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RESUMO

Na presente pesquisa enfocamos a prática reflexiva como elemento imprescindível na
formação docente na perspectiva de inclusão escolar. A tese contida é a de que à formação
continuada de docentes fundamentada em uma abordagem reflexiva permite ao professor
analisar seu fazer pedagógico e pode ser fator colaborativo na construção de respostas
educativas diversificadas que atendam ao processo de inclusão escolar. Por meio de uma
abordagem qualitativa, adotamos como objetivo central analisar uma experiência formativa
pautada na reflexão sobre a prática docente e suas possíveis contribuições para o processo
de inclusão escolar desenvolvido por um grupo de professoras de determinada escola
pública. Nesse sentido, estipulamos como objetivos específicos analisar as concepções e
conhecimentos docentes que embasam as práticas pedagógicas desenvolvidas por
professoras de uma determinada escola pública em turmas de alunos incluídos;
problematizar a prática pedagógica para que as professoras possam refletir sobre desafios
instituídos com a inclusão escolar e investigar conhecimentos construídos quando as
professoras vivenciam uma experiência formativa pautada na reflexão sobre a prática. Para
tanto, tomamos como opção metodológica a pesquisa ação por compreender que esta pode,
tanto atender aos pressupostos de uma investigação, como a de uma formação profissional,
por possibilitar que os sujeitos envolvidos coletivamente problematizem suas práticas e
possam ressignificá-la. Como referencial teórico que correlaciona inclusão escolar, formação
docente e prática reflexiva, apoiamo-nos, teoricamente, em autores tais como Freire
(1984,1996, 2001, 2002), Alarcão (2001,2002; 2012), Perrenoud (2002; 2008), Imbernón
(2011, 2013); Pimenta (2005, 2012); Glat; Blanco (2007), Gonzaléz (2002), Carvalho (2003,
2004, 2012), Glat; Pletsch (2011), Rodrigues (2005, 2006) Pires (2010), Sassaki (1997),
Vitaliano; Valente (2010) entre outros autores. O estudo foi desenvolvido entre, fevereiro de
2014 e agosto de 2015, em uma Escola do Sistema Municipal de Ensino de Natal, intitulada
de Florescer. Os sujeitos da pesquisa foram três professoras das séries iniciais do Ensino
Fundamental e uma coordenadora pedagógica. Como procedimentos de investigação foram
utilizados a observação, questionário, entrevistas semiestruturadas, análise documental,
portfólios reflexivos e encontros reflexivos. Foram realizados 12 encontros reflexivos de
estudo e 3 encontros de planejamento pedagógico. Os encontros reflexivos de estudo
intencionavam colaborar com a formação das professoras a partir de um processo de
reflexão sobre a ação docente com base em aporte teórico. Os encontros de planejamento
da ação docente visavam contribuir com a organização das ações metodológicas que
envolviam o trabalho dos conteúdos programados para o ano de escolarização dos alunos
com base na perspectiva da inclusão escolar. No processo de análise de dados, orientamonos pela técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2009) que evidenciou que a prática
reflexiva pode, de fato, trazer contribuições para formação docente, promovendo o
desenvolvimento profissional na medida em que provoca o questionamento sobre a própria
ação de ensinar e desenvolve o autoconhecimento, autoanálise e auto avaliação conduzindo
a um processo de revisão de concepções e reconstrução de práticas com vistas a inclusão
escolar. O estudo aponta que o processo de formação continuada vinculado ao fazer
docente, por meio de atitudes colaborativas, críticas e reflexivas entre as professoras, tendo
a escola como palco de sua efetivação, contribui para que os professores repensem e
reelaborem suas ações.

Palavras – chave: Inclusão escolar. Formação continuada. Reflexão sobre a prática.

