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Resumo: A inclusão do aluno com deficiência no contexto da escola de ensino 
regular, traz diversos desafios tanto para a escola como para o corpo docente, 
uma vez que para oferecer um processo educacional de qualidade são exigidas 
adaptações desse espaço afim de garantir o acesso e permanência destes 
alunos, além de uma aprendizagem efetiva. O presente estudo tem o objetivo 
de averiguar os desafios e dificuldades enfrentadas na prática docente dos 
professores de biologia frente à inclusão de alunos com deficiência na escola 
de ensino regular. O estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo de 
natureza quantitativa, descritiva e com levantamento de dados. Os dados foram 
coletados em uma escola de ensino médio da rede pública estadual, localizada 
no distrito de Palestina do Cariri, Município de Mauriti – CE. A população do 
estudo foi constituída por quatro professores de biologia que lecionam turmas 
de 1º, 2º e 3º série da educação básica nível médio, os quais responderam a 
um questionário com questões objetivas que foram analisadas utilizando a 
ferramenta Microsoft Word/Excel. De acordo com os dados analisados 
verificou-se que as principais dificuldades apontadas pelos docentes diante da 
inclusão de alunos com deficiência na escola de ensino regular foram a falta de 
capacitação docente, onde metade dos participantes afirmaram não apresentar 
formação adequada, os quais alegam não ter habilidades e não estarem aptos 
para ministrar conteúdos dispostos no plano anual de ensino para estes alunos. 
Constatou-se que todos os professores apresentam dificuldades no 
planejamento de aula para o contexto da inclusão. Outras dificuldades também 
foram elencadas como falta de conhecimentos acerca da deficiência do aluno, 
salas de aulas superlotadas e falta de apoio familiar. Verificou-se que todos os 
docentes afirmaram que a escola dispõe de recursos e de sala de Atendimento 
Educacional Especializado (AEE). Neste contexto, o presente estudo 
demonstra a necessidade tanto de um processo de formação inicial, como a 
busca e oferta de formação continuada mais eficaz e de qualidade para os 
professores, além de mais investimentos em políticas educacionais, afim de 
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garantir um processo de ensino e aprendizagem mais efetivo no contexto da 
educação inclusiva na escola de ensino regular.  
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