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[...]“eu como professor me sinto excluído nessa inclusão...” Percepção de 
professores de uma escola pública estadual em MG Este trabalho trata sobre a 
percepção de professores do Ensino Fundamental no trabalho de inclusão 
desenvolvido no Projeto Incluir – MG. O objetivo é compreender a exclusão escolar 
na concepção daquele que vivencia com o aluno o acontecimento pedagógico na 
sala de aula. No que se refere à inclusão e à exclusão, os participantes deste 
estudo colocam–se como parte do processo. Nota–se que as incertezas rondam o 
imaginário desses profissionais com sentimentos de incapacidade, angústia e quase 
desespero por não saberem como lidar com a diversidade instalada no espaço 
escolar. Destaca–se neste trabalho, a contraditória situação de professores de uma 
“competência” negada por eles próprios e, por outro lado, a lucidez com que eles 
percebem o aluno na classe, nas múltiplas situações de exclusão no interior da 
escola e mesmo fora dela, ressaltando a complexidade e limites de sua atuação 
como professor. A inclusão escolar é muitas vezes tratada como questão 
exclusivamente de ordem pedagógica. Os professores percebem e identificam esta 
redução entretanto sem conseguir evitar, eles mesmos, a produção de equívocos 
que geram sentimentos de incapacidade, inferioridade e isolamento. O que se 
destaca nessa relação é, contraditoriamente, perceber–se por um lado como 
excluído do processo, e por outro produtor dessa exclusão. 
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INTRODUÇÃO  

  

No Estado de Minas Gerais tem acontecido um contínuo esforço, com base nas 
determinações legais que regem a garantia de uma educação para todos, para a 
implantação das escolas inclusivas através, dentre outros, do Projeto Incluir que 
busca criar, pelo menos, uma escola em cada município para receber todos os 
alunos. Entendendo este "todos" no sentido de abrangência da diversidade dos 
alunos em idade escolar, nas várias etapas da Educação básica, 
independentemente de suas necessidades educacionais especiais. 

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE- MG) o 
Projeto Incluir visa beneficiar a todos os alunos, incluindo aqueles que pertencem a 
minorias lingüísticas, raciais e étnicas, aqueles que fazem opção sexual diferente 
das escolhas padrão, aqueles com dificuldades de aprendizagem e aqueles que se 
ausentam da escola por motivo de deficiência de natureza física ou outra. Nesse 
sentido, o objetivo da inclusão é promover mudanças nas escolas e no sistema 
educacional como um todo para responder a uma ampla gama de necessidades, 
celebrando a diversidade de gênero, de raça e etnia, de linguagem, de origem, de 
nível de aquisição de aprendizagem ou deficiência. (MINAS GERAIS, 2006) 



Na perspectiva de inclusão, toda pessoa tem o direito de estar inserida num 
programa educacional, independente de suas possibilidades de aprendizagem 
acadêmica, sendo oferecidas a ela, oportunidades educacionais diversificadas. 

As características humanas são individuais e únicas, o que nos diferenciam e nos 
identificam em relação às outras pessoas. A diversidade expressa-se em diferentes 
categorias e é manifestada de diferentes modos o que impõe uma condição 
também de diferenciação para a ação da escola que busca garantir o acesso a 
todos, pois isto implica necessariamente também o direito de uma educação de 
qualidade para todos. Para Dubet (2003) a escola assegura a posição de que a 
inclusão é o resultado de um espaço onde procura-se a igualdade de oportunidade, 
na diversidade . 

De acordo com Lima e Vieira (2006), a diversidade mostra como somos diferentes 
no espaço físico, psicológico e cultural. No entanto, a essas diversidades 
construtivas soma-se uma diversidade ou uma diferença negativa que apresenta-se 
como a desigualdade social, termo que se refere, de alguma forma, ao que é 
injusto e imparcial. Essa desigualdade é marcada por diferenças de poder social, 
político e econômico que, associada às diversidades físicas, psicológicas e culturais, 
leva à quebra do princípio universal da igualdade entre os humanos. 

Ainda de acordo com as autoras, a proposta de inclusão de todos como 
participantes da produção social, cultural e econômica ressalta a igualdade entre os 
sujeitos, com o reconhecimento das diferenças no aspecto físico, psicológico e 
cultural. Na realidade, a diversidade não se opõe a igualdade. A desigualdade 
socialmente estabelecida é que se opõe à igualdade deduzindo que uns valem 
menos que outros. Enfrentar e superar essa contradição são tarefas cotidianas em 
uma proposta de educação inclusiva.  