ABSTRACT
In this study we focused on reflective practice as an indispensable element in teacher
education in the school inclusion perspective. The contained thesis is that the training of
teachers based on a reflective approach allows teachers to analyze their pedagogical and
can be collaborative factor in building diverse educational responses that meets the process
of school inclusion. Through a qualitative approach, we adopted as central to analyze a
formative experience guided reflection on teaching practice and their possible contributions
to the school inclusion process developed by a group of determined public school teachers.
In this sense, we determined specific objectives to analyze the conceptions and teaching
knowledge that support the pedagogical practices developed by teachers of a particular
public school in classes included students; problematize the pedagogical practice for
teachers to reflect on challenges set with school inclusion and investigate mobilized
knowledge and constructed when teachers experience a formative experience in guided
reflection on practice. Therefore, as a methodological option action research to understand
that this can both meet the assumptions of an investigation as a vocational training by
enabling them collectively involved subjects problematize their practices and offering new
significance can it. As a theoretical framework that correlates school inclusion, teacher
training and reflective practice, we rely theoretically on authors such as Freire (1984.1996,
2001, 2002), Alarcão (2001,2002, 2012), Perrenoud (2002; 2008) , Imbernon (2011, 2013);
Pepper (2055, 2012); Glat; Blanco (2007), González (2002), Carvalho (2003, 2004, 2012),
Glat; Pletsch (2011), Rodrigues (2005, 2006) Pires (2010), Sassaki (1997), Vitaliano; Valente
(2010) among other authors. The study was conducted between February 2014 and August
2015 in a Municipal System Christmas Education School, titled Flower. The study subjects
were three teachers of the early grades of elementary school and a pedagogical coordinator.
As research procedures were used observation, questionnaire, semi-structured interviews,
document analysis, reflective portfolios and reflective meetings. 12 reflective meetings of
study
and
3
educational
planning
meetings
were
held.
Reflective dating study purposed to collaborate with the training of teachers, from, a process
of reflection on the teaching activities based on theoretical basis. teaching action planning
meetings were intended to contribute to the organization of methodological actions involving
the work of content scheduled for the year of education of students from the perspective of
school inclusion. In the process of data analysis, we look for content analysis (Bardin, 2009)
which showed that reflective practice can indeed bring contributions to teacher training,
promoting professional development insofar as it provokes questioning the action itself to
teach and develop self-awareness, self-analysis and self-assessment leading to a process of
review of concepts and reconstruction practices as school inclusion. The study points out
that the continuing education process needs to be linked to make teaching, through
collaborative attitudes, critical and reflective of the teachers the school being the stage for
adoption.
Key - words: School inclusion. continuing education. Reflection on practice.

RESUMÉN
En este estudio nos centramos en la práctica reflexiva como un elemento indispensable en
la formación docente en la perspectiva de la inclusión escolar. La tesis contenida es que la
formación de los profesores sobre la base de un enfoque reflexivo permite a los maestros
para analizar su pedagógica y pueden ser un factor de colaboración en la construcción de
diversas respuestas educativas que cumplan con el proceso de inclusión escolar. A través
de un enfoque cualitativo, se adoptó como un elemento central para analizar una
experiencia de reflexión guiada formativa en la práctica docente y sus posibles
contribuciones al proceso de inclusión escolar desarrollado por un grupo de maestros de
escuelas públicas determinadas. En este sentido, a fin de determinar objetivos específicos
para analizar las concepciones y conocimientos de enseñanza que apoyan las prácticas
pedagógicas desarrolladas por los profesores de una escuela pública en particular en las
clases incluyó a estudiantes; problematizar la práctica pedagógica de los profesores a
reflexionar sobre los retos establecidos con inclusión escolar e investigar el conocimiento
movilizada y construido cuando los maestros experimentan una experiencia formativa en la
reflexión sobre la práctica guiada. Por lo tanto, como una investigación de acción opción
metodológica para entender que esto puede satisfacer tanto los supuestos de una
investigación como la formación profesional por lo que les colectivamente sujetos
involucrados problematizan sus prácticas y ofreciendo un nuevo significado que pueden.
Como marco teórico que correlaciona la inclusión escolar, la formación del profesorado y la
práctica reflexiva, nos basamos en teoría, en autores como Freire (1984,1996, 2001, 2002),
Alarcão (2001,2002, 2012), Perrenoud (2002; 2008) , Imbernon (2011, 2013); Pepper (2055,
2012); glat; Blanco (2007), González (2002), Carvalho (2003, 2004, 2012), Glat; Pletsch
(2011), Rodrigues (2005, 2006) Pires (2010), Sassaki (1997), Vitaliano; Valente (2010),
entre otros autores. El estudio se realizó entre febrero de 2014 y agosto de 2015, de una
Escuela Municipal de Educación Sistema de Navidad, titulado Flor. Los sujetos del estudio
fueron tres maestros de los primeros grados de la escuela primaria y un coordinador
pedagógico. A medida que se utilizaron procedimientos de investigación de observación,
cuestionarios, entrevistas semi-estructuradas, análisis de documentos, carteras de reflexión
y de reuniones de reflexión. se llevaron a cabo 12 reuniones de reflexión del estudio y 3
reuniones de planificación educativa. En estudio de citas reflectante propuso colaborar con
la formación de los profesores, de, un proceso de reflexión sobre las actividades de
enseñanza basado en la base teórica. reuniones de planificación de acción enseñanzas
estaban destinadas a contribuir a la organización de acciones metodológicas que implican el
trabajo de los contenidos previstos para el ejercicio de la educación de los estudiantes
desde la perspectiva de la inclusión escolar. En el proceso de análisis de datos, buscamos
análisis de contenido (Bardin, 2009), que mostró que la práctica reflexiva de hecho puede
traer contribuciones a la formación de docentes, la promoción del desarrollo profesional en
cuanto que provoca el cuestionamiento la acción misma de enseñar y desarrollar conciencia
de sí mismo, auto-análisis y auto-evaluación que lleva a un proceso de revisión de los
conceptos y prácticas de reconstrucción como la inclusión escolar. El estudio señala que el
proceso de formación continua debe estar vinculada a que la enseñanza, a través de
actitudes de colaboración, crítica y reflexiva de los profesores de la escuela de ser un
escenario para su adopción.
Palabras - clave: la inclusión escolar. educación continua. La reflexión sobre la práctica.
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PREÂMBULO

