uma deficiência, transtorno ou altas 

habilidades/superdotação, a sua participação direta e constante nas atividades 

cotidianas da classe regular, aprendendo a mesma coisa que os demais - mesmo 
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que haja algumas adaptações curriculares e didáticas. Os professores são 

compreendidos como mediadores do processo de ensino e aprendizagem 

necessitando, portanto, aprimorar suas práticas para atender a todos os alunos da 

classe. 

Uma escola que tem em sua proposta pedagógica a inclusão demanda uma 

ruptura com o currículo único que não comporta a pluralidade de seu alunado. 

Abraçar o diverso não é somente fazer adaptações curriculares, mas também 

elaborar uma nova forma de concepção curricular.  Ferreira (2003) considera 

escola inclusiva aquela que “reconhece e satisfaz as necessidades diversas dos 

seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo 

a garantir um bom nível de educação para todos”, seria, pois a verdadeira 

democratização e equidade do ensino de qualidade a serviço da 

instrumentalização para o exercício da cidadania de todos os indivíduos sem 

exceções.   

Ao trazer no documento que dá cor e direção ao seu trabalho pedagógico a 

Escola Municipal Aprender aponta para um novo ‘modus operandi’, ou melhor, a 

quebra de um modelo cheio de procedimentos únicos e excludentes pensando em 

uma nova escola desafiadora e isenta de barreiras. No entanto, deixa de 

responder e apontar elementos cruciais para dar direcionamento às práticas na 

perspectiva assumida.  

Assim, deixa no ar a necessidade de resposta aos seguintes aspectos: A 

qual “qualidade de ensino para todos os alunos” se refere? Quem cabe no “todos 

os alunos”? Como se espera que os professores “aperfeiçoem suas práticas 

pedagógicas”? Quais “barreiras a serem superadas por todos, profissionais de 

educação, comunidade, pais e alunos”? O que deverá ser feito a pequeno, médio 

e longo prazo para se “respeitar a diversidade humana”? Diante de qual prática a 

comunidade escolar se encontraria na perspectiva apontada?  

Vale ressaltar, que tais questionamentos não somente, devem ser 

respondidos no Projeto Político Pedagógico da instituição, mas também, nortear 

cada ação desenvolvida ao longo do ano letivo.  

Diante de tais aspectos faz-se importante partimos para o conceito de 

currículo, em concordância com Zabalza (1998, p.12) que nos diz que ele é o  
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[...] conjunto dos pressupostos de partida, das metas que se 
deseja alcançar e dos passos que se dão para alcançá-las; é o 
conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes que são 
considerados importantes de serem trabalhados na escola, ano 
após ano. 
 
 

Desta forma, o currículo constitui-se como veículo para o desenvolvimento 

das competências práticas, pessoais e sociais, utilizando estratégias diversas. 

Polloway, Patton e Serna (2001) reafirmam tal elucidação ao definirem currículo 

como todas as experiências de aprendizagem planejadas e orientadas pela 

escola. Com base nesse viés haverá um movimento escola-aluno em que 

aspectos normativos já virão apreendidos a partir do contexto ao qual o aluno está 

inserido e experiências que a escola precisará transmitir a eles, surge, então, uma 

aprendizagem dialógica que, em alguns momentos necessitará que sejam 

traçadas adaptações.  

As adaptações propostas ao currículo pressupõem a apreensão entre 

professores e alunos, em uma contínua construção de alternativas que 

diversifiquem e ampliem as possibilidades de aprendizagem. No tocante as 

adaptações curriculares, elas são aqui entendidas, como processo de ajustes e 

tomada de decisões para alcançar os diferentes modos de aprendizagem 

considerando as demandas e especificidade dos alunos (Magalhães, 2013). 

De acordo com Manjón (apud MAGALHÃES, 2013), as adaptações 

curriculares podem ser conceituadas como não significativas ou de pequeno porte, 

quando requerem a pequenas alterações no programa da aula, ou seja, ocorre 

quando há a demanda de adaptações espaciais organizativas, metodológicas, 

relativas aos objetivos, conteúdos e avaliação são, portanto, promovidas pelo 

professor para todos os alunos, independentemente se apresenta alguma 

deficiência ou não. A sua implementação não exige autorização de qualquer outra 

instância política, técnica ou administrativa, aplicadas no cotidiano da sala de aula. 

Isto significa, portanto, que elas são mais simples de serem feitas, e não que 

sejam menos significativas, tal como o termo pode sugerir.  

As adaptações significativas ou de grande porte por sua vez, supõem 

modificações estruturais em grande escala, isto é, alterações no desenho 

curricular da aula, eliminando conteúdos lineares, adequando os objetivos básicos 
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da área, acrescendo objetivos específicos alternativos, não previstos aos demais 

alunos e reformulando os critérios de avaliação para cada um destes. 

Vale ressaltar, que ao pensarmos em adaptação curricular temos que 

considerar todas as etapas de desenvolvimento e aprendizagem esperada para 

um aluno da Educação Básica. Considerá-la a partir de um viés de facilitação dos 

conteúdos somente, obteremos por resultado atitudes de compensação e 

minimização das potencialidades dos alunos, em especial daqueles que 

apresentam alguma deficiência, não se adequando a perspectiva da inclusão em 

si. 

 Compreendemos, assim, que um currículo inclusivo a ser mencionado no 

PPP de uma escola, seria como um projeto que abrange todas as atividades 

programadas e desenvolvidas para além do interior e do exterior da sala de aula. 

Trata-se de uma concepção aberta e flexível, permitindo a intervenção e a 

implementação de dinâmicas ativas pelos professores, pelos alunos e pela 

comunidade escolar em tarefas que socialmente lhes cabe. É a ampliação pra 

além das matérias ou conteúdos disciplinares, valorizando a importância das 

atividades e dos processos formativos. Não sendo um conceito, mas uma 

construção cultural garantindo as diferenças como constituição de uma sociedade 

e não como rotulação de deformidades diante de uma categorização estabelecida 

pela maioria.  

Santomé (1998, p. 148) adverte para o cuidado para não transformar o 

currículo em um “currículo de turistas” onde a informação sobre as comunidades 

silenciadas, marginalizadas, oprimidas e sem poder é apresentada de maneira 

deformada, com grande superficialidade, centrada em episódios 

descontextualizados.  

Um currículo sob a perspectiva inclusiva é, assim, pensado enquanto 

(re)construção coletiva que responde às singularidades e diversidades dos alunos, 

havendo a facilitação das aprendizagens de todos quanto se implicam no 

processo educativo.  

Nesse sentido, faz-se necessário a reflexão sobre o processo da chegada 

dos alunos com deficiência na escola comum, estaríamos apenas inserindo-os ou 

de fato incluindo-os? Sobre isso Ferreira e Ferreira (2004, p. 32) nos dizem 
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Embora a existência de um projeto pedagógico próprio possa ser 
um aspecto importante para favorecer a inclusão do aluno com 
deficiências na escola e na sala regular, o que temos percebido é 
que esse projeto é mais uma peça burocrática que foi construída 
pela força da lei, num sistema educacional que não desenvolveu 
autonomia pedagógica nem autonomia administrativa, por efeito de 
políticas centralizadoras que, portanto, não capacitou educadores 
na elaboração de projetos, nem na atualização destes ao 
administrar o processo educacional.  
 
 

É equivocado reduzir o currículo a apenas um conceito, um papel que toda 

instituição escolar segue, Sacristán (2000) nos alerta que currículo é uma 

construção cultural, é um modo de organizar uma série de práticas educativas. 

 

Entender o currículo num sistema educativo requer prestar 
atenção às práticas políticas e administrativas que se expressam 
em seu desenvolvimento, às condições estruturais, organizativas, 
materiais, lotação de professorado, à bagagem de ideias e 
significa do que lhe dão forma e que o modelam em sucessivos 
passos de transformação (SACRISTÁN, 2000, p. 21).  
 
 

 A desburocratização, o acesso e, principalmente, a reflexão conjunta a fim 

de garantir as diferenças como constituição de uma sociedade que percebe a 

pessoa que apresenta alguma deficiência para além de suas limitações perpassa 

pelo currículo escolar que se pauta em uma concepção inclusiva, alicerçado em 

princípios que conferem igualdade a todas as pessoas.  

  

2.3 Os sujeitos 

 

Ao longo de nossa pesquisa contamos com a participação de 6 (sete) 

sujeitos: 2 (duas) estagiárias remuneradas, 2 (dois) alunos com deficiência,1 (um) 

professor e 1 (uma) diretora pedagógica. Estruturamos, no quadro 03 abaixo, 

algumas informações sobre estes sujeitos8: 

 

Quadro 03 – Os sujeitos da pesquisa  

Nome Função Idade Sexo Série Turno  

                                            
8
 Para melhor compreensão quando necessária uma retomada rápida para esclarecimentos no 

texto. 
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Lydia Estagiária 27 anos F  6º ano D Matutino 

Eleonor Estagiária 20 anos F 8º ano B Matutino 

Anne Aluna 14 anos F 6º ano D Matutino 

João Aluno 15 anos M 8º ano B Matutino 

Hércules Professor 50 anos M 6º ao 8º Matutino 

Elizabete Diretora 

Pedagógica 

45 anos F Não se aplica Não se aplica 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 

 

Lydia9 é a estagiária que atua no 6º ano “D”, cursa10 o 7º período do curso 

de Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela nos conta que 

este curso foi sua primeira opção ao concorrer em seu primeiro vestibular, “uma 

escolha despretensiosa”, relata. Ao iniciar o curso não se identificou, pois percebia 

as disciplinas como bastantes enfadonhas e laboriosas sendo, somente da 

metade do curso em diante que começou a criar afeição pela profissão quando a 

partir dos estágios, remunerados em especial, pode vivenciar o dia a dia 

profissional. Ocupa esta função, a de estagiária, desde o 3º período do curso.  

Eleonor, estagiária no 8º ano “B”, cursa o 3º período do curso de Pedagogia 

na Universidade Potiguar. Em seu relato diz que o interesse por essa graduação 

veio em decorrência de já estar inserida no contexto escolar, desde os seus 16 

(dezesseis) anos, ministrando aulas de reforço para crianças do Ensino 

Fundamental - Anos iniciais, em um cursinho do seu bairro. 

Quanto ao que motivou as estudantes ao estágio não obrigatório, a 

necessidade financeira se apresentou como principal justificativa muito embora, 

ambas tivessem predileção para acompanhar o Ensino Infantil. Contudo, o estágio 

acompanhando turmas do Ensino Fundamental - Anos finais, fora a única 

                                            
9
 Nome fictício, assim como os demais sujeitos, para garantir o anonimato desses. 

10
 Na época da pesquisa. 
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alternativa dada pela Secretaria Municipal de Educação de Natal/RN, quando 

procuraram para concorrer às vagas ofertadas aos estudantes de graduação.  

Anne, aluna do 6º ano “D” tem 14 (catorze) anos e está na Escola Municipal 

Aprender, desde 2018, quando veio transferida de uma escola particular. Foi 

diagnosticada com Síndrome de Down, quando sua mãe ainda a gestava. 

Frequenta o Atendimento Educacional Especializado (AEE) em outra escola 

municipal, pois na Escola Aprender não há Sala de Recursos Multifuncionais, nem 

um professor especialista em Educação Especial.  

Quando questionada sobre a transferência de uma instituição particular 

para uma pública, Marilla, mãe de Anne, conta que na antiga escola ela não era 

estimulada a participar da aula, chegando a passar todo o horário no refeitório ou 

em outro espaço escolar que não a sala de aula de sua turma.  

Devido a este fato, Marilla preferiu matriculá-la na Escola Municipal 

Aprender porque, “Me disseram que no município ela (Anne) teria uma professora 

‘só’ para ela. E, além do mais aqui ela ia fazer as próprias atividades e não fariam 

por ela”. 

João, aluno do 8º ano “B”, tem 15 anos e já está na EMA desde 2016. 

Menino simpático, João é conhecido e querido por todos da escola. Em nosso 

primeiro dia de observação ele nos conduziu, junto com a estagiária, para a 

cozinha, onde nos mostrou a sua foto colada na parede pelas merendeiras. 

Diagnosticado com Encefalopatia crônica11 não evolutiva do tipo discinética CID= 

G80.3, além de CID 10H90.312. João faz uso de cadeira de rodas e não fala ou 

sinaliza em Libras, mas se comunica por gestos e sons próprios para chamar a 

atenção de seu interlocutor e transmitir a sua mensagem. 

Hércules é docente, tanto de Anne, quanto de João. Formado em Educação 

Física, com Especialização em Educação Física do Esporte, tem 50 anos de idade 

e 30 anos de profissão, sendo 20 anos na Escola Municipal Aprender.  

Elizabete, a gestora pedagógica, tem 45 anos e ocupa o cargo desde o 

início de 2019. Como no momento da nossa pesquisa o colégio encontrava-se 

sem coordenador pedagógico, Elizabete disse que as competências deste cargo 

estavam sob sua responsabilidade, sendo ela quem enviava à Coordenadoria de 

                                            
11

 Mais conhecida por Paralisia Cerebral. 
12

 Perda de audição bilateral neurossensorial. 
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Gestão de Pessoal (CGP) da Secretaria Municipal de Educação, ofício de 

solicitação de um profissional de apoio, que neste caso é o estagiário.  

Em tal solicitação deve constar a necessidade educacional do aluno ou os 

comportamentos que a justifiquem, acrescido da idade, turma, turno e, se 

possível, anexar os laudos e relatórios médicos/terapêuticos e relatório de 

observação do comportamento do aluno na escola. Elizabete, também tinha a 

atribuição de acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos, em geral, 

além de ser a responsável pelo acompanhamento dos estagiários na escola.   

 Depois de passearmos pelos procedimentos metodológicos, discutirmos 

sobre o Projeto Político Pedagógico e apresentarmos os sujeitos que constituem 

nossa pesquisa seguimos para a discussão teórica sobre o estágio não 

obrigatório, desde sua instituição até a correlação feita com a perspectiva inclusiva 

escolar. 
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3. OS MEANDROS DA PESQUISA: NUANCES DO ESTÁGIO NÃO 

OBRIGATÓRIO 

 

Entendido como campo de conhecimento, o estágio supera a concepção da 

didática instrumental de que estaria reduzido apenas a uma atividade prática, 

tendo em vista que este é desenvolvido a partir da interação dos cursos de 

formação com o campo social no qual acontecem as práticas educativas. Não é, 

pois um complemento curricular, mas um instrumento pedagógico que contribui 

para superação da dicotomia teoria e prática, constituindo-se como uma atividade 

de pesquisa. 

Ao ser percebido como a parte prática dos cursos de formação, o estágio 

se contrapõe à teoria, por isto que, recorrentemente, podemos ouvir depoimentos 

de graduados e/ou graduandos que, ao se depararem com a realidade das 

escolas, relatam que a teoria aprendida não responde às demandas 

apresentadas, isto é, o currículo não fundamenta a atuação do profissional, de 

modo que a fundamentação teórica é ineficaz, carecendo tanto de teoria como de 

prática.  