A inserção de todos na escola em um ensino regular, são questões que estão 
presentes no cotidiano daqueles que estão em busca de serem aceitos e 
respeitados na sociedade. "Pode-se afirmar que a inclusão está atualmente no 
coração da política internacional, da política nacional, estadual e municipal. Embora 
a definição de inclusão ainda se mostre polêmica em alguns casos". (MINAS 
GERAIS, 2006, p. 7) 

As políticas de educação, como políticas sociais, devem ser entendidas como 
modalidade de política pública, ou seja, como conjunto de ações do governo com 
objetivos específicos. (CARVALHO, 2008) 

A questão das políticas públicas inclusivas gera discussões dos direitos individuais 
do público a que se destina. A luta pelo reconhecimento da diferença, apesar de 
presente na história da humanidade, só mais recentemente vem ocupando um 
lugar nos discursos da psicologia, da educação, do direito, da sociologia e da 
política. A proposta inclusiva tem-se tornado bandeira de muitos movimentos 
sociais que mostram situações educacionais marcadas pela dificuldade em se lidar 
com as diferenças existentes no espaço escolar. São situações de discriminação 
social, racial, de gênero, de diferenças físicas, mentais e outras presentes na 
cultura escolar e transformadas em cenas corriqueiras, causando desconforto e 
impossibilitando modificações nessa realidade de exclusão.  

Este estudo responde a uma expectativa de compreender melhor como os 
professores de uma escola pública, que participa do Projeto Incluir, concebem o 
processo de inclusão e exclusão escolar. 

  



METODOLOGIA  

  

O procedimento na condução do estudo desenvolveu-se como uma espécie de 
diálogo, entre o investigador e os respectivos investigados, sendo o investigador 
parte desse processo e também sujeito na pesquisa.  

Foram definidas estratégias com o intuito de chegar o mais próximo possível às 
experiências do ponto de vista dos sujeitos envolvidos. Optou-se pela entrevista 
semiestruturada junto a professores de uma escola pública estadual que participa 
do Projeto Incluir, com o intuito de compreender como os professores pensam as 
questões relacionadas ao processo de inclusão e exclusão escolar.  

O grupo de participantes da pesquisa foi formado por seis professores efetivos, que 
lecionam na escola nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio e, que 
têm maior número de aulas como: Português, História, Ciências, Matemática e 
Geografia.  

A conversa foi desenvolvida em torno às questões propostas relacionadas às 
experiências vividas pelos professores no processo pedagógico e os desafios que 
eles apresentam no desenvolvimento do trabalho numa escola inclusiva nos moldes 
definidos pelo Estado. As entrevistas foram transcritas e analisados os seus 
conteúdos buscando identificar eixos de convergência e divergência nas falas dos 
professores para estabelecimento de categorias que pudessem se constituir em 
indicadores de significados relevantes para o objetivo do estudo. Trata-se de dados 
que julgamos relevantes quanto à investigação e compreensão dos professores de 
uma escola inclusiva sobre a exclusão. 

  

DISCUSSÃO  

  

Através das falas dos sujeitos pesquisados sobre a concepção de inclusão e 
exclusão no contexto da escola e, refletindo sobre o cotidiano de quem vive a 
realidade educacional quando se pensa no espaço escolar como um lugar que deve 
ser para todos, foi observado que os professores sentem a necessidade do processo 
de inclusão e estão se sentindo "incapazes" por viverem sentimentos de ansiedade 
e angústia por serem responsabilizados ao lidarem com a diversidade na sala de 
aula.  

Com a proposta de inclusão a partir da Declaração de Salamanca de 1990, e a 
promulgação da Lei 9394/96 LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), os sistemas de ensino no Brasil se viram diante da necessidade de 
organizarem suas instituições para acolherem a todos com sua diversidade, o que 
trouxe várias implicações e perspectivas para as escolas, os professores, alunos e 
os pais. De acordo com Lima e Vieira (2006), a visão de que só as pessoas com 
necessidades especiais ganhariam com a inclusão é preconceituosa, pois o grande 
objetivo a ser conquistado é a construção de uma sociedade inclusiva, com a 
contribuição das escolas em preparar os espaços educativos. 