[...] para a implantação de qualquer proposta que se proponha uma
renovação das escolas e das práticas pedagógicas, a formação
continuada dos professores passa a ser o aspecto especialmente
crítico e importante (CANDAU 1996, p. 140).

No final do século XX emerge, mundialmente, a defesa de uma sociedade
inclusiva, através dos movimentos sociais contra a discriminação, preconceito e
exclusão que impediam pessoas que apresentassem algum déficit, seja intelectual,
motor ou sensorial, de terem acesso aos direitos civis, políticos e sociais.
A inclusão se baseia em princípios de aceitação e valorização das diferenças
de cada indivíduo, igualdade de direitos e à participação na sociedade, de estar com
o outro e cooperar para o desenvolvimento da comunidade (FÁVERO, 2009).
No contexto educacional, houve avanços importantes nas políticas de
educação na tentativa de construir uma escola mais atenta às singularidades sem
perder a perspectiva de instituição na qual se ensina coletivamente. Dentre os
marcos para a formalização da proposta da inclusão escolar1, a Declaração Mundial
de Educação para Todos2 e a Declaração de Salamanca3 proclamam a construção
de sistemas educacionais que primem pela qualidade do atendimento para todos os
indivíduos (MENDES, 2006).
Tais dispositivos legais também remetem ao tipo de docente necessário e
possível na contemporaneidade. A formação docente4 é aspecto sempre em
discussão no âmbito da inclusão escolar, uma vez que para contribuir com o
1

A proposta de inclusão escolar é compreendida como o direito de todas as pessoas de ter garantido
um efetivo processo de escolarização independente das limitações apresentadas. Sendo assim,
inclusão não diz respeito apenas à inserção física na sala de aula regular, mas o atendimento as
necessidades apresentadas respeitando as capacidades individuais, com objetivo de um ensino de
qualidade. Por hora, esse esclarecimento a respeito do conceito de inclusão escolar atende ao
objetivo estabelecido para este momento.
2
A Declaração Mundial de Educação para Todos, firmada em Jomtien, na Tailândia, em 1990 discute
a ideia de universalização da educação básica e da inclusão social, ao estabelecer como objetivos a
satisfação das necessidades básicas de aprendizagem; a universalização do acesso à educação e o
oferecimento de um ambiente adequado para a aprendizagem (UNESCO, 1990).
3
Foi realizada na Espanha, em junho de 1994, a Conferência Mundial sobre Necessidades
Educativas Especiais: Acesso e Qualidade no qual resultou na Declaração de Salamanca. Este
documento foi assinado por 92 países, entre eles o Brasil, tendo como princípio fundamental que
"todos os alunos devem aprender juntos, sempre que possível independente das dificuldades e
diferenças que apresentem" (UNESCO, 1994).
4
O conceito de Formação docente será aprofundado no 3 º capítulo deste estudo.
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desenvolvimento intelectual, social e cultural dos alunos, respeitando suas
singularidades e potencializando suas habilidades faz-se necessário que o professor
construa competências técnico-ético-políticas, e possa (re) elaborar seus saberes e
suas práticas. Nesse contexto, a formação docente deve considerar discussões e
proposições quanto à escolarização de pessoas que apresentam deficiência5,
contemplando aspectos teóricos, práticos e atitudinais (FIGUEIREDO, 2013).
Entretanto, concordamos com Mizukami et al (2002) quando evidencia que a
formação inicial, mesmo tendo qualidade, não alcança as situações conflituosas que
surgem na prática cotidiana do professor e todas as demandas do cotidiano escolar.
A nossa compreensão é que a formação docente é um processo que vai além da
assimilação de saberes referente a disciplinas e métodos de aprendizagem. Trata-se
de um processo contínuo e permanente de desenvolvimento pessoal e profissional
formado por experiências familiares, pessoais, como aluno da educação básica e da
graduação, como estagiário, nos primeiros anos de docência e na formação
continuada (NÓVOA 2001, GARCIA 1999). Tais referências remetem à noção de
formação permanente aclarada na concepção freiriana quando postula que o
homem está em permanente construção, portanto, é um ser essencialmente
inconcluso que ao refletir e ter consciência de sua inconclusão busca a sua
transformação e a da realidade na qual está inserido. Nesse sentido, para Freire
(1996, p.44) “[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental
é o da reflexão crítica sobre a prática”.
Freire (1996) orienta, ainda, que ao desenvolver a consciência crítica sobre
sua ação pedagógica o professor caminha rumo à autonomia e a uma prática críticoreflexiva. O ato de refletir sobre a prática pressupõe que a ação pedagógica seja
problematizada no sentido de favorecer uma ação dialógica sobre as questões de