Cabe aqui, ainda, o fato de que os currículos têm se caracterizado pelos 

amontoados de disciplinas teóricas desarticuladas entre si e distantes da realidade 

do campo de atuação desses profissionais formados ou em formação. Esse 

contraste existente revela que além de ter significados diferentes, teoria e prática 

também ocupam espaços desiguais na concepção do conhecimento ao possuírem 

cargas horárias díspares na grade curricular.  

 Ao justapor teoria à prática, partimos do pressuposto que ao sortir do 

conhecimento científico o momento da prática é o de validar os modelos e 

métodos apreendidos, como se alunos e escolas fossem invariáveis, 

obedecessem a um padrão tradicionalmente concebido. A escola teria em si o 

papel de ensinar e os alunos de aprenderem e, caso não consigam, seria 

problema deles e de sua cultura, de seus hábitos e estrutura familiar, divergentes 

da valorada tradicionalmente.  

 Essa formulação, além de excludente, desvaloriza o saber do professor, é 

reducionista ao atrelar o êxito docente ao que ele observa e imita dos modelos 

institucionalizados, e tem o estágio como momento de observar e imitação de 
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modelos existentes. Seria, assim, a prática como imitação de moldes, designada 

como artesanal (PIMENTA; LIMA, 2005/2006).  

 Ao sintetizar o estágio a uma prática modelar de observação e imitação 

sem análise crítica fundamentada, cria-se uma ideologia mitológica das técnicas e 

das metodologias, direcionando o êxito escolar somente a operacionalização de 

tais estratégias, gerando um ciclo compensatório em que uniformiza todas as 

situações de aprendizagem que possam ser vivenciadas no contexto escolar, 

desconsiderando as novas demandas decorrentes da democratização do acesso, 

que até então eram marginalizadas, trazendo consigo uma nova concepção de 

valores, condutas e entendimentos a serem considerados no espaço escolar.  

 Conforme Barreiro e Gebran (2006), ao articular teoria e prática, tanto na 

formação inicial quanto na formação continuada, o professor passa a ser um 

sujeito autônomo na construção de sua profissionalização docente, pois há uma 

permanente busca de respostas aos fenômenos e às contradições vivenciadas. 

Dessarte o papel da teoria é ofertar aos professores visões de análise para 

compreender os contextos sociais, culturais, históricos e organizacionais de si 

mesmo e de sua prática, transformando o seu olhar metodológico e sistemático, 

recriando condições de aprendizagens inclusivas e democráticas, onde o saber do 

docente é valorizado e a voz dos alunos, suas culturas e demandas são 

consideradas.  

Nessa perspectiva podemos corroborar com Pimenta e Lima (2004), quando 

afirmam que 

O estágio, então, deixa de ser considerado apenas um dos 
componentes e mesmo um apêndice do currículo e passa a 
integrar o corpo de conhecimentos do curso de formação de 
professores. Poderá permear todas as suas disciplinas, além de 
seu espaço específico de análise e síntese ao final do curso. 
Cabe-lhe desenvolver atividades que possibilitem o conhecimento, 
a análise, a reflexão do trabalho docente, das ações docentes, nas 
instituições, a fim de compreendê-las em sua historicidade, 
identificar seus resultados, os impasses que apresenta, as 
dificuldades. Dessa análise crítica, à luz dos saberes disciplinares, 
é possível apontar as transformações necessárias no trabalho 
docente, nas instituições (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 54).  

  

 
 Dessa forma, o estágio é entendido como ação docente e prática social ao 

mesmo tempo, constituindo um campo de conhecimento articulando a formação 

teórico-didática com o campo social no qual as práticas educativas se 
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desenvolvem, apontando caminhos, reflexões e ressignificações importantes para 

a melhoria e manutenção do trabalho docente de qualidade. 

 Ao fazermos um resgate histórico, encontramos, na criação da Faculdade 

Nacional de Filosofia, o início da oferta dos cursos de licenciatura, que, a partir do 

Decreto de Lei nº 1.190, de 4 de abril de 1939, estabelece a participação de 

alunos em aulas teóricas e práticas para se tornarem professores, muito embora 

estas aulas práticas não se constituíssem como estágio. Todavia, em outros 

cursos superiores já havia o requisito da prática do estágio para obtenção do 

diploma (BRASIL, 1931)13. 

 É somente em 1942, quando se institui a Lei Orgânica do Ensino Industrial, 

via Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942, que se estabelecem as bases 

de organização e de regime do ensino industrial para o nível do 2º grau, que 

encontramos o estágio assegurado nas modalidades obrigatório e não-obrigatório, 

definido como “período de trabalho” praticado pelo estudante em alguma indústria, 

sob o controle de um professor. Esta atividade curricular estaria, então, mais 

próxima de uma forma de obter mão de obra de baixo custo do que de um 

processo educativo (COLOMBO; BALLÃO, 2014). 

 O estágio, principalmente o estágio remunerado, ao longo dos anos tem em 

si uma forte marca de ação voltada para o mercado trabalhista. Muitas vezes, o 

viés pedagógico fora esquecido e/ou suprimido em função da demanda 

socioeconômica. Este quadro, presente desde o processo de industrialização 

brasileiro, na era Vargas14 até os anos finais do período da Ditadura Militar15, onde 

a política educacional foi usada para atender ao modelo econômico vigente, 

permite aos alunos das instituições de ensino superior e profissionalizante direitos, 

como a obrigatoriedade da empresa contratar seguro contra acidentes pessoais e 

o estreitamento da relação empresas-instituições de ensino, firmando um contrato-

padrão de Bolsa Complementação Educacional, constando a duração, valor e 

horário do estágio. Todavia, a criação da Carteira Profissional de Estagiários, 

instituída pela Portaria nº 1.002, em 1967, confirma o caráter trabalhista atribuído 

ao estágio.  

                                            
13

 Decreto nº 19.852, de 11 de abril de 1931. Dispõe sobre a organização da Universidade do Rio 

de Janeiro.  
14

 Período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, de forma contínua (1930-1945). 
15

 Período da política brasileira em que militares conduziram o país (1964-1985). 



47 
 

 A primeira lei específica para regulamentar os estágios, a Lei nº 6.494 de 7 

de dezembro de 1977, dispõe sobre os estágios de estudantes do Ensino 

Superior, Ensino Profissionalizante de Segundo Grau e Supletivo, bem como de 

escolas de Educação Especial (BRASIL, 1977). Niskier e Nathanael (2006) 

afirmam que a Lei do Estágio valida o estágio de modo a aproximá-lo do mercado 

de trabalho e da educação, destacando com mais ênfase aspectos pedagógicos 

antes suprimidos, a exemplo o artigo 1º que diz: 

 

§3º - os estágios devem propiciar a complementação do ensino e 
da aprendizagem e serem planejados, executados, acompanhados 
e avaliados em conformidade com os currículos, programas e 
calendários escolares (BRASIL, 1977). 

 

Não obstante, a regulamentação da primeira Lei do Estágio somente 

ocorreu cinco anos depois, pelo Decreto nº 87.497 de 17 de agosto de 1982, que 

dispõe sobre o estágio de estudantes de estabelecimentos de ensino superior e de 

2º grau regular e supletivo, nos limites que especifica e dá outras providências. 

Este legitima o estágio, que passa a ser nomeado por “estágio curricular”, e 

compreendido como procedimento didático-pedagógico concernente à instituição 

de ensino, a decisão quanto à estruturação e organização da disciplina, sendo 

também uma “aprendizagem social, profissional e cultural”. 

Colombo e Ballão (2014) apontam que a ampla compreensão desses 

termos, relacionados a outros aspectos legais, considerava como estágio 

 

[...] a atividade assim assumida pelo próprio estudante, sem a 
participação da escola, e era realizado “sob forma de ação 
comunitária”, que estava isenta de celebração de “termos de 
compromisso”, gerando o trabalho precarizado e distante dos fins 
educativos. [...] Por esse aspecto, não era alcançada pela 
fiscalização trabalhista ou educacional. Maquiava o trabalho 
precário, para que se encaixasse no conceito alargado de estágio 
(COLOMBO; BALLÃO, 2004, p. 176).    

 
Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996 e das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) - Parecer 

CNE/CP nº 9/2001, aprovado em 8 de maio de 2001, para os cursos de 

graduação, o estágio entendido como obrigatório, para a formação de professores 

da educação básica, passa a ter no mínimo 300 horas de prática de ensino. Nas 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf
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DCNs de cada licenciatura passa-se a utilizar o termo “estágio supervisionado”, 

sendo 400 horas para o estágio obrigatório.  

Em 2008, temos o advento da Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, a 

nova Lei do Estágio que resgata o feitio pedagógico à atividade de estágio 

obrigatório e não obrigatório, subordinando-o ao projeto pedagógico do curso e 

exigindo a supervisão de supervisor na instituição concedente e do docente 

orientador na instituição de ensino, sendo ambas as modalidades, obrigatório e 

não obrigatório, curriculares e supervisionadas.     

3.1 Estágio obrigatório e não obrigatório  

 

  

Previsto na Lei 11.788/08, denominada Lei do Estágio, o estágio curricular 

supervisionado pode ser encontrado sob duas formas: obrigatório e não 

obrigatório. Ambos caracterizam-se, no texto da Lei, no Art. 1, como:  

O Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 
produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino 
regular em instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos 
finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos.  
§ 1

o
  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar 

o itinerário formativo do educando.  
§ 2

o
  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da 

atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 
 

  

 Ainda conforme a referida Lei visa o aprendizado de competências próprias 

da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o mundo. Não cria , pois 

vínculo empregatício, mesmo quando concedidos benefícios pelas concedentes. 

Tornar-se-á como tal caso sejam desatendidas as regras da legislação ou do 

Termo de Compromisso do Estágio. 

O estágio obrigatório e não obrigatório fazem parte do projeto pedagógico 

dos cursos de licenciatura, além de integrar o itinerário formativo do educando, 

que tem a matrícula escolar de caráter obrigatório com a jornada de atividade de 

no máximo 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais (Ensino Superior) 

firmadas no Termo de Compromisso.    
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 Marcados por estas semelhanças apresentadas, as duas modalidades de 

estágio trazem na forma da Lei, algumas diferenças que situamos no quadro 04 a 

seguir: 

 

Quadro 04 - Diferenças estabelecidas na Lei 11.788/08 entre estágio obrigatório e 

não obrigatório  

Tema Estágio obrigatório Estágio não obrigatório 

Definição na Lei Aquele definido como tal 

no projeto do curso, cuja 

carga horária é requisito 

para aprovação e 

obtenção de diploma. 

Aquele desenvolvido como 

atividade opcional, acrescida 

à carga horária regular e 

obrigatória. 

Mediação de Agente 

de Integração 

Permitido, porém pouco 

comum. 

Permitido e muito utilizado 

pelos concedentes de 

estágio 

Seguro contra 

acidentes pessoais 

Contratação obrigatória, 

podendo ser assumida 

pela instituição de 

ensino ou concedente. 

Contratação obrigatória pela 

instituição concedente. 

Bolsa Opcional Compulsória 

Auxílio-transporte Opcional Compulsório 

Fonte: ROCHA (2017, p.31). 

 

 Das diferenças entre estágio obrigatório e não obrigatório apresentadas, 

destacamos que enquanto este último é facultativo ao estudante, podendo ser 

realizado ao longo do curso ou não gerando expensas a parte concedente, tais 

como auxílio vale-transporte e a bolsa, o primeiro é requisito para a conclusão do 

curso de graduação e não gera ônus à instituição de ensino.  
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3.2 O estágio não obrigatório e a inclusão escolar - seus caminhos e 

encontros 

 

 A efetivação das determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - 9. 394/96, no que se refere à Educação Especial, as ações e metas do 

Plano Nacional de Educação e as orientações instituídas pelas Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica gerou algumas 

mudanças em níveis federal, estadual e municipal para atender essas novas 

demandas. Dentro dessas, destacamos: a implementação e/ou aperfeiçoamento 

do atendimento educacional e serviços especializados para crianças, jovens e 

adultos com NEE da rede regular de ensino, a qualificação inicial e continuada de 

profissionais para atuarem junto a esse público no contexto escolar promovendo, 

assim, a quebra de paradigmas e a construção de novas práticas.  

 O sistema municipal de ensino do município de Natal/RN, buscando 

atender a tais demandas promulga, a Resolução nº 05 de 29 de dezembro de 

2009, que fixa normas relativas à educação das pessoas com necessidades 

educacionais especiais. Esta, não somente propõe uma revisão do acesso à 

educação como, também, estabelece um novo profissional para atender as 

carências que não forem supridas com as intervenções colaborativas do professor, 

do coordenador e do gestor, para atuar na função de apoio pedagógico-

educacional às necessidades específicas dos alunos com NEE. 

 Neste documento, o professor que atuará na função de apoio pedagógico-

educacional às necessidades específicas dos educandos com alguma 

Necessidade Educacional Especial na sala de aula regular deve ter o seguinte 

perfil: 

 

i. Ser do quadro funcional da Rede Municipal de Ensino do Natal; 
ii. Ser graduado em Pedagogia e/ou Licenciatura nas demais áreas 
do conhecimento e cursos de Aperfeiçoamento em Educação 
Especial e/ou Pós-graduação na área (Art. 46). 

  

Apesar do perfil deste profissional está bem claro nesta resolução, no 

mesmo ano não houve remanejamento de profissionais ou processos seletivos 

para ocupar esse cargo. 
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No ano seguinte, em 2010, o Ministério da Educação por meio da 

Secretaria de Educação Especial lança a Nota Técnica nº19 de 08 de setembro de 

2010, que dispõe sobre os profissionais de apoio para alunos com deficiência e 

transtornos globais do desenvolvimento matriculados nas escolas comuns da rede 

pública de ensino. Esses profissionais seriam necessários para a promoção da 

acessibilidade e para o atendimento às necessidades específicas dos estudantes 

no âmbito da acessibilidade às comunicações e da atenção aos cuidados pessoais 

de alimentação, higiene e locomoção (BRASIL, 2015).  

Estabelece que os profissionais de apoio sejam responsáveis pela higiene, 

locomoção e alimentação de alunos com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento, não sendo atribuição deles, portanto, desenvolver atividades 

educacionais diferenciadas. Muito embora, devam atuar de forma articulada com 

os professores, da sala de aula comum, da sala de recursos multifuncionais, entre 

outros profissionais no contexto da escola. 

 Abre-se, no entanto, uma lacuna conceitual de quem e de que atribuições 

eles teriam, haja vista que o profissional de apoio e o cuidador tiveram suas 

funções condensadas, confundidas ao serem destinadas ao “cuidado” e “auxilio” 

nas atividades básicas da vida diária, tal como verificamos no quadro abaixo. 

 

Quadro 05 – Distinção da função de profissional de apoio e cuidador. 