Remetendo ao pensamento de Glat (2007), para distinguir os termos necessidades 
educacionais especiais do termo deficiência, embora eles sejam, muitas vezes 



utilizados como sinônimos, na verdade envolvem questões distintas. O conceito de 
deficiência se reporta às condições orgânicas do indivíduo que podem decorrer em 
uma necessidade educacional especial, porém não necessariamente. O conceito de 
necessidade educacional especial engloba tanto as características individuais do 
aluno quanto o contexto histórico cultural em que ele vive e se constitui.  

A expectativa de inclusão deixa de ser uma preocupação entre governantes, 
especialistas e um grupo de pessoas e passa a ser uma questão fundamental da 
sociedade. A escola sofre pressões para acompanhar os novos tempos e lidar 
melhor com a diversidade do público que ela deve atender. Na realidade, é um 
público cheio de especificidades que, se não forem respeitadas, acolhidas em suas 
diferenças jamais farão da escola um dos possíveis espaços em que o exercício de 
uma política inclusiva contribua com a construção de uma sociedade mais justa. 
(PAULON, 2007)  

De acordo com Macedo (2002) incluir envolve aprender reorganizar, promover a 
interação entre as pessoas e abrir-se para o que o outro é. Por isso, a educação 
inclusiva supõe também uma mudança nas estratégias utilizadas, nos objetos e no 
modo como é organizado o espaço e o tempo em sala de aula.  

Os participantes da pesquisa expressam a inclusão como uma realidade em que o 
trabalho requer compromisso, seriedade e disposição para reconhecer a igualdade 
de direito em cada um, sabendo distinguir seus limites e suas diferenças. É também 
um direito a ser conquistado.  

"Eu penso que a intenção da inclusão é muito boa, mas a realidade não se faz 
apenas de boas intenções né? Por esse motivo é..., a inclusão muitas vezes pode 
ser a exclusão". (Prof. 6) 

Os professores percebem a inclusão e a exclusão como pares do mesmo processo. 
Nem sempre aquele que parece incluído sente-se como membro do grupo o que 
pode gerar sentimentos de abandono e levar o sujeito a sentir-se estigmatizado. De 
acordo com Goffman (1988) a situação do estigmatizado é que a sociedade lhe diz 
que ele é um membro do grupo, mas também que ele é até certo ponto diferente, e 
que seria absurdo negar essa situação. Sentir-se abandonado e sentir-se 
estigmatizado são questões consideradas relevantes nas vivências pessoais do 
professor na sua prática pedagógica. O que se destaca nessa relação é, 
contraditoriamente, perceber-se por um lado como excluído do processo e por 
outro produtor dessa exclusão.  

                                               

(...) eu como professor me sinto excluído nessa inclusão que o governo colocou. 
Todo mundo na escola, mas nós tínhamos que primeiro ser preparados para depois 
acolher os alunos. É como se a gente tivesse, talvez, deficiente nessa área. (Prof. 
5) 

  

Os professores da pesquisa relataram que se preocupam com as condições de 
trabalho em que estão inseridos e que deveriam ser preparados para depois 
receberem a todos os alunos. Eles sentem-se excluídos profissionalmente para 
trabalharem com a inclusão, uma vez que, as ações governamentais conduziram ao 
movimento de todas as crianças na escola, mas não preparou o corpo docente para 
acolher os alunos dentro das suas especificidades. "Não temos curso de 



capacitação, reciclagem, não temos auto-estima para parar e pensar é..., em como 
melhorar essa situação". (Prof. 2) 

Os participantes percebem e identificam situações de exclusão produzindo 
equívocos de uma incapacidade negada por eles no trabalho inclusivo, o que gera 
sentimentos de impotência, inferioridade e isolamento. Eles parecem convictos de 
que são excluídos do processo e que são produtores dessa exclusão e se colocam 
como sujeitos que estão à margem de uma educação que tem como ideal todos na 
escola. Para Lima e Vieira (2006) o processo de inclusão traz muitas implicações e, 
por isso, ele é desafiador para educadores e educandos.  

  

Como se quer ter uma escola inclusiva sem capacitação de professores para 
trabalhar com a inclusão, né? É muito difícil. Igual, a gente trabalha com deficiente 
é...visual e eu não fui preparado para trabalhar, mas a gente tenta, assim, na 
medida do possível, fazer de tudo pra ir aprendendo, mas infelizmente o Governo 
não oferece formação, capacitação e a gente tem que ir por nossa conta mesmo, 
então aí eu acho que já exclui um pouco, né? (Prof. 4)  

  

A formação dos profissionais da educação é tarefa essencial para a melhoria do 
processo de ensino e para se enfrentar as diferentes situações que implicam a 
tarefa de educar. (PAULON, 2007). A apreensão em receber todos os alunos na 
escola e não ter suporte para atendê-los são experiências vividas pelos professores 
em momentos de atuação no espaço escolar. Eles questionam que a formação 
profissional oferecida na Universidade não foi suficiente para se qualificarem e 
acreditam na capacitação como fonte de conhecimentos para vencerem os desafios.  