5

Sabemos que a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(BRASIL, 2008) defini como seu público alvo os alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação. Mesmo assim, optamos por utilizar a expressão
“alunos com deficiência” para nos referirmos a esse público, pois as professoras que fizeram parte de
nossa investigação tinham alunos com deficiência em suas turmas. Em alguns momentos da tese
podemos utilizar o termo alunos com Necessidades Educacionais Especiais em relação a pessoa
com deficiência, uma vez que, essa expressão é utilizada na escola campo de pesquisa para se
referir a amplitude das especificidades ou diferenças dos alunos matriculados, tais como dificuldades
de aprendizagem, distúrbios gerais do desenvolvimento, psicoses, TDAh, além das deficiências
previstas pela Educação Especial. O termo alunos com Necessidades Educacionais Especiais é
utilizado na Resolução nº 05/2009 que fixa as normas relativas a Educação Especial do Sistema
Municipal de Ensino do Natal/RN. Voltaremos a discutir essa temática no 3º capítulo deste trabalho.
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sala de aula, construir novos conhecimentos e reconstruir formas de intervenção
pedagógica no coletivo da escola.
Ao entendermos a prática pedagógica como lócus da formação continuada6,
reconhecemos que o professor quando pesquisa e investiga a sua própria prática é
sujeito corresponsável pela sua formação; capaz de autogestar, no exercício da sua
prática, as tomadas de decisão, de forma mais consciente, sustentado na
reconfiguração, constante, das ações de ensinar e aprender.
Certamente ao rever de forma crítica e reflexiva a sua prática pedagógica é
possível ao professor perceber suas incoerências, contradições e acertos e, assim,
poder revisar/avaliar sua ação de “ensinar” e sua relação com as aprendizagens que
ocorrem em sala de aula. O professor, assim, poderá avançar no processo de
inclusão escolar dos alunos com deficiência em sua sala de aula. Nesse sentido,
acreditamos que a prática reflexiva é um elemento imprescindível na formação do
profissional dentro da perspectiva de inclusão escolar.
Para efetivação desta pesquisa que correlaciona inclusão escolar, formação
docente e prática reflexiva, apoiamo-nos, teoricamente, em autores tais como Freire
(1996, 2001, 2002), Alarcão (2001,2002; 2012), Perrenoud (2002; 2008), Imbernón
(2011, 2013); Pimenta (2055, 2012); Glat; Blanco (2007), Gonzaléz (2002), Carvalho
(2003, 2004, 2012), Glat; Pletsch (2011), Rodrigues (2005, 2006) Pires (2010),
Sassaki (1997), Vitaliano; Valente (2010) entre outros autores.
No âmbito metodológico este estudo insere-se no conjunto das pesquisas
qualitativas, uma vez que centraliza sua atenção para as particularidades que
compõem o objeto de estudo e não se propõe a manipulação de variáveis com
vistas à mudança da realidade investigada. Nessa abordagem, para alcançar nossos
objetivos utilizamos a pesquisa-ação.
Na perspectiva assinalada, o presente estudo tem o objetivo de buscar no
desenvolvimento de uma formação continuada com docentes um trabalho com base
na reflexão sobre a prática da inclusão escolar, assim, trazemos, inicialmente no
primeiro capítulo elementos constitutivos da formação e atuação docente da
pesquisadora que justificam a implicação no desenvolvimento desta pesquisa. Em
seguida, argumentamos com base em algumas pesquisas a importância da
6

Nesta pesquisa, optamos por adotar a expressão “formação continuada” por entendermos que a
formação do professor é um processo sem ruptura e de permanente aprendizagem que possibilita ao
professor uma compreensão do fenômeno educativo, de seu papel profissional, da prática efetivada e
da situação escolar como um todo, promovendo o desenvolvimento profissional.
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formação continuada a partir da reflexão sobre a prática como uma possibilidade de
contribuir no enfrentamento dos desafios impostos pela inclusão escolar.
Mostramos, ainda, as questões da investigação e os objetivos do estudo. Dando
continuidade,

apresentamos

a

metodologia

da

investigação

revelando

as

especificidades de uma pesquisa ação e sua pertinência aos objetivos desta
pesquisa.