PROFISSIONAL DE APOIO CUIDADOR 

Não especificado. Formação mínima em curso técnico em 
enfermagem ou em cuidados. 

Caracteriza-se pelo auxilio durante as 
atividades de alimentação, higiene e 
locomoção do estudante com deficiência 
e em todas as atividades escolares nas 
quais se fizer necessário, em todos os 
níveis e modalidades de ensino, em 
instituições públicas e privadas, excluídas 
as técnicas ou os procedimentos 
identificados com profissões legalmente 
estabelecidas 

Caracteriza-se pelo serviço de auxilio 
prestado a educandos com deficiência, 
considerando qualquer limitação, ainda 
que temporário, que os impeça de 
realizar tarefas básicas da vida diária.  

Não especificado. Remuneração é fixada em 70% (setenta 
por cento) do piso salarial dos 
profissionais do magistério público da 
educação básica. 

Não especificado. Jornada de 40h (quarenta horas) 
semanais. 

Fonte: Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/1996, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência 13. 146/2015 e Nota Técnica 19/2010 – MEC/SEESP/GAB. 
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 Ao consultarmos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/1996, a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Lei 13.146 de 6 de julho de 

2015 e a Nota Técnica 19/2010 – MEC/SEESP/GAB, percebemos que não é 

definido o perfil, a formação, remuneração bem como, quem é o responsável pelo 

encaminhamento deste profissional, deixando a critério de cada instituição 

construir a identidade dele de acordo com suas necessidades.  

É válido destacar que ao não deixar claro tais critérios abre-se a 

possibilidade para a interpretação de atuação dos profissionais de apoio em 

variadas atividades, tais como a “responsabilidade de planejamento e ensino” 

voltada aos alunos a quem prestar apoio. 

Fica evidente, que na realidade brasileira existem variadas formas 
de atuação do profissional de apoio à inclusão, ocasionadas pela 
falta de clareza na legislação e a escassa produção cientifica 
sobre o tema, que em algumas situações é tido como cuidador, em 
outras como auxiliar pedagógico, havendo ainda possibilidade de 
que exerça a função concomitantemente. O perfil acadêmico 
também é muito variado, visto que se encontram atuando pessoas 
com ensino médio, estudantes e profissionais graduados nas 
áreas da educação e saúde (LEAL, 2014, p. 58). 

 

 Desse modo, é nítida a diversidade de perfis que o profissional de apoio 

assume na prática e, é diante de tais variações desconformes, que atualmente 

pesquisadores e gestores buscam por uma orientação mais adequada para definir 

esse profissional e sua atuação no espaço escolar.  

 Um ponto de controvérsias nas discussões acerca das atribuições do 

profissional de apoio diz respeito à responsabilidade de planejamento e ensino, ou 

seja, o planejamento das atividades, as adaptações e a flexibilização curricular 

que se fazem necessários em casos específicos e que exigem conhecimentos 

técnicos para atuação.  

 A esse respeito Leal (2014) delimita três formas de atuação para o 

profissional de apoio presentes na prática. Na primeira exige-se formação inicial 

na área da educação, capacitação e especialização para atuar nas 

responsabilidades de planejamento e ensino, configurando em um ensino 

colaborativo, coensino ou bidocência (RABELO, 2012; ZERBATO 2014). Na 

segunda, é um profissional responsável pelo apoio aos cuidados, orientações e 

suportes básicos para os alunos, a exemplo da alimentação, locomoção e higiene, 
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quando o aluno apresentar dependência em alguma área do desenvolvimento, 

sem exigência, portanto, de formação inicial. E, na terceira, é a existência dos dois 

profissionais quando o aluno apresentar necessidade.  

Na tentativa de contornar e reafirmar que o profissional de apoio não pode 

estar restrito apenas à função de cuidar, a Secretaria Municipal de Educação de 

Natal/RN, publica uma minuta detalhando o perfil, atribuições e encaminhamento 

do profissional de apoio a alunos com Necessidades Educacionais Especiais. E, é 

então, neste documento que o estagiário remunerado aparece como candidato 

apto a assumir essa função. Desse modo, o candidato que almeja assumir essa função 

pode:  

a)Ser do quadro funcional da SME (preferencialmente), o que se 
constitui em carga suplementar; b)Não ser do quadro funcional, 
mas haver sido selecionado anteriormente e já atuar como 
professor da rede, renovando-se o contrato, dentro das 
possibilidades legais; c) Não ser do quadro funcional, nem ter sido 
selecionado anteriormente e participar de uma nova seleção a ser 
promovida pela SME, como contingente a ser convocado quando a 
necessidade de atender as unidades de ensino; d) Ser estagiário, 
aluno(a) dos últimos anos do curso de Pedagogia, em 
convênio firmado entre SME e unidades de ensino superior (grifo 
nosso) (NATAL, 2011). 

 

 O profissional de apoio teria em suas atribuições um viés mais pedagógico 

ao ser direcionado para as ações educacionais que envolvem o cuidar e o ensinar, 

participando coletiva e colaborativamente junto aos professores regentes do 

ensino regular, onde estão matriculados os alunos com NEE, bem como junto ao 

professor da Sala de Recursos Multifuncionais, ao coordenador e demais 

profissionais da escola. 

Dessa forma, o trabalho a ser desenvolvido por ele não se restringe ia as 

atividades realizadas em sala de aula e/ou fora dela, mas a cooperação articulada 

nas atividades de planejamento educacional na escola, quando não prejudicar 

suas atribuições de apoio permanente aos alunos com NEE; na realização do 

Planejamento do Plano de Trabalho Individual (PTI) para os alunos com NEE; na 

correspondência família e demais atendimentos pedagógicos, médicos e/ou 

terapêuticos, conjuntamente com o professor regente. 

No tocante a formação continuada, ao longo do tempo de contrato laboral, 

fica ao encargo da Secretaria Municipal de Educação, garanti-la. Além de 

promover um curso de 20 horas a cada início de ano letivo, logo após a efetivação 



54 
 

da matrícula antecipada, a qual apontará as necessidades educacionais 

específicas dos alunos matriculados.  

Não podemos perder de vista que ao instituir um profissional de apoio, que 

no município de Natal vem a ser unicamente o estagiário remunerado, embora 

outros candidatos estejam aptos para este cargo, não eliminamos ou excluímos o 

professor regente e muito menos a condição de aluno em formação desse 

estagiário.   

Vale ressaltar, que ao notificar a SME que necessita de outro profissional, a 

escola aponta para a fragilidade em promover a inclusão escolar e terceiriza esse 

papel para o estagiário criando à falsa ideia de que ao ter um terceiro agente as 

barreiras que se sobrepõem entre escola e alunos com alguma deficiência ruíram. 

Contudo, salientamos que a inclusão escolar é um produto de uma 

educação plural, democrática e transgressora como coloca Mantoan (2003, p. 20), 

ou seja, é a escola como ambiente formativo que tem sua identidade institucional 

reformada. A inclusão é, portanto, papel de toda a comunidade escolar que por 

sua vez deve garantir o direito à diferença, ressignificando o espaço institucional, o 

currículo e suas práticas.   

Assim sendo, incluir é melhorar e assegurar a qualidade do ensino da 

escola alcançando todos os alunos. Esta teria, pois, o estagiário remunerado não 

como agente solitário e promotor da transformação, mas como mais uma peça na 

constituição do novo cenário escolar.  
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4. O DELTA: A PRÁTICA PEDAGÓGICA E O ESTÁGIO 

 

       Definir prática pedagógica não é de todo uma tarefa fácil, contudo ao 

voltarmos nossos olhares para a ação docente, percebemos a grande influência 

que esta exerce no ensino e na aprendizagem. Refletir sobre a prática pedagógica 

gera um repensar desde a formação inicial e continuada do educador até o seu 

exercício cotidiano de compartilhar o saber.    

 Carr (1996) propõe uma diferenciação etimológica entre o conceito de 

poiesis e o de práxis para então discutir sobre este aspecto da docência. Para ele, 

a ação docente não se fará em forma de poiesis, pois, ele assume que esta se faz 

sem uma reflexão, apenas seguindo princípios predeterminados e fins prefixados. 

A prática educativa, de modo amplo, é eminentemente reflexiva – práxis - 

inteligível quando regida por critérios éticos imanentes que possibilitarão distinguir 

uma boa prática de uma prática indiferente (FRANCO, 2016). 

 Nessa perspectiva, a atividade do professor é práxis quando abrange todo 

contexto e cotidiano da escola atual, buscando determinados resultados que por 

sua vez geram ação e ideia, há, portanto, uma unidade entre teoria e prática para 

a ressignificação da realidade posta.   

 Tardif (2014) aponta que a prática educativa ocidental pode ser entendida a 

partir de três faces, a da arte, da técnica e da interação onde, na primeira é 

estabelecido um processo semiótico de imitação e/ou reprodução, onde o ator 

estampa sua marca a partir do meio; na segunda, modulada por valores manuais, 

percorre modos e didáticas especificas para “o fazer” e, está pautada pela 

comunicação; a terceira dar-se pelo propósito de transmitir ao outro o que sei e 

junto a ele me fazer e fazê-lo. 

 Ao utilizarmos os termos prática pedagógica e prática educativa, 

destacamos que essas conversam dialeticamente, tendo em vista, que esta diz 

respeito ao ato educativo em si e, àquela, a todas as relações estabelecidas a 

partir dos meandros do saber, ou seja, busca a conscientização, por meio da 

compreensão, transformação e explanação a o seu público-alvo. Há ainda, a 

necessidade de destaque para a diferenciação entre prática pedagógica e prática 

docente. Franco nos diz que 
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A prática docente é a prática pedagógica quando esta se insere na 
intencionalidade prevista para sua ação. Assim, enfatizo que um 
professor que sabe qual o sentido de sua aula para a formação do aluno, 
que sabe como sua aula integra e expande a formação desse aluno, que 
tem consciência do significado da própria ação, esse professor dialoga 
com a necessidade do aluno, insiste na sua aprendizagem, acompanha 
seu interesse, faz questão de produzir aquele aprendizado, pois acredita 
que este será importante para o aluno (2012, p.178).  
 

        Este professor é, portanto, partícipe do processo da aprendizagem, não 

protagonista, mas canal, que de posse do contexto e provocando a reflexão sobre 

este, extingue a neutralidade e incentiva o posicionamento e a significação 

individual e coletiva, acarretando em uma conscientização dos direitos e deveres 

que cada indivíduo possui.  

 Zabala (1998) nos relembra que a prática além de ser algo fluido, difícil de 

limitar com coordenadas simples, é também complexa, já que reflete múltiplos 

valores, fatores, ideias, hábitos pedagógicos, ou seja, a prática do docente está  

permeada pela análise que este faz da sociedade, da política, economia e até do 

status quo. Portanto, as relações sociais não somente passeiam pela escola, 

como também se materializam nos métodos, técnicas, materiais, estratégias. 

Encontramos, então, que a prática educativa está subordinada aos modelos 

sociais vigentes, sendo o meio de se propagar valores, melhorias e a consciência 

do papel social que cada educando ali possui.  

 Destarte, a prática pedagógica assume a forma da expressão e da fonte do 

saber docente, ao mesmo tempo em que o professor age mediante suas 

aprendizagens e experiência, constrói novos conhecimentos e saberes, em um 

processo contínuo de fazer e refazer. Tal como afirma Freire (2005) ao pontuar 

que o educador não se torna educador num determinado dia da semana em uma 

determinada hora, é uma construção individual e coletiva carregada de sentidos.  

Ao propormos a discussão sobre a prática pedagógica do estagiário frente a 

um aluno com deficiência colocamos sob a luz dois aspectos importantes: o 

processo formativo desse aluno de graduação e as imbricações de seu fazer 

diante do paradigma da inclusão escolar. 

Na atualidade, a legislação brasileira institui a partir da Resolução nº2, de 1º 

de julho de 2015, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, onde 

em seu art.13 §2º traz a garantia de que os cursos de licenciatura tenham em sua 
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matriz curricular disciplinas que contemplem a discussão da Educação Especial, 

bem como da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

 

Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos 
específicos da respectiva área de conhecimento ou 
interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias, bem como 
conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação 
na área de políticas públicas e gestão da educação, seus 
fundamentos e metodologias, direitos humanos, diversidades 
étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos 
educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de 
medidas socioeducativas. 

 

Nas matrizes curriculares do curso de Pedagogia das instituições das quais 

as estagiárias são provenientes, pudemos verificar que na matriz do curso da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte há a oferta de componentes 

curriculares, com carga horária de 60h, que são ofertados em caráter obrigatório e 

optativo, são eles as disciplinas de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e a de 

Educação numa Perspectiva Inclusiva, ofertadas em caráter obrigatório, no 

primeiro e no quarto período respectivamente, além de Tecnologias Assistiva, 

Pesquisa e processo de inclusão escolar na Educação Infantil, Pesquisa e 

processo de inclusão escolar na Educação básica (Anos Iniciais e Educação de 

Jovens e Adultos), ofertadas em caráter optativo.  

Em nosso parecer, ao introduzir primeiramente o componente curricular 

LIBRAS, sem os fundamentos do processo da inclusão escolar, cria-se uma 

lacuna formativa, pois foca uma área específica e, não a abrangência da 

discussão sobre o processo de escolarização de alunos público alvo da Educação 

Especial.  

Já na Universidade Potiguar - UNP há, também, somente duas disciplinas 

que contemplam o debate amplo da inclusão, são elas Educação Inclusiva e 

LIBRAS, sendo ofertadas no 5º e 4º períodos, respectivamente. Tais destaques 

sobre as matrizes curriculares das instituições citadas se fazem necessários, para 

compreendermos que o aluno estagiário quando é contratado pela Secretaria 

Municipal de Educação de Natal, em sua maioria, não teve o contato em sua 

formação inicial com os diálogos de um fazer pedagógico inclusivo. O que 

contraria até o que é determinado pela SME, pois requer estagiários dos últimos 
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períodos do curso. O que leva a crer que esses estagiários já tivessem passado 

por esses componentes, uma vez que o curso é de 8 (oito) anos. 

O desafio que se coloca, então, é o de propiciar o acesso e a permanência, 

bem sucedida, em escolas comuns para todos os alunos, independentemente das 

suas diferenças, sejam elas raciais, econômica, culturais, de gênero ou mesmo 

decorrentes de alguma deficiência sem que o profissional de apoio tenha tido em 

sua formação uma introdução ao que a escola propõe como atividade a ser 

realizada por ele. 

 Compreendemos, dessa forma, que a efetivação da educação inclusiva 

implica, conforme defendem Glat e Nogueira (2002), numa transformação do 

sistema educacional, pressupondo a revisão de concepções e práticas, com o 

intuito de possibilitar o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os 

educandos, bem como o desenvolvimento nos âmbitos cognitivo, cultural e social.  

