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Resumo Este trabalho tem como objetivo apresentar a pesquisa em desenvolvimento no Curso de 

Mestrado em Educação. Seu início se deu a partir das questões que se apresentaram no atendimento 

educacional especializado em deficiência visual itinerante, realizado pela autora nas escolas da rede 

regular dos anos iniciais do ensino fundamental. Estas escolas atuam na perspectiva da educação 

inclusiva no Município de Teresópolis, região serrana do Estado do Rio de Janeiro, como determina 

o Ministério da Educação e Cultura. A problemática se apresenta na observação das colocações de 

alguns dos professores a respeito da falta de oferta de formação específica na área da Educação 

Especial, utilizando esta justificativa para não desenvolver ações inclusivas, excluindo o aluno do 

processo ensino-aprendizagem. Observamos, entretanto, que, mesmo sem esta formação, há 

professores que desenvolvem um trabalho significativo com estes alunos, possibilitando assim não 

só a permanência como também o pleno desenvolvimento das habilidades e competências estipuladas 

para o período letivo em que o aluno está matriculado. A metodologia fundamenta-se na abordagem 

qualitativa pela característica de diversidade, flexibilidade e oportunidade de planejamento prévio de 

ações, com enfoque na trajetória de formação de professores e um olhar específico de sua história de 

vida. A relevância da pesquisa é demonstrada em um contexto de documentos legais que determinam 

a matrícula destes alunos, sem garantir ao cotidiano da sala de aula, suporte técnico e humano ao 

professor regente. Tendo em vista a problemática apresentada na pesquisa, seu resultado visa à 

criação de uma rede de apoio, com base nas experiências inclusivas bem sucedidas dos professores 

que atuam com este grupo de alunos. 
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