Apresentamos, também, ao leitor o local campo de pesquisa, os

participantes, as técnicas de construção de dados e a análise de dados utilizada.
No segundo capítulo revelamos as bases sobre as quais pensamos o
processo de inclusão dos alunos com deficiência e privilegiamos, ainda, as
concepções que fundamentam a prática pedagógica inclusiva, a partir de
aprofundamento teórico que fundamentou nossa investigação.
No terceiro capítulo, fazemos uma abordagem sobre a formação continuada
tomando por base, notadamente, a compreensão de Paulo Freire (1991, 1996, 2001)
quanto a prática reflexiva para formação docente.
No quarto capítulo apresentamos a escola campo de pesquisa e as
professoras, revelando a prática pedagógica desenvolvida em turmas com alunos
que tem deficiência.
No quinto e sexto capítulo analisamos os dados construídos ao longo da
pesquisa. No capítulo cinco apresentamos os Encontros Reflexivos realizados e
descrevemos as etapas vivenciadas e o processo reflexivo desencadeado. No sexto
capítulo apresentamos e discutimos as categorias e subcategorias que emergiram
da análise dos dados. Por fim, no capítulo de considerações finais destacamos os
aspectos mais relevantes constatados.
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1. INTRODUÇÃO: a trajetória formativa e as aproximações com a temática

Trago dentro do meu coração, como num cofre que se não pode
fechar de cheio. Todos os lugares onde estive, todos os portos a que
cheguei, todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias, ou
de tombadilhos, sonhando, e tudo isso, que é tanto, é pouco para o
que quero (Fernando Pessoa).

Ao me questionar7, por onde iniciar esta tese percebi ser necessário recordar
momentos e fatos vivenciados que marcaram a minha vida acadêmica e profissional
na intenção de transmitir ao leitor as razões que instigaram essa investigação no
campo da formação docente na perspectiva da inclusão escolar e a implicação com
o desenvolvimento desta pesquisa.
As experiências vivenciadas na caminhada formativa e profissional enquanto
professora da Educação Infantil, dos anos iniciais do Ensino Fundamental e como
coordenadora pedagógica, me constituiu profissional da educação e me motivou a
pesquisar sobre os alunos com deficiência e a importância da formação continuada
na perspectiva da inclusão escolar.
As memórias que emergem em minha mente se referem à fase inicial
estudantil quando aos sete anos de idade, de modo instintivo brincava de dar aula
as minhas bonecas.

Na brincadeira de escolinha enfileirava as bonecas em

cadeiras, passava lição no quadro negro, ensinava o A, B,C e cobrava o dever de
casa. A brincadeira de faz de conta era inspirada em experiências educacionais que
eu vivia na escola. A sensação de ser a professora era fantástica. Percebo, hoje,
que estava me inventando como professora.
Infelizmente, não pude estudar em escolas com propostas progressistas de
ensino, que respeitassem a criança em sua singularidade; que entendessem que a
criança é capaz de inventar e de criar.

Era década de 1980 e os métodos de

alfabetização utilizados na escola pregavam que bastava o aluno codificar e
decodificar os sinais gráficos, para aprender a ler e a escrever.
Lembro-me que nas reuniões de pais e mestre a professora reclamava com
minha mãe minhas ações de ajudar as colegas que tinham dificuldades para
7