Nesse sentido, a escola é convidada a rever suas velhas crenças, dogmas 

e práticas para atender com competência todo o alunado, sendo a escola não 

apenas para quem pode frequentá-la e tirar proveito dessa experiência, mas para 

todos (OMOTE, 2008). 

O desenvolvimento de práticas inclusivas pressupõe uma pedagogia 

capaz de atender a todos, enquanto classe heterogênea, abrindo mão de práticas 

de ensino seletivas que visam à classificação e à categorização de seu alunado, 

considerando a pluralidade como fator primordial para o crescimento e 

desenvolvimento de todos. Sobre estas práticas pedagógicas, Ainscow afirma 

serem apropriadas a todos os alunos,  

 
[...] uma vez que todos os alunos têm aspectos fortes e estilos de 
aprendizagem individuais. Isto aplica-se a alunos com 
necessidades educativas especiais e aos outros. Podem precisar 
de mais tempo, de mais prática ou de uma abordagem com 
variações individualizadas, mas não de uma estratégia 
explicitamente diferente da que é utilizada com os outros alunos 
(AINSCOW, 1997, p. 45). 

 

Necessário se faz ressaltar que para o desenvolvimento das práticas 

pedagógicas que atendam a individualidade de todos os alunos, a escola além de 

propiciar um espaço aberto deve, enquanto ambiente formativo, fornecer aos seus 

docentes e comunidade escolar momentos de discussão e aprendizagem ativa, 
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isto é, a escola precisa se reconhecer como ambiente de contínua formação de 

seus educadores.  

Ao falar de práticas pedagógicas que atendam a todos, Glat (2003) afirma 

que há de se pensar em um currículo em consonância com o paradigma da escola 

inclusiva. No Brasil, tal discussão foi oficializada a partir da implementação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em 1998, propondo adequações 

curriculares especiais, como  

 

 [...] possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a 
adaptação do currículo regular, quando necessário, para torná-lo 
apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades 
especiais. (BRASIL, 1998, p. 33). 
 

  Os PCNs salientam que não se trata de elaborar um novo currículo, mas 

torná-lo acessível, dinâmico, alterável e passível de ampliação para atender a 

realidade escolar, ou seja, o currículo deve ser repensando e refeito alicerçado no 

contexto ao qual é destinado e a partir das necessidades do mesmo.  

 Ao desenvolver práticas pedagógicas inclusivas a escola e seus agentes 

devem ter como essência a reflexão sobre o papel desempenhado pelos 

professores, isto é, o professor deve assumir que sua função não é apenas de 

transmitir conhecimentos, mas despertar e possibilitá-los aos e em seus alunos; 

considerar que a metodologia que se propõe em prática é flexível, cabendo 

adaptações e inovações posteriores; o reconhecimento que a metodologia é um 

elemento dinamizador da prática docente e, que, assim sendo, deve permanecer 

aberta tanto ao programa curricular da escola quanto ao da aula, aceitando a 

diversidade como condição inata dos seres humanos (GONZÁLEZ, 2002). 

 Diante disso, os docentes deverão ser capazes de identificar as 

especificidades dos seus alunos para que as adequações sejam realizadas, a 

partir de um currículo comum a todos. 

 Quando adentramos no contexto escolar de nossa pesquisa percebemos 

que é o estagiário o protagonista desse repensar e refazer no cotidiano escolar 

frente aos alunos público alvo da educação especial, demandando dele 

unicamente uma prática que a priori seria coletiva e supervisionada. 

 Para discutirmos sobre a prática pedagógica e como o estágio tem se 

instituído na escola que ‘pensa’ e almeja a qualidade do ensino para todos, ao 
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propor práticas inovadoras, faz necessário voltar ao que seria estágio, a partir do 

que se pensa ao instituí-lo na formação dos novos docentes nos cursos de 

licenciatura. Para tanto, recorremos ao Parecer CNE/CP nº28 de 2 de outubro de 

2001, do Conselho Nacional de Educação, que define o estágio como um  

 

Tempo de aprendizagem que, através de um período de 
permanência, alguém se demora em algum lugar ou ofício para 
aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma 
profissão ou ofício. Assim o estágio curricular supervisionado 
supõe uma relação pedagógica entre alguém que já é 
profissional reconhecido em um ambiente institucional de 
trabalho e um aluno estagiário. Por isso é que este momento se 
chama estágio curricular supervisionado (p.10) (grifo nosso). 
 
 

  Destacamos no texto acima que o estágio supõe uma relação pedagógica 

entre o supervisor, professor formado, e o estudante de graduação, constituindo-

se em um elemento integrador teoria-prática e do aperfeiçoamento técnico 

cientifico.  

 Contudo, quando entrevistamos e observamos as estagiárias de nossa 

pesquisa ficou evidente a inexistência da articulação professor supervisor e/ou 

regente de sala e as estudantes de graduação, pois não há um acompanhamento 

das atividades exercidas por estas, bem como não foi oferecido orientações 

conceituais, metodológicas e didáticas ao iniciarem o estágio e/ou ao longo do 

período de permanência destas nessa função. 

 Este panorama nos permite inferir que alunos estagiários muitas vezes não 

sabem como proceder diante de estudantes que apresentem alguma necessidade 

educacional especial, por terem lacunas formativas iniciais e continuadas. Ou seja, 

a discussão de como o estágio não obrigatório tem se instituído na perspectiva de 

uma educação inclusiva não busca a culpabilização, mas a discussão de como 

Secretarias, Universidades e escola podem propiciar aprendizagens significativas 

sobre o fazer pedagógico frente a tais alunos, aos estagiários contratados pela 

rede municipal de ensino.  

 Mergulharemos, a partir das próximas seções na tarefa de analisar os 

dados obtidos, a partir das entrevistas e observações realizadas com os 

participantes deste estudo. Esta não se configurou fácil de ser realizada, contudo 

extremamente prazerosa, pois, revelou informações que nos causaram 

inquietações positivas. 
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5. A MARGEM: UMA ANÁLISE SOBRE A PRÁTICA 

 

 Neste capítulo, traçaremos à análise sobre como a prática pedagógica dos 

estagiários tem sido instituída no cotidiano das salas de aulas da escola lócus de 

nossa pesquisa, o que faremos orientada pelos estudos de Bardin (2011). 

Partiremos das falas dos sujeitos entrevistados, Eleonor e Lydia, as estagiárias, 

Hércules, o professor de educação física que atua nas duas séries onde estão 

alocadas as estagiárias, e Elizabete, a gestora pedagógica da instituição. Após a 

exposição e exploração das falas, as confrontaremos aos eventos observados na 

instituição escolar tecendo, assim, o próprio enredo de nossa pesquisa. 

Como já exposto anteriormente, a análise de conteúdo nos possibilita a 

descrição do conteúdo das mensagens, sua intenção é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção, recorrendo a indicadores 

(quantitativos ou não). A organização das análises está distribuída em torno de 

três polos cronológicos: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação, a partir deles organizamos, codificamos, 

categorizamos e tratamos os resultados.  

          Ao adentrarmos à pré-análise, cujo objetivo é tornar as ideias iniciais 

operacionais e sistematizadas, de modo a conduzir a um esquema preciso do 

desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise, a saber: i) 

leitura flutuante – primeira atividade de contato com os documentos deixando-se 

invadir por orientações e impressões; ii) escolha dos documentos – que consiste 

em demarcar o universo e constituição do corpus, isto é, o conjunto dos 

documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos; 

iii) a referenciação dos índices e a elaboração de indicadores, levando em 

consideração a menção explicita do tema, levando-nos à preparação do material – 

direcionando para a categorização da análise, as variáveis definidas foram: 1) 

Formação, 2) Prática pedagógica no processo de estágio 3) Inclusão. 

Ao analisarmos o conteúdo das falas dos participantes da pesquisa, 

emergiu a variável Formação, para a qual é apontada uma grande lacuna. É 

importante dizer que cada profissional ou estudante envolvido na pesquisa teve ou 

tem o acesso à educação superior em espaços temporais diferentes em 

instituições públicas ou privadas. As categorias surgidas a partir da variável 
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formação foram a) Não formação em Educação Especial; b) Formação em 

Educação Especial e c) Formação Continuada: 

 

Quadro 06 – Categorias da variável Formação 

 

a) NÃO FORMAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

 

b) FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

Não cursei nenhuma disciplina 
(Estagiária Eleonor, 2019) 

Cursei uma disciplina no 4º período 
(Estagiária Lydia, 2019) 
 

Nunca tive nenhuma disciplina ou módulo 
[na graduação] e especialização 
(Professor Hércules, 2019) 

Cursei disciplina optativa (Gestora 
pedagógica Elizabete, 2019). 

 

 

A estagiária Eleonor e o professor Hércules evocam o esvaziamento de 

discussão ou distanciamento da teoria e prática em sua formação em relação à 

educação especial. Ambos afirmam terem absorvido saberes da experiência 

vivida: 

Eu não cursei nenhuma disciplina de Educação Especial, mas eu 
vi algumas coisas quando paguei Educação Infantil, foi muito 
pouco, mas era mais voltado para as crianças pequenas com 
deficiência, meio que como agir com elas (Estagiária Eleonor, 
2019).  

 

Eu nunca tive nenhuma disciplina ou módulo na especialização de 
Educação Especial, mas já tive alguns alunos com deficiências 
várias, variadas. A experiência era muito enriquecedora, mas eu 
não tive na minha formação um preparo específico para lidar com 
alunos deficientes, especiais. (Professor Hércules, 2019). 

 

Já a estagiária Lydia e a gestora pedagógica Elizabete cursaram disciplinas 

em Educação Especial, contudo o significado e importância dados a mesma difere 

em graus. Para a primeira, a disciplina foi cansativa porque “[...] era mais leitura de 

textos”, não ficando muito aprendizado. Para a segunda, embora a disciplina tenha 

sido optativa, trouxe ricas aprendizagens culminando na realização de um 

mestrado na área, discutindo “[...] práticas inclusivas na disciplina de Matemática 

com um aluno autista daqui da escola”. Para essa gestora “conta-se nos dedos 

quem teve algum contato com essa área [na escola] [...] muitos nunca nem foram 

estimulados a pensar a inclusão (Gestora pedagógica Elizabete, 2019). 
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 Tendo em vista que foi somente em 2002, mediante a Resolução do 

Conselho Nacional de Educação que instituiu diretrizes curriculares nacionais para 

formação de professores da Educação Básica, em nível superior (BRASIL, 2002), 

que demandou, a existência, dentre os conhecimentos exigidos à competência 

docente, daqueles “sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as 

especificidades” (IDEM, art. 6º, § 3º), percebemos o quão nova é a discussão da 

inclusão no ambiente acadêmico.  

 Por se tratar de uma discussão ainda inicial nos cursos de formação 

docente, o desconhecimento torna-se uma barreira à elaboração de práticas 

pedagógicas inclusivas. Ora, se mesmo as estagiárias não tiveram acesso a essa 

discussão e, levando em consideração que foi somente no final do século passado 

que as pessoas tidas por diferentes “puderam” frequentar as mesmas escolas que 

as tidas por “normais”, há ainda um longo caminho para a efetivação de tais 

práticas, assim como para se olhe as singularidades dos sujeitos sem a 

diferenciação marcada pela estigmatização das deficiências.  

 Nesse sentido, concordamos com Saviani (2007, p. 108) quando afirma que  

a prática é a razão de ser da teoria, o que significa que a teoria só 
se constituiu e se desenvolveu em função da prática que opera, ao 
mesmo tempo, como seu fundamento, finalidade e critério de 
verdade. A teoria depende, pois, radicalmente da prática. Os 
problemas que ela coloca são postos pela prática e ela só faz 
sentido enquanto é acionada pelo homem como tentativa de 
resolver os problemas postos pela prática. Cabe a ela esclarecer a 
prática, tornando-a coerente, consistente, consequentemente 
eficaz.  

 

 Prática e teoria devem caminhar juntas, fazendo com que o profissional em 

formação ou já formado sempre reflita sobre o seu fazer. Daí o destaque a 

importância, também, da formação continuada, pois um educador deve estar em 

permanente processo de aprendizagem, tal qual seu alunado, pois sua tarefa não 

se reduz a reprodução de conteúdos de um currículo fechado e taxativo, mas ao 

despertar do outro para o conhecimento. 

 A falta de formação inicial dos docentes sobre o conduzir da ação 

pedagógica com alunos que apresentam deficiência, tem gerado uma necessidade 

latente de se investir no processo formativo destes profissionais. A pesquisa na 
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área da formação de professores assume nesse cenário o possibilitar da 

construção de novos conhecimentos na área de inclusão.  

 Sobre a terceira categoria: c) formação continuada - Se revisitarmos o 

Parecer do município sobre a Nota Técnica do MEC/SEESP/GAB n° 19/2010, que 

estabelece o perfil, as atribuições e encaminhamentos do profissional de apoio a 

alunos com NEE, encontraremos que a Secretaria Municipal de Educação de 

Natal, traz em seu escopo a garantia da formação continuada ao longo do tempo 

do contrato laboral e a promoção de um curso de 20 (vinte) horas a cada início de 

ano letivo. Contudo, nas falas das estagiárias percebemos que há uma carência 

também do contínuo repensar em momentos formativos: 

 

- Recebi pouca orientação. Somente em uma conversa breve com 
a diretora pedagógica. No inicio do estágio foi só uma conversa 
breve mesmo. Mas, depois tive uma com a direção, ela perguntou 
quais atividades eu estava passando para ela, ai eu disse que os 
professores não estavam passando e que ela iria cobrar a eles, 
mas isso já agora depois de 6 (seis) meses. Tirando essa 
conversa com a gestora não teve nenhuma outra orientação ou 
curso, nem nada (Estagiária Lydia, 2019). 

 
- Recebi pouca (orientação) e, foi somente da coordenadora e da 
diretora que estavam na época que iniciei o estágio, uma conversa 
breve assim, bem geral. Mas quando eu preciso tirar alguma 
dúvida eu procuro alguém da escola para tirar (Estagiária Eleonor, 
2019). 

 

 A partir dessas falas, vale lançarmos luz também sobre a responsabilidade 

assumida pelas estagiárias a uma tarefa para desempenhar mesmo sem ter 

experiência, ao fazermos isto não responsabilizamo-las por seu próprio processo 

formativo, apenas ressaltamos que há aspectos do ser educador que surgem no 

próprio sujeito que estar a mediar o conhecimento. Há ainda, aqui nestas falas, 

algo que não podemos deixar de apontar que vem a ser a não orientação 

decorrente da falta de conhecimento sobre a questão e, também, da falta de 

clareza em ser papel da instituição fomentar a formação continuada de seus 

professores. 

 Sobre esta questão concordamos com Prieto (2003, p. 126) quando 

salienta que se considerando  

[...] a formação inicial e continuada do professor como uma das 
tarefas mais significativas para dar consistência ao discurso da 
qualidade do ensino, é preciso nunca esquecer que a resolução de 
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problemas depende em muito da elaboração de novos 
conhecimentos conseguidos por meio de investimento em 
pesquisa, cuja preocupação deve ser subsidiar a construção de 
novas perspectivas de trabalho em educação.  