  

Eu na minha formação não aprendi trabalhar com determinados alunos que 
possuem certas deficiências, mas é um desafio, né? E a gente está aí aceitando e 
procurando adequar a esse novo tipo de ensino. (Prof. 3) 

  

Os professores estão se sentindo acuados e com receio de não saberem como 
trabalhar diante da diversidade existente em uma sala de aula. De acordo com o 
Projeto Incluir todos podem aprender e as diferenças devem ser acatadas e 
trabalhadas. Essa ideia requer muito diálogo, capacitação e, sobretudo, uma 
postura ativa e crítica de toda a comunidade escolar para uma educação que não 
exclui as diferenças e nem as necessidades individuais. (MINAS GERAIS, 2006).  

Os professores com muita lucidez percebem as diversas situações de exclusão 
vividas na escola, ressaltam a complexidade da ação do professor e também 
responsabilizam as políticas governamentais pela falta de preparação acadêmica 
daqueles que estão inseridos no magistério.  

  

A chamada política de inclusão é a própria política de exclusão. A meu ver, a 
política que está achando que está incluindo, no momento, está excluindo. [...] 
esses alunos estão sendo lançados na sala de aula, estão se sentindo incapazes, e 



isso gera na cabeça deles, assim..., talvez até um complexo ou sentimento de 
inferioridade e que no futuro vai acabar..., excluídos de alguma forma da sociedade 
ou..., da escola, né? (Prof. 2)  

  

As políticas públicas de inclusão é..., não tem em mente a realidade da cada sala 
de aula, bairro ou cidade. É..., para essas políticas a realidade é única, daí é que 
deve entrar o trabalho de cada direção escolar e corpo docente para fazer um 
trabalho que se volte à realidade. (Prof. 6)  

  

Eu acho que essas políticas públicas de inclusão aí..., estão muito longe de atingir o 
objetivo. A gente não é preparado pra isso..., somos preparados para trabalhar 
com pessoas normais, ou seja, ditas normais (risos), não somos preparados para 
trabalhar com essas pessoas que tem necessidade é..., que tem uma necessidade 
maior.(Prof. 5) 

  

O embate entre a ideia de inclusão como um processo de trazer à escola, as 
situações limites do atendimento aos "deficientes" físicos, mentais e outros e o 
enfrentamento do cotidiano que o professor vive na superação das dificuldades 
operacionais em lidar com a diversidade na sala de aula são questões perceptíveis 
nas falas dos professores pesquisados. Para eles a política de inclusão não leva em 
conta a realidade do que ocorre na sala de aula e trata como única todas as 
possibilidades do trabalho no espaço escolar, não se preocupando com a realidade 
já constituída, o que dificulta a concretização de seus objetivos e a atuação do 
professor.  

A inclusão escolar é o que os professores almejam para a prática pedagógica, mas 
alegam, que não foram preparados para trabalharem com alunos que possuem uma 
necessidade maior, o que vem gerando dúvidas e ansiedade na vida desses 
professores, que muitas vezes, sem saberem como agir diante da diversidade, 
colocam-se, como sujeitos que estão à margem de uma educação ideal. 

Promover adequadamente uma educação para todos, exige que a escola esteja 
preparada ou pelo menos, seja mais flexível em sua organização para que as 
mudanças não ocorram apenas formalmente. Todos têm direito de frequentar uma 
escola que ofereça educação de qualidade sem sentir-se diferente, discriminado ou 
excluído. (MANTOAN, 2007), 

Os professores mencionam que a exclusão não acontece somente com o deficiente 
físico, visual ou auditivo, mas também com aqueles que são excluídos pela sua 
própria condição de vida, por isso a inclusão está distante de ser alcançada. 

No pensamento dos professores é complexo o desenvolvimento do trabalho de 
inclusão. Eles percebem situações de exclusão no espaço escolar e sentem 
necessidade de atuar junto aos alunos, principalmente quando as reais condições 
de aprender desses alunos, ainda não foram desenvolvidas, o que pode levá-los a 
serem mais excluídos.  