A primeira parte deste capítulo está escrito na primeira pessoa do singular por tratar-se de
experiências pessoais da pesquisadora. A continuação do primeiro capítulo e os demais capítulos são
apresentados na primeira pessoa do plural tendo em vista a natureza dialógica da pesquisa ação que
implica interlocução entre os sujeitos.
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aprender. Às vezes, deixava minha tarefa para ensinar as colegas. Essa interação
atrapalhava o andamento da aula, pois o aluno não tinha permissão para falar.
Cabia prestar atenção e copiar. Nascia, com essa ação, a compreensão de que é
necessário garantir aprendizagem de todos!
O meu processo educacional não visava formar um sujeito criativo, pensante
e preparado para o exercício da cidadania, uma vez que, os meus professores do
Ensino Fundamental, e alguns do Ensino Médio utilizavam uma metodologia que
não estimulava o desenvolvimento da autonomia, expressividade e criticidade. Os
professores transmitiam o conhecimento e eu apenas era expectadora ouvinte do
que era ditado em sala de aula.
Apesar das dificuldades vivenciadas enquanto aluna de escola pública, como
greve e falta de professores e, ainda, métodos tradicionais de ensinos nos quais eu
era uma aluna “invisível”, crescia em mim o desejo de ser professora e a certeza de
que uma professora pode fazer a diferença. Prestei o vestibular para Pedagogia e
fui aprovada.
A minha formação acadêmica em nível superior começou em 2004, quando
iniciei o curso de graduação em Pedagogia Licenciatura Plena, realizada na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Ingressei no curso e me identifiquei com as disciplinas mais "humanas"
voltadas para arte de humanizar, que possibilitavam, a mim, como futura educadora
refletir sobre os valores vividos na sociedade capitalista, de uma educação voltada a
economia de mercado, marcada pela desigualdade e competitividade que, na
maioria das vezes, ferem o direito do cidadão. Essas disciplinas me levaram a
pensar nas possibilidades de mudança dessa realidade, através da abertura de
“janelas” dentro das salas de aula, com os alunos, por meio de uma proposta de
ensino voltada para valorizar não só as competências relativas aos conhecimentos
conceituais, mas também, as atitudinais e procedimentais que enriquecem a pessoa
humana e contribui para um viver junto na busca constante de construir um mundo
melhor. Foi quando me deparei com a disciplina “Introdução a Educação Especial”,
que proporcionou um reencontro com a menina professora que gostava de ensinar
as colegas que tinham dificuldades de aprendizagem.
Nessa disciplina vivenciei experiências de observações em instituições e
escolas que desenvolvem um trabalho na perspectiva inclusiva. Conheci o trabalho
realizado com alunos que apresentam Deficiência Visual, Síndrome de Down e
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Deficiência Auditiva. Essas vivências me ensinaram que as pessoas com deficiência,
podem aprender como qualquer indivíduo, que as características orgânicas não são
suficientemente capazes de determinar os limites de sua aprendizagem. As pessoas
com deficiência, como qualquer sujeito, se constituem nas interações sociais e
precisam de condições arquitetônicas, metodológicas, curriculares, bem como,
atitudinais para terem suas possibilidades desenvolvidas.
No transcurso de leituras e discussões, com colegas de curso, iniciei na minha
trajetória de aprendiz de pesquisadora8. Através das leituras e discussões teóricas,
senti a necessidade de aprender, na prática, sobre a educação de crianças com
deficiência. Queria aprender com os professores a lecionar na perspectiva da
inclusão escolar. Paulo Freire (1996) afirma que a prática desassociada da teoria é
mero ativismo, enquanto que a teoria separada da prática é um discurso vazio.
No ano de 2005 fui bolsista (auxiliar de professora) numa escola municipal da
cidade de Parnamirim/RN. Era uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental que
tinha 32 alunos matriculados, entre esses, um aluno com diagnóstico de Deficiência
Intelectual. Foi assim que tive o meu primeiro encontro com o aluno com deficiência.
Para efeitos desse relato, chamarei pelo nome fictício Pedro. Este aluno exigiu que
eu me inventasse como professora por isso essa história merece ser contada.
Pedro na sala de aula demonstrava ser uma criança ativa e curiosa. Gostava
de se socializar com os colegas, principalmente nos momentos lúdicos de jogos e
brincadeiras. Infelizmente, essas atividades ocorriam eventualmente. Por apresentar
um déficit intelectual, Pedro era privado de participar das mesmas atividades que
seus colegas. Na maioria das vezes ficava no chão da sala brincando com
brinquedos.
Entendi que para a inclusão escolar ser real é necessário o reconhecimento
das diferenças e, consequentemente, uma reorganização do sistema educacional a
partir de espaços físicos acessíveis e adaptados, utilização de técnicas e/ou
recursos apropriados, flexibilidade curricular e uma prática pedagógica que atenda
aos percursos de aprendizagem dos alunos. Segundo Glat e Nogueira (2002, p. 26):

8

A produção do artigo sobre a Síndrome de Down- S.D foi importante para esse crescimento
enquanto pesquisadora e professora, uma vez que pude compreender que as pessoas que tem S.D,
assim como qualquer pessoa, se estimuladas podem ter desenvolvidos os aspectos físico, intelectual
e social. Este artigo foi apresentado no “XI Seminário do Centro Ciências Sociais Aplicada”- UFRN e
publicado nos anais com o título: Síndrome de Down - 'Ser diferente é normal'.
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A inclusão de indivíduos com necessidades educacionais especiais
na rede regular de ensino não consiste apenas na sua permanência
junto aos demais alunos, nem na negação dos serviços
especializados àqueles que deles necessitem. Ao contrário, implica
uma reorganização do sistema educacional, o que acarreta a revisão
de antigas concepções e paradigmas educacionais na busca de
possibilitar o desenvolvimento cognitivo, cultural e social desses
alunos, respeitando suas diferenças e atendendo as suas
necessidades.