 

 A formação continuada tem em sua importância não só a melhora das 

práticas empreendidas pelos docentes, mas, sobretudo, o conhecer das 

necessidades de formação pelo próprio docente, isto é, os efeitos dessa formação 

nas práticas dos professores, tornando uma das condições primordiais para o 

aprimoramento do processo formativo (RODRIGUES, 2006). 

Pensando e reconhecendo a importância da formação continuada a SME, 

em parceria com a UFRN, neste ano de 2020, estaria promovendo um curso de 

extensão voltado para estagiários remunerados e seus supervisores. O curso 

estava para ser desenvolvido de março a setembro, com carga horária de 60h. 

Nele, seriam discutidos fundamentos da Educação Especial, estratégias e 

recursos pedagógicos para o ensino a alunos com transtorno do espectro autista, 

deficiência sensorial e intelectual. Também seriam discutidos os cuidados com 

crianças que apresentam microcefalia16, epilepsia17 e bexiga neurogênica18. 

Porém, em decorrência da Pandemia COVID-19 e de todos os problemas por ela 

evidenciados, entre eles a estrutura da SME para execução do curso via ensino 

remoto, foi adiado para 2021.  

 Contudo, admitimos que se trata de uma iniciativa propositiva que 

certamente trará bons resultados para a formação dos estagiários, bem como para 

o aprimoramento de práticas inclusivas nas escolas da rede, embora não atingirá 

ao total de estagiários remunerados existentes daquele sistema de ensino, uma 

vez que se destina apenas aos estudantes da UFRN em estágio remunerado nos 

Anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

5.2 Variável: Prática pedagógica no processo de estágio  

 

                                            
16

 Microcefalia – Condição neurológica rara em que a cabeça e o cérebro do bebê são 
significativamente menores do que os de outros da sua mesma idade. 
17

 Epilepsia – Doença cerebral crônica causada por diversas etiologias e caracterizada pela 
ocorrência de crises epilépticas não provocadas. Esta condição tem consequências 
neurobiológicas, psicológicas e sociais, prejudicando a vida do indivíduo afetado. 
18

 Bexiga neurogênica – Disfunção da bexiga causada por lesão neurológica. 
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 Na variável prática pedagógica no processo de estágio, a categoria que 

emerge nas falas dos entrevistados é 2) Prática pedagógica compreendida pelas 

duas estagiárias e pelo professor Hércules como um meio de atingir resultados por 

meio de atividades.  

   Em suas falas, Lydia, Eleonor e Hércules resumem a prática pedagógica à 

execução de atividades que podem “levar a bom resultado” (Professor Hércules, 

2019), “a fim de ter um resultado significativo” (Estagiária Lydia, 2019). A 

quantidade é evidenciada, faltando trazer a reflexão sobre ‘o fazer’ como um 

processo, considerando as diferenças dos estudantes. Na fala de Hércules surge 

o verbo “adaptar” como condição inerente ao professor, dadas às circunstancias 

em que se encontra.  Vejamos: 

 
A prática pedagógica para mim é tudo que pode levar a bom 
resultado, dentro do dia a dia levar a um bom resultado é, de 
aprendizagem do aluno. Tudo que se insere nessa, nesse contexto 
pode levar a uma prática pedagógica positiva ou negativa, você vai 
ter que se adaptar ali às circunstâncias. Porque tudo que pode 
contribuir ela pode ser positiva (Professor Hércules, 2019). 
 

Tal adaptação conformista pode estar ocorrendo em decorrência do que 

afirma a gestora pedagógica:  

[...] tanto as estagiárias quanto os professores, eles têm limitações 
metodológicas que vão desde a formação até a própria escola que 
não tem como oferecer a estrutura para tal. João e Eduardo19 eles 
não fazem nada... é mais como se eles estivessem presentes só 
na sala de aula, eles interagem do jeito deles com todos da escola, 
mas os professores, eles não sabem como passar uma atividade 
para eles, já para Anne os professores do 6º (sexto) ano já sabem 
e já fazem algumas atividades direcionada para ela (Gestora 
Elizabete, 2019) 

 

Certamente, carecidos de formação continuada que trate das questões 

vivenciadas, traçando caminhos possíveis à reflexão e à compreensão do como 

ocorrem os processos de aprendizagem, do como o ser humano apreende o 

conhecimento mesmo com limitações provenientes da condição de perda de 

algum sentido ou da capacidade intelectiva e motora. 

 Advogamos que reduzir a prática pedagógica simplesmente às “atividades 

com fins em seus resultados”, revelando uma prática técnica e reprodutora de 
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conceitos para alcançar um resultado previamente estabelecido, não condiz com 

os princípios da inclusão escolar. Assim como inserir alunos com necessidades 

educacionais especiais em escolas e classes comuns, mesmo recebendo o apoio 

de serviços a que têm direito legal, como um apoio de um estagiário ou mesmo de 

um professor de Educação Especial ou do AEE, para atender suas características 

e necessidades, também não significa dizer que esteja ocorrendo inclusão. Esta 

se baseia, sim, nas necessidades individuais, porém o aluno, sujeito da 

aprendizagem, deve ser visto em sua completude e não apenas em seu 

desempenho acadêmico, comparado muitas vezes com o desempenho acadêmico 

do aluno considerado médio ou excelente. (CORREIA, 2013). 

Também advogamos que a inclusão escolar é de responsabilidade de todo 

o sistema educativo. O estado deve prover os meios – legislação que considere as 

reformas necessárias e assegure as mudanças e implementação de “sistema 

inclusivo”; e financiamento – que garanta recursos humanos e materiais 

acessíveis para atender as demandas de alunos com NEE.   

As secretarias de educação devem assegurar a autonomia das escolas em 

prover um sistema inclusivo, considerando a realidade existente, assim como 

prover formação continuada sistemática para todos os envolvidos nas escolas, 

estabelecendo parcerias com instituições de ensino superior, de saúde entre 

outras que a realidade escolar demandar.   

A escola, por sua vez, precisa ter em seu PPP, que deve ser de 

conhecimento de toda a comunidade escolar, as abordagens, os princípios e 

diretrizes que tenham em conta a filosofia da inclusão, para nortear a prática 

educativa. Estabelecer parceria com as famílias, e não a ter distante da escola. 

Sensibilizar a comunidade escolar e em geral a perceber as vantagens de um 

sistema escolar inclusivo. Acompanhar o desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem de seus alunos e alunas, com ou sem necessidades educativas 

especiais, e estar sempre aberta a novas aprendizagens e mudanças que o 

momento histórico revela assumindo o “[...] desafio da descoberta e da busca pela 

superação de preconceitos, de atitudes que negam a capacidade do outro em 

aprender e de desenvolver suas potencialidades, garantindo assim o direito 

inalienável que todos têm de aprender” (SILVA, 2008, p. 21). 
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Quando solicitamos que dissessem sobre a compreensão em relação ao 

que deveria ser uma prática pedagógica inclusiva, Lydia, Eleonor, Hércules e 

Elizabete assim se pronunciaram:  

 
- Eu acho que quando o professor consegue na sua prática diária 
incluir o aluno especial em atividades, na socialização com os 
colegas de turma. (ESTAGIÁRIA LYDIA, 2019).  

- É ficar com... fazer o acompanhamento do seu aluno... é aplicar 
algumas atividades para o aluno para ele aprender certas coisas, 
suas limitações, entre essas coisas (ESTAGIÁRIA ELEONOR, 
2019). 

- A prática pedagógica inclusiva tem um olhar especifico sobre 
cada aluno em si (PROFESSOR HÉRCULES, 2019). 
 

- Prática pedagógica inclusiva é algo que nós não temos aqui [...] 
são algumas atividades direcionadas para ela [Anne] (GESTORA 
ELIZABETE, 2019) 

  

 Nas falas destacadas acima percebemos duas percepções de práticas 

pedagógicas inclusivas: a direcionada apenas a alunos com deficiência e outra 

direcionada a cada aluno, tais percepções influenciam na prática pedagógica do 

docente, bem como na efetivação de posturas frente às mudanças, tendo em vista 

que quando o professor concebe que deve apenas voltar-se para o aluno com 

deficiência, ele na verdade não o inclui, mas reforça uma visão estigmatizadora de 

incapacidade e diferença, ressaltando o que falta.  

 Contudo, quando este vê cada aluno como sujeito aprendente sua postura 

não está alicerçada na marca da diferença, mas na capacidade, nas 

potencialidades de cada um, há então, uma verdadeira inclusão, os alunos são 

ouvidos e entendidos podendo desenvolver-se sem limiares. 

   

5.2 A variável Inclusão apresentou duas categorias: a) deficiência e b) 

relação família escola 

 

Três dos entrevistados atrelam o processo de inclusão à atenção a alunos 

com NEE. Uma acrescenta que é uma forma da criança interagir “[...] de se 
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socializar e ser aceita como uma criança comum” (ESTAGIÁRIA LYDIA, 

2019). Eleonor assevera que é “incluir o aluno dentro das atividades escolares”.  

Esta visão de inclusão referente à deficiência tem sua eficácia há muito 

questionada, uma vez que: “[...] ao tentar aumentar a participação dos estudantes, 

a educação enfoca a parte da deficiência ou das necessidades especiais desses 

estudantes e ignora todas as outras formas em que a participação de qualquer 

estudante pode ser impedida ou melhorada” (AINSCOW, 2009, p. 15). 

A gestora pedagógica amplia esse conceito de inclusão afirmando que 

“Inclusão escolar é a abertura da escola ao diferente, é a transformação da escola 

em um ambiente acolhedor para todos” e lamenta por, na escola onde atua, não 

vivenciarem essa proposta, tal como podemos apreciar em sua fala: 

 
[...] infelizmente não é o que acontece aqui na escola, está mais 
para socialização dos alunos com deficiência do que inclusão 
propriamente dita (ELIZABETE, 2019) 

 

Percebemos que a perspectiva de inclusão citada por Elizabete se coaduna, 

inicialmente, com o Movimento Educação para Todos (EPT), criado nos anos de 

1990, e relacionado com o acesso e a participação na educação em todo o 

mundo. Referente a este movimento, Ainscow (2009, p.18), nos comunica que “[...] 

apesar do aparente progresso visando chamar a atenção para as possibilidades 

de um sistema educacional inclusivo para todas as crianças, especificamente 

incluindo crianças com deficiência isto só aconteceria na Declaração de 

Salamanca”. 

Ainda sobre a concepção de inclusão de Eleonor, percebemos a evolução 

para uma abordagem de princípios à educação, sob a qual pairam: à igualdade, à 

participação, à comunidade, à compaixão, o respeito pela diversidade, à 

sustentabilidade, o direito, a valorização de uma variedade de identidades, de 

diferenças, para que as pessoas sejam aceitas como são (AINSCOW, 2009). 

Nesta perspectiva a inclusão tem uma importância especial uma vez que 

abrange todas as crianças e jovens nas escolas, focando na presença, na 

participação e na realização. Tal como proposto por Ainscow (2009, p.20),a 

inclusão envolve  
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- Os processos de aumentar a participação de estudantes e a 
redução de sua exclusão de currículos, culturas e comunidades de 
escolas locais.  
- Reestruturação de culturas, políticas e práticas em escolas de 
forma que respondam à diversidade de estudantes em suas 
localidades.  
- A presença, a participação e a realização de todos os estudantes 
vulneráveis a pressões exclusivas, não somente aqueles com 
deficiência ou aqueles categorizados como “pessoas com 
necessidades educacionais especiais”. (grifos do autor) 
 

 
 
Desta forma, uma escola inclusiva está em permanente processo de 

transformação de valores em ação, resultando em práticas e serviços 

educacionais, em sistemas e estruturas que incorporam tais valores. Assim, é 

aquela que está sempre em processo, e não aquela que já atingiu um estado 

perfeito. 

 

5.2.1- a. Categoria deficiência  

 

Na fala dos entrevistados deficiência aparece como: 

- É quando o aluno, ele está limitado a fazer uma certa atividade 
(ENTREVISTA LYDIA, 2019). 
 
- Deficiência é uma dificuldade, talvez em alguma coisa como, por 
exemplo, eu posso ter uma dificuldade para andar, eu tenho 
deficiência nas pernas (ENTREVISTA ELEONOR, 2019). 
 
- Como eu disse antes, deficiência é uma limitação que eu e você 
podemos ter. (ENTREVISTA HÉRCULES, 2009) 

 

 Quando refletimos sobre deficiência, partimos do pressuposto que esta é 

marcada pelos contextos em que é tecida, sendo por consequência um produto 

historicamente datado.  

 Nas falas de Lydia, Eleonor e Hércules torna-se preponderante o viés 

funcional e estrutural da compreensão acerca da deficiência dos alunos 

acompanhados. Ao suscitarem termos como “limitação” e “dificuldade”, revelam a 

compreensão de deficiência sob a perspectiva de limitação. 

 Tal compreensão conversa positivamente com o que foi disposto na 

Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as Formas de 
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Discriminação em relação à Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2001), conforme 

exposto em seu art. 1º ao definir  

 
O termo “deficiência” significa uma restrição física, mental ou 
sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a 
capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida 
diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social 
(BRASIL, 2001). 

  

 Assim, a concepção de deficiência pode ser entendida a partir das 

especificidades de cada pessoa, do ambiente e das estratégias das quais 

possuem para mediar à eliminação das barreiras. Faz-se necessária, portanto, a 

desconstrução da ideia de incapacidade e ineficiência erroneamente 

compreendida por parte da sociedade em relação à pessoa com deficiência.  

 Ainda sobre os entendimentos de deficiência encontramos duas vertentes 

divergentes, deficiência enquanto patologia individual (modelo médico) ou 

enquanto patologia social (modelo social).  

 Conforme MENDES et al. (2018), essas duas vertentes por sua vez se 

desdobram em dois meandros, dando origem a pelo menos quatro caminhos 

teóricos, sendo eles: a abordagem biomédica, a abordagem funcional, a 

abordagem ambiental e a abordagem dos direitos sociais. O quadro 7 a seguir 

encontramos tais abordagens em sua síntese.  

 

Quadro 07 – Formulações sociais e científicas sobre deficiência  

 

Patologia individual 

Abordagem biomédica 
(consequência de características 
biológicas) 

Abordagem funcional 
(consequência de capacidades e 
habilidades funcionais) 

Tratamento: através da medicina e da 
biotecnologia. 
Prevenção: através da intervenção 
genética ou biológica. 
Responsabilidade social: eliminar ou 
curar. 

Tratamento: através da reabilitação e 
serviços. 
Prevenção: através do diagnóstico 
precoce e tratamento. 
Responsabilidade social: tornar a vida da 
pessoa melhor e providenciar conforto. 