Existe na concepção dos professores uma certa lucidez ao lidar com as questões de 
inclusão em que eles se percebem e se identificam nas mais diversas situações de 



exclusão, sem, contudo, conseguir evitar por eles mesmos o isolamento. Nesse 
sentido um professor relata:  

  

É como há anos atrás, quando o governo mandou computadores para as escolas, 
então na maioria das escolas os professores não tinham experiência e não sabiam 
como manusear as máquinas. Então..., não resolveu os problemas da escola é..., 
como eu vejo os professores conversando que não resolveu os problemas porque 
eles não sabiam lidar com computador. Então, como ele ia chamar os alunos para 
uma aula, sendo que os alunos sabiam mais que o professor? Nesse caso pode-se 
falar sobre a inclusão digital nas escolas, sendo que naquela época que os 
computadores chegaram na escola, pode-se dizer que foi para os alunos e os 
professores ficaram excluídos. Só que agora está acontecendo a mesma coisa, se a 
gente não tiver uma preparação para realmente incluir esses alunos, a gente não 
vai conseguir uma verdadeira inclusão. A gente vai ficar igual aos computadores 
todos esquecidos nas escolas né? E nós somos professores esquecidos, porque os 
alunos chegaram, nesse caso, os computadores chegaram, as redes chegaram, a 
comunicação chegou, mas está faltando um elo principal que é nós conhecermos 
para acolhermos todos. (Prof. 5) 

  

Os professores buscam respostas para suas dúvidas e anseios relembrando fatos já 
vividos pelos profissionais da escola no passado e, sentem-se incomodados por não 
saberem como proceder diante de situações difíceis, vividas no espaço escolar. Eles 
sentem-se ameaçados com as mudanças que estão acontecendo no cotidiano da 
escola ao trabalharem, com as diversas características individuais dos alunos e se 
preocupam com o desenvolvimento de um trabalho inclusivo. 

Para Marchesi (2004), os alunos possuem características individuais diferentes e a 
educação tem grande responsabilidade em ajudar a respondê-las de forma 
satisfatória ao observar o contexto em que eles estão inseridos, uma vez que, os 
problemas de aprendizagem podem estar ligados a vários fatores, inclusive 
familiares.   

No processo pedagógico, os professores colocam-se como responsáveis pelas 
múltiplas funções, em diferentes aspectos que envolvem a aprendizagem do aluno, 
o que traz um compromisso adicional nem sempre possível de acontecer. 

  

Nós atendemos todo mundo ao mesmo tempo, com todas as suas diferenças [...]. 
O clínico geral atende uma pessoa por vez. Agora, a nossa sala de aula vai 
trabalhar com todo mundo junto e ao mesmo tempo. Essa é a nossa dificuldade, 
tratar todos os problemas, saber as possíveis soluções e tudo isso é..., ao mesmo 
tempo, né? Além de trabalhar em sala de aula, tentar é..., trabalhar às vezes, com 
a família, trabalhar com..., trabalhar com o diretor e com a comunidade da escola 
de uma maneira geral. (Prof. 5)  

  

Os professores apresentam pontos relevantes ao chamarem a atenção para os 
limites das tarefas que são desenvolvidas pelos profissionais da educação nas 
escolas para promoção da inclusão. Eles ressaltam a complexidade e os limites do 



trabalho com a diversidade de alunos ao depararem com as diversas situações do 
cotidiano escolar.  

  

CONSIDERAÇÕES  

  

Os professores vivem momentos complicados na atuação em sala de aula, eles 
estão entrelaçados em ideias equivocadas de um trabalho não realizado a contento 
e com isso, geram para si próprios sentimentos de insegurança, dúvida e medo de 
errar. Eles negam saber lidar com as múltiplas situações e esperam alcançar seus 
objetivos ao realizarem cursos de capacitação. Os professores estão envolvidos em 
sentimentos de quase desespero por se julgarem incapazes e questionam as 
políticas públicas de inclusão na escola, sendo que para eles, essas políticas estão 
sendo lançadas sem que os profissionais sejam preparados para desempenharem 
as funções que se espera deles. Eles acreditam que as políticas de inclusão realizam 
a exclusão.  

Os professores argumentam que estão sendo responsabilizados em fazer da escola 
um espaço que acolha a todos. E se preocupam com o desenvolvimento de um 
trabalho que realmente seja de boa qualidade.  
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