O encontro com Pedro desencadeou sentimento de angustia, medo e
ansiedade, mas não fiquei paralisada diante desse desafio, ao contrário, desenvolvi
uma postura reflexiva e crítica em relação à prática pedagógica realizada com os
alunos que apresentam alguma deficiência. Isso fez aumentar em mim o anseio por
pesquisar:
Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a
pesquisa. O do que se precisa é que, em sua formação permanente,
o professor se perceba e se assuma, porque professor, como
pesquisador (FREIRE 1996, p. 32).

Na condição de auxiliar de professora desse aluno, busquei referenciais
teóricos que pudessem dar subsídios para uma melhor atuação profissional e
respostas para potencializar a aprendizagem de Pedro e de outras crianças como
ele que se encontram excluídas na inclusão. Para vencer os desafios eu recorria,
nos estudos, a autores já lidos em algumas disciplinas, tais como: Piaget, Vygotsky,
Emília Ferreiro a fim de compreender como se processa o conhecimento, quais os
mecanismos que interferiam e/ou ajudavam na sua aquisição, como desenvolver
estratégias que facilitassem a aprendizagem e contribuíssem para propiciar
mudanças que caracterizam o desenvolvimento, seja cognitivo, afetivo ou social do
aluno.
Procurei desenvolver ações pedagógicas que utilizasse material concreto e,
principalmente, que se constituíssem em ações dinâmicas no qual o aluno pudesse
entrar “em contato” com o objeto de estudo. Essa alternativa para aprendizagem do
aluno é discutida por Carvalho (2004, p. 162),

[...] a adoção de práticas que levem o aluno a observar o mundo que
o rodeia, nele descobrindo semelhanças, diferenças, relações, etc.
são muito mais agradáveis, contribuindo para a efetivação da
aprendizagem.
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Ao final do ano letivo a professora e os alunos começaram a perceber que o
fato de Pedro ter uma deficiência não impedia sua participação nas atividades da
sala de aula de acordo com suas potencialidades.
Com essa vivência compreendi que cabe ao professor propor atividades que
garantam a participação e possibilite a aprendizagem de todos os alunos na
instituição, de forma significativa. Agindo desta forma, estes profissionais estarão
ajudando a afirmação do ideário inclusivo, colaborando para os alunos entenderem
que apesar das diferenças todos são cidadãos e, por isso, têm direitos e deveres a
cumprir, independente de terem uma deficiência ou não.
Paralelo ao estágio, como auxiliar de professora, cursei algumas disciplinas
complementares da temática da Inclusão Escolar. Nesse momento de minha
formação inicial pude aprender mais sobre as pessoas com deficiência e tive
oportunidade de realizar uma pesquisa de Estudo de caso numa escola que
desenvolvia suas ações pedagógicas inclusivas, como requisito para conclusão da
disciplina Metodologia do Ensino da Educação Especial.
Tal experiência revelou a distância existente entre as teorias explicitadas nos
livros e a prática escolar, pois, muitas vezes, questões gerais da educação como as
situações de ensino-aprendizagem, a concretização da inclusão escolar, e a
formação do professor, encontram-se distanciados com os debates acadêmicos
mais atuais.
Essas vivências ampliaram minha aprendizagem e me revelaram os reais
desafios que se impõem para o professor, através da interlocução entre teoria e
prática. Comecei a me fazer professora não somente pela teoria acadêmica, mas
pelo próprio fazer. De repente, entendi que,
[...]é justamente a experiência que nos permite a reflexão crítica.
Isto ocorre porque ela não é nem pensamento e nem ação, mas a
possibilidade de pensar duplamente sobre nossas formas de agir e
instituir as práticas que nos constituem. Quando falamos em “fazer”
queremos dizer aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos alcança
receptivamente, aceitar, tomar o que submetemos a algo. Fazer
uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós
próprios pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso.
Podemos ser assim transformados por tais experiências (PIMENTA,
2006, p.11).