Patologia social 

Abordagem ambiental 
(consequência de fatores ambientais e da 
organização de serviços) 

Abordagem dos direitos humanos 
(consequência da organização social e 
da relação entre individuo e a sociedade) 

Tratamento: promovendo maior controle 
dos indivíduos, dos serviços e dos 
suportes. 

Tratamento: através da reformulação das 
políticas públicas, econômicas e sociais. 
Prevenção: através do reconhecimento 
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Prevenção: por meio da eliminação das 
barreiras econômicas, sociais e 
psicológicas. 
Responsabilidade social: eliminar as 
barreiras do sistema. 

de que as condições de deficiência são 
inerentes na sociedade. 
Responsabilidade social: promover 
políticas e garantia aos direitos sociais 

Fonte: RIOUX & VALENTINE apud MENDES et al (2018, p. 22) 

 

 A partir dos estudos de Mendes et al (2018), podemos assinalar que os 

discursos de Lydia, Eleonor e Hércules se distanciam, portanto, do modelo social, 

ao compreenderem a deficiência como algo inerente ao individuo que não 

necessariamente se relaciona com o meio, aproximando-se do modelo da 

patologia individual (modelo médico), essa perspectiva assinala nos discursos 

supracitados vem sofrendo duras criticas na prática atual da Educação Especial, 

que reconhece a abordagem dos direitos humanos como mais promissora, pois 

ela vê a deficiência como consequência de como a sociedade está organizada e 

como são tecidas as relações sociais.  

 Devemos, pois objetivar a construção uma sociedade sob a perspectiva 

inclusiva, valorando a individualidade e a coletividade de cada sujeito, sem 

destacar as marcas que os diferenciam, o que seria propagado como “normal”, 

mas entendendo que a deficiência não incapacita ou impossibilita, mas nos torna 

plurais.  

 Na fala de Lydia há ainda marcas muito fortes do construto social quando 

ao dizer que o aluno estaria limitado  “a fazer uma certa atividade”, ela atribui que 

há um caminho único de abordagem pedagógica, isto é, ele pode fazer isso, mas 

não aquilo, Lydia deixa de trazer à luz a possibilidade de adaptação curricular e do 

próprio individuo fazer a atividade de outra forma. 

 Assim que, a atitude frente ao aluno com deficiência tem que mudar. Não é 

o caso de negar a condição biológica que traz, sim, implicações para o 

desenvolvimento e o modo de se relacionar com o mundo, mas é o de buscar 

conhecer como o aluno pode e será capaz de fazer, como poderá do jeito que é 

fazer o que é proposto do melhor jeito que consiga fazer. 

 A pluralidade dos ritmos de aprendizagem numa escola inclusiva deve ser o 

norte de toda e qualquer situação pedagógica. Entender que nenhum dos alunos 

está fadado a não ter acesso a tal conhecimento, mas propiciar e traçar 

estratégias pedagógicas que abarquem  a diversidade é o que deveria mover o 
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docente e o discente a derrubarem as barreiras que porventura se sobreponham 

na sala de aula.  

5.2.2 Categoria relação família escola 

 

Na fala das duas estagiárias e do professor Hércules, a mães dos alunos 

Anne e João são presentes na escola, cada uma a sua maneira. O que foi 

afirmado pela gestora pedagógica. A mãe de Anne “é bem presente. Sempre 

pergunta como foi o dia, participa das reuniões e está sempre disposta a ajudar no 

que for preciso” (Estagiária Lydia, 2019), além de passar a impressão de que se 

sente acolhida pela escola. Já a mãe de João vai à escola quando é chamada 

pela estagiária Eleonor – a quem a sua ida à escola está condicionada – “para 

saber das dificuldades e limitações dele, as melhoras que ele tá tendo. Eu que 

geralmente passo as coisas para ela, quando não vai ter aula, eu passo as coisas 

para ela, se ela quiser saber como está o melhoramento dele, eu passo para ela”. 

A integração família e escola é considerada um fator primordial para o 

desenvolvimento do educando. Esta parceria, quando estabelecida, contribui 

diretamente para a inclusão escolar do público alvo da Educação Especial: 

pessoas com deficiência, outros transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação (BRASIL, 2008), proporcionando elementos que 

favorecerá aos professores traçar objetivos e metodologias que atendam a 

demanda real dos alunos.  

Contudo, para que tal demanda seja suprida e notem-se avanços 

significativos no desenvolvimento dos alunos, é preciso que pais e professores 

comunguem das mesmas concepções em relação à condição biológica e a 

capacidade de aprendizagem, cabendo à escola propiciar um diálogo contínuo 

apresentando orientações à família sobre as diversas possibilidades de avanço 

destes alunos, mesmo quando possuem um grau severo de deficiência (GLAT; 

PLESTCH, 2004). 

Ao relatar o envolvimento da mãe de Anne, Lydia aponta para uma possível 

unidade entre o trabalho estabelecido na escola e com a família. Hollerweger e 

Catarina (2014) evocam que essa parceria transmite ao aluno segurança, 

permitindo que ele desenvolva suas habilidades de forma mais tranquila, tendo em 

vista que a escola, depois da família, é o espaço primeiro e fundamental para o 

processo de aprendizagem e socialização da pessoa. 
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No entanto, na fala de Eleonor há um a condicionamento e um 

direcionamento à estagiária, que se tornou no mais importante canal do diálogo 

entre família e escola.  

Vide a importância da construção coletiva do planejamento da ação 

pedagógica, há de se considerar todos os que fazem parte da comunidade 

escolar, o enlaçamento e comprometimento destes garante a integração e a 

democracia no ambiente, além de oportunizar a quebra de paradigmas 

excludentes socialmente, ao passo que considera o cenário político, histórico e 

social sob o qual se dá a prática pedagógica.   

Estabelecer uma articulação entre família e escola não é terceirizar a 

responsabilidade da instituição educativa “mas deixar de gestar uma prática 

autoritária para garantir à família a liberdade de exercer a democracia em seu 

sentido pleno” (BIÁZZIO; LIMA, 2009, p. 381).  

 

5.3 Sobre o que observamos 

Durante o período de observações – de junho a dezembro de 2019, 

pudemos perceber como o trabalho do estagiário é instituído no cotidiano escolar. 

A partir de agora traremos algumas fichas de observações registradas por nós em 

nosso diário de campo. A inclusão de tais dados está pautada s nas categorias de 

análise, proporcionando a articulação entre as falas dos entrevistados e o 

observado em sala de aula. 

Quadros 08 – Ficha de Observação 

Ficha de Observação - Dia 01 

Sala do 8º B – Eleonor e João 

 
Contextualização 
 
Na sala há cerca de 35 alunos, sentados em fileiras. João e Eleonor ao 
entrarem na sala organizam as carteiras, uma junto à outra, na primeira fileira 
da sala.  
Os horários de aula são de 50min, cada, e no dia de hoje estão distribuídos da 
seguinte forma: 1º História – 2º Artes – 3º e 4º Matemática – 5º Livre. 
No primeiro horário a professora de História discute o “Cartismo” com a turma 
e elabora algumas questões no quadro para os alunos responderem. 
No segundo horário, o professor de Artes trabalha “Pulsação e compasso”, a 
partir de exemplos no quadro e atividades. 
No terceiro e quarto tempo, o assunto trabalhado é “Inequação de 1º grau”, 
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com o auxilio do livro e quadro. 
 

 
Atividades de João 
 
No primeiro horário, Eleonor, ao organizar-se com João, abre o caderno dele 
e redige uma atividade de contorno do nome próprio de João e de marcar 
entre as letras dispostas as que estão presentes em seu nome. A primeira 
atividade João realiza sozinho, já na segunda Eleonor mostra as letras que 
deverão ser assinaladas. Ao terminar, João presta atenção na explicação 
que a professora de história está dando (ver figura 04) enquanto Eleonor 
redige mais atividades, agora sobre os números. Eleonor apresenta a nova 
tarefa a João, mas ele observa a professora e pede para responder a atividade 
no próximo horário.  
No segundo horário, o professor de Música começa a aula fazendo a chamada 
dos alunos, João fica atento para entender o que o professor diz, contudo 
seu nome não é chamado e ao perceber tal fato, João articula alguns sons, na 
tentativa de chamar a atenção do professor fazendo com que ele perceba que 
não o chamou na lista, o professor na tentativa de se explicar diz que o nome 
dele não está lá e em seguida o chama, fazendo com que João fique 
contente. O horário segue com João fazendo a atividade que Eleonor elaborou 
no tempo anterior e com algumas pausas dele para observar o que o professor 
está a dizer.  
No quarto horário, Eleonor pede a João para mostrar-me os numerais 
contando com seus dedos e como João já terminou as atividades elaboradas 
por Eleonor, ele fica na sala observando o professor de Matemática e 
interagindo com os colegas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 04 – João em sala de aula 
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Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora (2019) 

 

 A partir das primeiras observações, tanto na sala de aula onde Eleonor é 

auxiliar, quanto na que Lydia está alocada, evidencia-se a pouca ou nenhuma 

interação entre os professores das disciplinas e os alunos que apresentam 

deficiência, apesar de ambos demandarem atenção ao que está sendo 

desencadeado em sala. Temos aqui o primeiro grande marco do papel 

desempenhado pelas estagiárias, elas estariam ali não para suprirem as 

demandas que surjam em toda a turma, de modo a conduzi-la para o caminho da 

melhor compreensão, mas para quase que solitariamente elaborar as estratégias 

de aprendizagem para os alunos público-alvo da educação especial.  

 Eleonor nos relata que as atividades elaboradas por ela surgiram a partir de 

suas inquietações sobre como proceder didaticamente em sala de aula, a fim de  

minimizar as barreiras que se sobreponham cotidianamente no processo de 

ensino e aprendizagem de João, encontrando somente algum direcionamento nas 

conversas com seus professores do curso de Pedagogia, que ao indagarem sobre 

a mobilidade de João e de acordo com as informações trocadas, sugeriram que 

ela desenvolvesse atividades de contorno. 

 

- [...] comecei as atividades sem muita pretensão, mas no ano 

passado João começou a aprender. Hoje ele sabe o primeiro e o 

segundo nome. Eu fui indo pelo que os professores falavam, eu ia 
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fazendo e assim fui aprendendo a cuidar de João (ELEONOR, 

2019). 

 

 Diante do exposto,  trazemos à luz para a abordagem fragmentada da 

instituição sob o paradigma da inclusão ao ausentar-se de sua responsabilidade 

na contínua formação e discussão sobre os processos que estão sendo 

estabelecidos nela. Pensar em uma escola onde todos estão imbricados na 

aprendizagem de todos os alunos deve ser o objetivo gerador de todas as 

atividades.  

Partindo, pois, de dois componentes basilares, uma visão firme da maneira 

como as escolas poderiam ou deveriam ser, visualizando sempre a não 

estratificação pela capacidade, o não apego a um currículo fixo, com professores 

inovadores, engajados e bem apoiados, e, uma agenda compartilhada, 

entendendo que o ajuste da escola a algumas crianças deve significar o ajuste da 

escola para todos os alunos (SAPON-SHEVIN; STAINBACK; STAINBACK, 1999).  

 Suscitamos também, que de acordo com o Relatório para a UNESCO da 

Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, um dos pilares da 

educação é aprender a viver juntos, a fim de promover a cooperação em todas 

as atividades humanas, ou seja, é imprescindível a elaboração de objetivos e 

projetos comuns com vistas à promoção da diversidade na unidade, derrubando 

preconceitos e aproximando pessoas de etnias, condições motoras, socioculturais 

e econômicas diversas.  

 Avaliamos que as inquietações e a falta de conhecimento estão diretamente 

relacionados à formação ou capacitação recebida, podendo gerar um 

estranhamento e um afastamento do professor regular e da própria equipe gestora 

frente aquilo que desconhece, deixando a cargo de um terceiro agente que é visto 

como responsável único. Isto é, a falta de informação e de conhecimento 

impossibilita uma prática pedagógica sensível às necessidades do aluno que 

apresenta uma deficiência por parte da equipe pedagógica da escola, campo de 

pesquisa, reforçando uma ideia de cuidado e de incapacidade dos educandos. 

 Dessa forma, concordamos com Pletsch (2009), quando afirma que o 

grande e atual desafio para os cursos de formação de professores é o de produzir 

conhecimentos que possam desencadear novas atitudes que permitam a 

compreensão de situações complexas de ensino, para que os professores possam 
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desempenhar de maneira comprometida e satisfatória seu papel de ensinar e 

aprender para a diversidade.  

 Destacamos ainda o papel fundamental das políticas públicas educacionais 

voltadas para práticas mais inclusivas no intuito de moldar a formação inicial e 

continuada de professores para atender às exigências educacionais, 

oportunizando competências e habilidades necessárias aos docentes de acordo 

com a realidade em que está inserido, ajudando a superar, inclusive, a visão 

terapêutica ainda presente em muitos discursos sobre o ensinar, confundindo-o 

com o cuidar.   

    

Quadro 09 – Ficha de observação 

Ficha de observação - Dia 05 

Sala 6º D– Anne e Lydia 

Contextualização 
 
Anne chega à escola no final do primeiro horário e apresenta dificuldade para 
entrar na sala, só participa do final do segundo horário de Língua Portuguesa. 
Os horários de aula de Anne são de 50min e estão distribuídos da seguinte 
forma: 1º e 2º Língua Portuguesa – 3º Matemática – 4º e 5º Geografia. 
Na sala de aula há cerca de 30 alunos distribuídos em fileiras. 
Durante o primeiro horário, como Anne ainda não havia chegado à escola, 
Lydia ficou na secretaria auxiliando na impressão e separação das 
atividades avaliativas da escola, com a chegada de Anne, elas foram para a 
sala, contudo, Anne ao entrar na sala, deixa sua bolsa na mesa e se retira. 
Lydia vai atrás dela e tenta fazê-la voltar para sala prometendo chocolates e a 
advertindo que se não o fizesse a mãe dela saberia. A principio Anne se 
aproxima e diz que vai para a sala para que Lydia não conte a sua mãe, Anne 
então volta para a sala e senta-se na última cadeira da primeira fileira ao lado 
de Lydia, que puxa uma cadeira para estabelecer uma mediação. Anne abre o 
caderno e começa a escrever. O assunto trabalhado é a estrutura textual de 
um poema. No 3º horário, após o intervalo, Anne apresenta novamente certa 
resistência para regressar à sala, em contra partida Lydia pede a um menino 
que Anne gosta para persuadi-la a ir para a sala, só então, Anne vai para a 
aula de Matemática. Anne senta-se na última cadeira da 5ª fileira, o assunto 
trabalhado pelo professor é fatoração de polinômio. 
Nos 4º e 5º horários a dificuldade para Anne permanecer em sala é 
novamente recorrente, nessas aulas o professor de Geografia trabalha os 
conceitos de clima e tempo. 
 

                                     Atividades de Anne 
 
        No segundo horário de Língua Portuguesa, Anne redige algumas 
garatujas em seu caderno (ver figura 04) e Lydia, a princípio, insiste junto a ela 
para redigir uma atividade em seu caderno, mas Anne não a permite ter 
acesso a este, e continua a escrever, então Lydia fica conversando com Anne 
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sobre o final de semana e as atividades realizadas durante esse período.  
       No terceiro horário, O professor entrega uma atividade impressa para os 
alunos, com exceção de Anne, Lydia vai até ele pedir a atividade de Anne, ela 
relata que o professor sempre traz atividades adaptadas para Anne, porém 
hoje havia se esquecido de trazê-las, Lydia, então, procura alguma atividade 
impressa na pasta de Anne e encontra uma de Língua Portuguesa para pintar 
o cenário do poema apresentado (ver figura 05).  
      No quarto e quinto horário, o professor de Geografia começa sua 
exposição no quadro sobre o tempo e o clima, não direcionando nenhuma 
atividade para Anne, enquanto isso Anne deixa a sala duas vezes em um 
pequeno intervalo de tempo, para ficar nas janelas das outras salas 
conversando com os meninos. Lydia a traz de volta a sala, prometendo-lhe um 
pirulito. Anne regressa à sala como pirulito e permanece em sala até perto do 
final do último horário, Lydia informa que a mãe de Anne sempre vem buscá-la 
30min antes do final da aula.  
 

 

Figura 05 – A escrita de Anne (lado esquerdo) e a atividade de Língua Portuguesa 

(lado direito). 

  

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora (2019). 

 

 Como já demarcamos anteriormente as estagiárias possuem um papel de 

mediadoras exclusivas dos alunos que possuem deficiência, tendo em vista que 

como podemos observar na ausência destes, elas passam a exercer funções 

administrativas na instituição ao invés de trabalhar cooperativamente com os 

docentes das salas de aulas em que seria apoio pedagógico. 
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 Conforme o quadro acima, percebemos que diferentemente de Eleonor, 

Lydia encontra em alguns docentes um auxilio, pois estes demandam a tentativa 

de incluir Anne em suas salas, com algumas atividades, a exemplo os professores 

de Matemática e Língua Portuguesa.  

 Contudo, tais atividades não são concernentes aos conteúdos trabalhados, 

apesar de serem atividades descontextualizadas, entendemos que estes docentes 

dão o que poderíamos chamar de ‘primeiro passo’ para a efetiva inclusão. Tardif et 

al (1991) nos lembra que a atividade docente não se exerce sobre um objeto, 

neste caso pela atividade diferenciada, mas  

 

[...] se desdobra concretamente numa rede de interações com 
outras pessoas, num contexto onde o elemento humano é 
determinante e dominante, e onde intervêm símbolos, valores, 
sentimentos, atitudes, que constituem matéria de interpretação e 
decisão indexadas, na maior parte do tempo, a uma certa urgência 
(TARDIF et al. 1991, p.228). 
 

 De fato, apenas proporcionar uma atividade escrita não proporciona um 

ambiente inclusivo, como também garantir a matrícula e o mesmo ensino ofertado 

a todos os alunos não atende suficientemente aos alunos público alvo da 

Educação Especial, precisando que haja adaptações e novas configurações no 

espaço escolar, tais como uma rede de serviços de apoio à inclusão escolar dos 

quais podemos citar Atendimento Educacional Especializado, seguindo o modelo 

da sala de recursos, como serviço itinerante, como consultoria e ainda seguindo 

como coensino ou ensino colaborativo.  

 Vale ressaltar, que ao considerar a importância de um maior suporte 

descaracterizamos a equivocada delegação da exclusiva responsabilidade aos 

estagiários remunerados e/ou aos professores que trabalham com a inclusão e 

acessibilidade em especifico. A busca por estratégias pedagógicas para uma 

prática promissora deve envolver a colaboração entre educadores, profissionais, 

alunos, famílias e comunidade. 

 Ainda sobre ao seu fazer, Lydia nos relata durante a observação que não 

planeja previamente as atividades de Anne, pois espera que os professores das 

disciplinas o façam, muito embora ela perceba o não envolvimento da maioria. 
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Enveredando aqui por um caminho Laissez-faire20, encontramos uma atitude de 

omissão não somente dos professores, mas também da estagiária, tendo em vista 

que ambos devem conjuntamente elaborar caminhos para aprendizagem de todos 

os alunos, sem distinção e, não terceirizar suas atribuições.  

 Reforçamos a ideia supracitada de que a presença do aluno com 

deficiência no espaço escolar gera diferentes comportamentos. Silva (2013, p.59) 

nos diz que “[...] não são raras as atitudes de perplexidade, incompreensão, 

insegurança e resistência por parte de educadores quando se deparam com a 

possibilidade de ter em sala de aula um aluno com deficiência”.  

 Desse modo, ao resgatarmos a fala da gestora pedagógica, Elizabete e 

relacionarmos com os escritos de Silva (2013) vemos mais uma vez que o 

desconhecimento torna-se a força motriz do comportamento dos professores. 

Todavia, Lydia que em sua formação já teve acesso às discussões sobre 

Educação Inclusiva, apresenta a mesma resistência, o que nos leva a concluir que 

a formação pela formação, isto é, o contato durante a graduação ou durante as 

capacitações proporcionadas as docentes com o paradigma da inclusão não 

extinguirão atitudes de exclusão, se não houver também um comprometimento, 

sensibilização, superação da omissão e da terceirização do fazer pedagógico 

desde o planejamento que é pensado de modo integral para atender todos.  

 Concordamos com Perrenoud (2000), quando afirma que ensinar é reforçar 

a decisão de aprender, estimulando o desejo de saber, para tanto aquele que 

ensina deve estabelecer uma relação com o saber, construindo e consolidando 

suas competências, cabe então um movimento de contínua busca e debruçar 

sobre o como se aprende. 

 Outro fator que encontramos aqui seria o próprio entendimento sobre a 

deficiência, ao ser vista pelo prisma da condição funcional estrutural, carrega 

consigo modelos e estereótipos socialmente construídos que incidem em como 

esse aluno é recebido e tratado em sala. Porém, para o exercício docente, a 

aproximação e a escuta do outro, percebendo suas singularidades, superando um 

modelo de reprodução e padronização das funções e papeis, são fundamentais. 

                                            
20 Laissez-faire é uma expressão francesa que significa literalmente “deixar fazer”. Esta 

frase ficou conhecida por ser símbolo do Liberalismo econômico.  
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 Dessa forma, concordamos com Silva (2008, p. 21) quando aponta que a 

prática pedagógica do professor deve “[...] assumir o desafio da descoberta e da 

busca pela superação de preconceitos, de atitudes que negam a capacidade do 

outro em aprender e de desenvolver suas potencialidades, garantindo assim o 

direito inalienável que todos têm em aprender”.  

 Ao trazermos à luz tal afirmação, surge uma indagação muito recorrente na 

sala de aula: “Mas, como fazer isso? Como desenvolver as potencialidades 

desses alunos?”.  

 Acreditamos que a prática para a superação da diferenciação está pautada 

na aprendizagem cooperativa onde há a participação direta não somente do 

professor e seu auxiliar, mas do próprio estudante demarcando, sinalizando para 

estes seus interesses, habilidades objetivando atingir seu potencial.  

Assim haverá uma quebra na cultura da discriminação, marcada muitas 

vezes pelo não reconhecimento dos ditos diferentes, mas, em muitos casos tidos 

por ‘inferiores’, resultando em um contexto escolar capaz de ressignificar a prática 

pedagógica e transformar a sociedade ao acolher e propagar os valores da 

dignidade e respeito a todos, sem exceções (CANDAU; MOREIRA apud 

MARTINS, 2016).  

 

Quadro 10 – Ficha de observação 

Ficha de observação – Dia 20 

Sala do 8º B – Eleonor e João 

Contextualização 
 
João está na secretaria aguardando a chegada de Eleonor. As secretárias 
avisam a gestora pedagógica que Eleonor enviou uma mensagem avisando 
que estava passando mal e foi a Unidade de Pronto Atendimento perto de sua 
residência, então, Elizabete chama um colega de sala de João para auxiliá-lo 
a ir para a sala. Eleonor chega à escola no horário do intervalo, como faz 
corriqueiramente dá a comida a João e deixa seu atestado com a gestão. 
Os horários de aula de hoje estão distribuídos da seguinte forma: 1º História – 
2º Ciências – 3º Educação Física - 4º Matemática – 5º Música. 
No primeiro horário, a professora de História constrói uma linha do tempo 
sobre a Revolução Francesa com a turma. 
No segundo horário, o professor de ciências explora o assunto sobre sistema 
urinário e excreção.  
No terceiro horário, o assunto trabalhado são os jogos em quadra com bola, a 
turma é dividida em grupos para jogarem basquete, vôlei e futsal.  
No quarto horário, o professor revisa as equações de primeiro grau. 
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Já, em música, o assunto são os intervalos ascendentes e descendentes.  
 

Atividades de João 
 
No primeiro horário, após ser conduzido até a sala, seus colegas liberam a 
primeira cadeira da frente para João. A aula recomeça e a professora não 
encaminha nenhuma atividade para João. Ao longo da primeira e da segunda 
aula, João é colocado por seus colegas de classe na cadeira da frente, ele 
interage com os colegas, os colegas fazem graça com ele e ele fica a observar 
o que os professores estão fazendo, mas sem interação dos docentes com 
ele.  
No terceiro horário, após o lanche, Eleonor se encaminha com João para a 
quadra da escola, sentando ao lado de João e do professor Hércules. Eles 
observam a turma jogar, João se anima com os jogos que está assistindo, no 
decorrer da aula Eleonor ainda comenta algo com João, sobre seu atraso e 
estado de saúde e, eles permanecem assistindo.  
No quarto horário, Eleonor passa a ensinar o alfabeto em Língua de sinais 
para João e após duas repetições, elabora uma atividade no caderno de 
Língua Portuguesa para ligar as letras maiúsculas as suas correspondentes 
minúsculas (ver figura 06) e outra de matemática para representar com 
material dourado a quantidade assinalada pelos números (ver figura 07). 
No quinto horário, Eleonor retoma o alfabeto em Libras com João enquanto o 
restante da sala copia a matéria passada pelo professor no quadro.  
 

 

Figura 06– Atividade de João de Língua Portuguesa  

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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Figura 07 – Atividade de João de Matemática com material dourado 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

 

 Em sua fala, Elizabete reconhece que o movimento da inclusão não se faz 

presente na escola em que atua “[...] está mais para socialização dos alunos com 

deficiência” – ela relata, tal afirmação se confirma preponderantemente nesta 

última ficha, quando os colegas de classe de João se encarregam de levá-lo para 

as aulas na ausência de Eleonor.  

 Destacamos que a socialização possui certamente um papel notável na 

aquisição de conhecimentos, sendo a escola a segunda instituição a qual temos 

acesso desde a primeira infância. É nela que os valores sociais sob a forma de 

comportamentos e pensamentos são repassados de geração a geração, convêm, 

portanto perceber que a socialização dos indivíduos-alunos está atrelada 

amplamente com sua constituição como sujeitos. 

 Para Perrenoud (1994) é na escola que o aluno adquire os saberes e o 

saber-fazer, os valores e os códigos, os hábitos e as atitudes que o transformarão 

em um sujeito capaz de desenvolver estratégias mais ou menos eficazes face à 

avaliação de saber mostrar uma “habilidade tática”. A “boa” socialização escolar 

implica, assim, no domínio mínimo desses “ingredientes” de excelência que fazem 

parte do “currículo oculto”. “Para o professor, no dia-a-dia, o bom aluno não é 
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somente aquele que domina bem o currículo. É também, e pode ser sobretudo, 

aquele que se investe nas atividades propostas ou impostas e que respeita as 

regras” (ibid., p.255).  

 Legitimamos a importância da socialização, todavia salientamos que ela é 

somente o primeiro passo para a inclusão, as relações interpessoais e o ambiente, 

como primeiro plano, orientam a construção da consciência, mas há um outro 

plano que  é tão importante no processo de aprendizagem quanto este que é a 

atividade interna, empenhada pelo próprio individuo ao internalizar os signos, 

comportamentos e ser intuído a estabelecer novas conexões através de sua 

escolarização.  

 Ao propor a João uma nova forma de se comunicar, Eleonor utiliza a 

linguagem como ferramenta desencadeadora dos novos processos cognitivos, 

propiciando para além de uma interação qualitativa uma janela de aprendizagem 

personalizada de forma a atender as demandas apresentadas pelo discente. 

 Vemos aqui um avanço nas atividades inicialmente propostas a João, se 

antes ele ficava somente no contorno e nas atividades de ligar um nome/número a 

seu correspondente, agora o desafio cognitivo crescia.  

 Ao ser perguntada sobre como chegou a ideia de usar a LIBRAS em seu 

processo de ensino, Eleonor nos diz que no final de semana anterior esteve 

pesquisando sobre como aprimorar a comunicação com João e como é ela que 

elabora o plano de aula para ele, optou por ‘tentar’ ensiná-lo LIBRAS, para nós é 

evidente que mesmo despretensiosamente ela busca novas ferramentas para 

propiciar a ele uma aprendizagem significativa, dando a João a oportunidade de 

se colocar com uma postura ativa conferindo respeito à dignidade deste.  

 Finalizamos os apontamentos sobre as categorias e observações cientes 

de que este é ainda um campo muito vasto e que fizemos aqui um recorte de uma 

realidade em que as estagiárias ora assumem o papel de cuidadoras, ora de 

professoras elaborando atividades e buscando novas metodologias. 

 A escola inclusiva não ocorre por acaso, nem por decretos. Para construir 

uma escola nesta perspectiva, são necessárias transformações que possam 

privilegiar as concepções, as práticas pedagógicas e sociais de maneira que 

tragam contribuições valiosas para o processo inclusivo, no que diz respeito ao 

respeito à diversidade do alunado, ao currículo e as práticas educacionais que 
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visem o reconhecimento das diferenças cognitivas, sociais, físicas que existem na 

classe. 

A partir da Conferência Mundial Educação para Todos (1990), o Brasil fixou 

normas básicas para aprimorar o sistema educacional, no tocante à Educação 

Inclusiva. Mesmo que as instituições escolares tenham avançado no que diz 

respeito ao atendimento à diversidade do alunado, ainda correm práticas e 

mecanismos que evidenciam uma visão limitada sobre os mesmos, com ações de 

reprimendas, que ainda reforçam uma visão de limitação do educando, de 

orientação para um atendimento clínico, psicopedagógico, dentre outros auxílios 

que possam colaborar para redução das dificuldades de aprendizagem. 

Requer-se, também, um investimento substancial na formação dos 

profissionais da escola, de maneira específica que lhes possibilite: perceber as 

condições dos alunos; adequar a o currículo para favorecer a participação de 

todos; analisar atentamente quais as estratégias a serem consideradas para 

responder às necessidades educacionais de todos; analisar qual o papel que 

devem desempenhar as tecnologias assistivas nesta conjuntura; a planificação em 

parceria com outros docentes e pais; trabalhar diretamente com os alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais (NEE) na Sala de Recursos Pedagógicos 

(CORREIA, 2012). 

Com isto, consideramos o processo formativo como ponto de partida para 

diminuir a distância que ainda se faz presente nas salas de aulas onde alunos com 

deficiência são incluídos.   
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES, A TÍTULO DE FECHAMENTO 

 

Teoricamente na escola regular o educando com deficiência tem mais 

oportunidades de aprender, de se socializar, de avançar no seu desenvolvimento 

de forma ampla, porque há maior respeito às diferenças, independentemente da 

sua natureza, buscando-se responder às suas necessidades educacionais 

especiais, inclusive na formação inicial e continuada dos educadores, o que 

implica em muitas dificuldades e desafios. 

Contudo, a inclusão escolar para ter êxito requer olhares e questionamentos 

diversos, assim como muitos esforços no sentido de entender a respeito das 

diferenças dos alunos, com vistas à atuação pedagógica com  tais educandos. 

O desenvolvimento da Educação Inclusiva tem maior possibilidade de 

avançar se for levado em consideração o papel dos que formam as escolas, cada 

contexto educativo local, da sociedade, da cultura, da economia, do habitat, entre 

outros aspectos, como geradores do processo de exclusão ou inclusão. 

A Educação Inclusiva pressupõe uma oportunidade para desafiar as práticas 

normalmente utilizadas no contexto escolar e, assim, buscar melhor e mudar as 

mesmas, identificando dificuldades e procurando novos espaços de diálogos e 

mudanças, assim convidando todos os integrantes da comunidade escolar - 

alunos, famílias, profissionais, entre outros, para um diálogo permanente.  

A defesa de uma instituição escolar inclusiva não elimina a existência de 

educandos com Necessidades Educacionais Especiais, nem tão pouco a 

produção de conhecimentos sobre a sua realidade, nem dos profissionais que vão 

atuar especificamente com eles. Requer não apenas inserir o educando na escola 

regular, mas possibilitar que se adapte às condições de todos os alunos, sem 

segregá-los. 

Apesar dos avanços existentes, pudemos constatar com esse estudo, que 

muito ainda necessita ser efetuado para propiciar um trabalho cooperativo e 

ocorrer avanços no tocante à escolarização de educandos com Necessidades 

Educacionais Especiais na instituição escolar de ensino regular. 

Diante do levantamento teórico, foi identificada a necessidade de 

investigação a respeito de um “novo integrante” da dinâmica escolar, isto é, o 

estudante estagiário remunerado, de modo a analisarmos de que forma a sua 

prática pedagógica tem sido instituída nesse ambiente educacional frente a alunos 
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que apresentam alguma deficiência. Isto porque, acreditamos que no processo 

escolar inclusivo todos os agentes da escola tornam-se responsáveis por 

promover a diversidade.  

A partir das discussões teóricas pode-se concluir que poucas eram as 

produções teóricas voltadas para abordar o estágio remunerado no contexto da 

inclusão escolar de alunos com deficiência, fato também que pode ser somado 

com a recente legislação que institui e normatiza a prática do estágio não 

obrigatório.  

Ressaltamos os valorosos dados que foram emergindo ao longo de cada 

observação e entrevista no contexto da pesquisa, em um exercício continuo de 

reflexão entre o que presenciávamos e o que as produções acadêmicas nos 

diziam ao nos debruçarmos criticamente sobre a relação prática e teoria.  

Com base nos resultados obtidos, podemos considerar que o objetivo da 

pesquisa foi alcançado, pois foi investigado de que modo à prática pedagógica das 

estagiárias remuneradas tem sido instituída nas classes regulares em que alunos 

que apresentam alguma deficiência foram inseridos.  

Foi possível perceber quais metodologias, orientações recebidas para o 

desenvolvimento desta prática, se havia um movimento de cooperação e 

comunicação entre os docentes e as estagiárias, e como se dava o apoio 

prestado. Também ficou nítido para nós se havia correspondência entre o que 

estava instituído nos decretos, minutas e resoluções que regulamentam o estágio 

não obrigatório e o modo com que este tem se efetivado. 

Atendendo aos objetivos específicos traçados neste estudo, foi possível 

identificarmos os desafios, as dificuldades e perspectivas do fazer das estudantes 

que estão ainda em sua formação inicial e, assim, elencar na análise de dados as 

inquietações, estratégias e soluções encontradas por elas no cotidiano escolar. 

Diante disso, ponderamos que o estágio deve ser caracterizado por uma 

relação ensino-aprendizagem mediado pela ação do professor, que ao receber o 

estudante da graduação na sala em que atua torna-se também um formador, 

objetivando não somente à regência, mas à reflexão teórico-prática sobre a 

docência e os demais aspectos presentes no cotidiano escolar (BARRETO, 2007). 

Nesse processo emergiram, também, as barreiras pedagógicas e atitudinais, 

como a terceirização do ensino onde o docente titular se exime de seu 

compromisso deixando a cargo do estagiário, formando verdadeiras “ilhas”, ou 
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seja, a inclusão resumida ao acesso à sala de aula e ao cumprimento das 

diretrizes municipais.  

Apontamos que a verdadeira inclusão requer a reconfiguração de todo 

ambiente institucional, isto é, há de se repensar e sobrepor-se a velhas práticas 

com engajamento na promoção da diversidade. Para tal, ressaltamos a proposta 

da colaboração entre os pares, tendo em vista que encontramos na sala de aula 

um profissional formado e outro em formação, requerendo um movimento 

constante de reflexão crítica sobre o que está sendo instituído ali, quais as 

demandas apresentadas pelos estudantes, como dar acesso de qualidade e 

garantir a permanência destes.  

Dessa forma, concordamos com Freire (1996), quando ensina que a prática 

docente crítica envolve um movimento dialético entre o fazer e o pensar sobre o 

fazer, resultando em uma permanente formação dos professores de modo a 

melhorar a próxima prática.  

Destacamos que para que se estabeleça a colaboração entre formador e 

formando alguns aspectos são necessários, tais como o tempo para o 

planejamento comum e conjunto, a definição de papeis e responsabilidades, 

habilidades de comunicação, compatibilidade. 

Precisamos rememorar que ao ser alocado em uma sala de aula para 

solitariamente mediar a aprendizagem de alguns alunos em específico, o aluno 

estagiário assume defasadamente o lugar que seria de um professor especialista 

que estaria ali não para cuidar ou para ficar a cargo dos alunos com alguma 

necessidade educacional especial, mas para junto ao professor do ensino comum 

traçar mediações que atendem a todos os alunos e suas singularidades, 

rompendo as barreiras atitudinais que há tanto tempo permeiam a escola.  

Outro aspecto a ser mencionado é o processo formativo ao qual os 

professores estão imbricados, em nossa pesquisa apenas a gestora pedagógica 

teve acesso a disciplinas voltadas para o campo inclusivo. Todavia, percebemos 

em algumas colocações concepções sobre a educação inclusiva que nos suscitam 

a refletir sobre como a formação de professores neste campo está acontecendo, 

tal lacuna torna-se evidente na sala de aula. Assim, torna-se necessária a 

formação continuada destes professores apresentando-lhes novas práticas e 

reflexões para a inovação metodológica em seu cotidiano.  
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Entre as estagiárias apenas uma já havia cursado disciplinas que 

discorressem sobre a inclusão escolar, contudo o acesso a este campo de estudo 

não teve grande impacto em sua prática, o que nos leva a outro fator primordial, 

que para além da teoria é necessário formar professores que tenham consciência 

de sua função social. Recorremos aqui também, a necessidade de se repensar se 

a estrutura curricular dos cursos de graduação atendem às demandas atuais de 

seus graduandos. 

Com o intuito de finalizarmos, elencamos aqui, além do que já foi citado, três 

grandes desafios para as instituições de ensino que absorvem o trabalho do 

estagiário remunerado em sala de aula: 

 O primeiro está nas Políticas Públicas - que precisam demarcar claramente 

o papel deste agente escolar, de modo a sanar com as ambiguidades de 

sua função no cotidiano, sinalizando para toda a comunidade escolar as 

atribuições dadas a este; 

  o segundo está no processo formativo inicial – que deve fundar-se na 

reflexão dialética e constante sobre a organização do currículo traçando 

uma aproximação com estudantes e instituições contratantes, de modo a 

ponderar demandas e necessidades de ambos. E, 

  o terceiro desafio está na oferta ampla de formações continuadas que 

atendam as angustias e inquietações dos docentes que não tiveram acesso 

ao campo inclusivo em suas formações iniciais. Tais formações não se 

restringem aos grandes órgãos, Secretarias de Educação, mas devendo ser 

encontros propiciados pelas próprias escolas.  

 

As discussões levantadas neste estudo buscam contribuir com a área da 

Educação Especial numa perspectiva Inclusiva e, primordialmente com a 

formação inicial e continuada de professores cada vez mais capacitados e 

comprometidos com a educação, afinal como disse o filósofo Heráclito “Ninguém 

pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não 

se encontra as mesmas águas, e o próprio se já se modificou”.  

A fluidez e a força das águas do rio desta pesquisa que nos banharam trouxe 

a nós percepções que outrora não possuíamos discutir, vivenciar e questionar o 

que estávamos a ver apontam para uma nascente que precisa atrair mais olhares 

e escritos.  
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O estágio enquanto campo de conhecimento e sua articulação a educação 

inclusiva expõe lacunas formativas que precisam ser discutidas não somente no 

aspectos da falta, mas também nas práticas exitosas que existem e em como tais 

práticas influem diretamente no próprio docente capacitando-o a olhar para seus 

alunos sem barreiras atitudinais.  
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APÊNDICE A – FORMULARIO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – PROFESSOR 

TEMA DA PESQUISA: “A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO ESTUDANTE 

ESTAGIÁRIO REMUNERADO FRENTE A UM ALUNO COM DEFICIÊNCIA” 

 

Mestranda: Louise Sayonara Guedes Pereira 
Orientadora: Profa. Dra. Lúcia de Araújo Ramos Martins 

 

Data:________________                               Hora:___________à ___________ 

Local da entrevista:_________________________ 

 

Parte I  

Identificação do participante 

1. Sexo: Masculino (   )   Feminino (   ) 

2. Idade:______ 

3. Formação:_________________      

4. Pós-graduação(ções):_________________________________             

5. Anos/séries que atua:  6º   7º   8º   9º  

6. Tempo de exercício profissional:____________________ 

7. Tempo que atua no IAP:____________________ 

 

 

Parte II 

SOBRE FORMAÇÃO 

1. Já teve algum aluno com deficiência antes de Luiz e/ou Lelê? Como foi sua 

experiência? 

2. Cursou alguma disciplina e/ou módulo sobre Educação Especial em sua 

graduação e/ou pós-graduação? 
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3. Em caso afirmativo, Tal disciplina e/ou módulo auxiliou em sua prática com 

alunos com deficiência em sala de aula? 

 

 

INCLUSÃO ESCOLAR 

1. O que é inclusão escolar? 

2. Em sua opinião, a escola onde atua é inclusiva? Por quê? 

3. Em sua opinião, o currículo ensinado é acessível aos estudantes que 

apresentam alguma deficiência? 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 

1. O que é prática pedagógica? Quando ela pode ser considerada inclusiva? 

2. Qual a função do estagiário remunerado? 

3. Como percebe o envolvimento do estagiário em suas aulas? 

4. De que forma desenvolve a sua prática docente em sala de aula com aluno 

com deficiência? 

5. Você considera que é feito um trabalho colaborativo professor – estagiário? 

Por quê? 

6. Como se dá o processo avaliativo do estudante com deficiência? 

7. O que considera positivo e negativo no seu trabalho e no trabalho do 

estagiário em sala de aula com o aluno com deficiência? 

 

 

APÊNDICE B – FORMULARIO DE ENTREVISTA ESTAGIÁRIOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA – ESTAGIÁRIO 

TEMA DA PESQUISA: “A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO ESTUDANTE 

ESTAGIÁRIO REMUNERADO FRENTE A UM ALUNO COM DEFICIÊNCIA” 

 
Mestranda: Louise Sayonara Guedes Pereira 
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Orientadora: Profa.Dra. Lúcia de Araújo Ramos Martins 
 

Data: _______________________                                   Hora______ à ______ 

Local da Entrevista: _____________________ 

 

ENTREVISTA ALUNOS 

Parte I 

Identificação do Participante 

1. Sexo: Masculino (  )  Feminino (  ) 

2. Idade: ______ 

3. Curso:________________    Período atual do curso:__________  

4. Há quanto tempo é estagiário(a) remunerado(a) da Rede Municipal de 

Educação de Natal? 

_______________________________________________________________ 

5. Já cursou alguma disciplina da área da Educação Especial em uma 

perspectiva inclusiva? Em caso positivo, qual/quais? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Parte II 

SOBRE O COTIDIANO ESCOLAR 

1. Qual/quais a(s) atribuição(ções) do estagiário remunerado? 

2. Participa do Planejamento de atividades semanais/mensais/anuais? Como 

se dá a sua participação? 

3. Como o plano de aula da turma é feito? Há a elaboração do Plano de 

Trabalho Individual para os alunos com deficiência? 

4. Como é feito o processo de avaliação dos alunos? E dos alunos com 

deficiência, em particular? 

5. Como se dá o relacionamento dos alunos com o(s) aluno(a/s) que 

apresentam deficiência? 

6. Para você, é desenvolvido um trabalho colaborativo com a 

professor(a/es/as)? 

 

SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA 
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1. O que entende por prática pedagógica? E, por prática pedagógica 

inclusiva? 

2. Em sua opinião, quando a prática pedagógica pode ser considera inclusiva? 

3. Em sua opinião, há alguma modificação nas práticas dos professores 

regentes para atender a alguma necessidade especifica do(s) aluno(s) com 

deficiência? 

4. Há alguma dificuldade frente à prática pedagógica desenvolvida com alunos 

com deficiência? 

5. Em relação a prática pedagógica, é percebido algum(ns) desafios frente 

aos alunos com deficiência? 

6. Que sugestões você faz para o aprimoramento do trabalho desenvolvido 

pelo estagiário remunerado? 

SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR 

1. Em sua opinião, o que é inclusão escolar? 

2. Para você, o que é deficiência? 

3. Como percebe a inclusão de pessoas com deficiência na escola regular? E 

na escola que é estagiária remunerada, em particular? 

4. Como se dão relacionamento família-escola dos pais dos alunos com 

deficiência? Como os pais percebem a inclusão de seus filhos? 

 

SOBRE FORMAÇÃO 

1. Ao iniciar o estágio remunerado, recebeu alguma(s) orientação(ções) para 

o desenvolvimento de seu trabalho? 

2. Como se processa a orientação relativa ao trabalho a ser desenvolvido com 

o aluno com deficiência? 

3. Participa de alguma formação continuada na escola? E fora da escola? 

 