A experiência com Pedro marcou o início de minha vida docente e despertou
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o interesse de saber cada vez mais sobre a inclusão escolar das pessoas com
deficiência e de, como o docente, pode contribuir com este processo. Decidi realizar
meu trabalho de conclusão do curso de Pedagogia sobre as concepções que os
professores têm a respeito da inclusão do aluno com deficiência intelectual no
Ensino Fundamental. Verifiquei que os professores vivenciavam a dificuldade de
lecionar para turmas inclusivas e, que quando a deficiência é intelectual ocorria até a
recusa em aceitar esse aluno em sala, pois os docentes não sabiam como proceder
para que estes avançassem na aprendizagem.
Conclui o curso de Pedagogia no ano de 2007.1 e, em seguida, fui aprovada
num concurso público para ser professora do Ensino Fundamental no município de
Natal. Comecei então a trabalhar na Escola Florescer 9. Lecionar numa classe de 5º
ano foi mais um desafio. Vivenciei uma nova dinâmica de sala de aula com outros
comportamentos e dificuldades que resultaram em aprendizado.
Nos primeiros dias percebi que a turma tinha muitas dificuldades de leitura e
escrita e que eram decorrentes em parte dos problemas de indisciplina. Eu não
conseguia falar na sala. Pensei que falando mais baixo as crianças prestariam a
atenção na aula, no entanto, a realidade foi totalmente contrária. A indisciplina
apresentava-se como um obstáculo ao processo de ensino aprendizagem. Observei
que essa questão estava ligada, a falta de motivação dos alunos para o ato de
aprender, o que fez com que estes vissem a escola como um lugar supérfluo e
entediante.
Nesse contexto, coube-me formular estratégias para transformar o ambiente
de aprendizagem, para o aluno, despertando o seu interesse para o processo de
ensino-aprendizagem.
Partindo desses argumentos, desenvolvi o projeto didático que teve como
objetivo trabalhar a questão da indisciplina dos alunos na sala de aula, um dos
fatores responsáveis pelos problemas de ensino-aprendizagem nesta turma.
Trabalhei com propostas de atividades cooperativas, embasadas na Pedagogia
Freinet 10.
No entanto, é importante enfatizar que não podemos fazer generalizações,
tendo em vista que a indisciplina decorre de inúmeros fatores, sendo necessário
9

A Escola Florescer – denominação fictícia - foi o campo de investigação/intervenção, neste estudo.
Célestin Freinet (1896-1966) nasceu na França sua proposta pedagógica era contra o ensino
tradicional, por isso organizou sua pedagogia com objetivo de valorizar o interesse dos educandos
de forma que a aprendizagem fosse significativa .
10
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superar a noção de indisciplina como algo restrito ao comportamento do aluno e de
responsabilidade da família, pois a questão requer uma reflexão mais ampla acerca
da natureza das relações e do ambiente escolar. Nesse sentido, talvez, a
valorização e a participação do aluno, apesar de necessária, pode não resolver esta
problemática dentro da sala de aula.
Desta forma, ressalto a importância do educador indagar-se quanto aos
problemas enfrentados na sala de aula, especialmente aqueles ligados a indisciplina
dos alunos, buscando identificar as eventuais causas, para, assim, ajudá-los a
transpassarem da fase indisciplinar para a disciplinar, não através de repressões,
mas, de parcerias ligadas tanto ao lado afetivo, quanto ao reflexivo e pedagógico.
No início do ano de 2009 tive o privilégio de ingressar na Unidade
Educacional Infantil (UEI-UFRN)

11

, como professora substituta e trabalhar com

crianças pequenas. Foi mais um desafio relacionado à prática pedagógica.
Inicialmente, trabalhei com crianças do estágio I, as crianças entre um ano e seis
meses e dois anos e seis meses. Lembro-me que me perguntava: e agora? O que
fazer com essas crianças? No dia a dia, as crianças passaram a me ensinar mais do
que qualquer professor. Ali, na turma, aprendi sobre o processo de adaptação das
crianças na escola, sobre oralidade, ludicidade, movimento, desenho e a escrita das
crianças pequenas, bem como a respeito das especificidades de cada um.
A UEI se tornou um espaço de aprendizado, de vivências importantes para vida
pessoal e profissional. Atuei como professora do berçário no qual experimentei o
privilégio de ter como aluna uma criança com deficiência auditiva. Na condição de
professora dessa aluna, busquei referenciais teóricos que pudessem subsidiar
minha atuação junto a ela, o que me levou à constatação de que existiam poucos
estudos publicados sobre a inclusão no contexto da Educação Infantil. Diante disso,
percebi a oportunidade da viabilização de uma pesquisa sobre as concepções e
práticas pedagógicas desenvolvidas pelas professoras da Educação Infantil, no
processo escolar de crianças com deficiência.

11

A UEI foi inaugurada no dia 22/04/1988 e após algumas mudanças passou a desenvolver seu
trabalho pedagógico voltado para as crianças de 0 a 3 anos. Em 2013 a Universidade Federal do Rio
o
Grande do Norte resolveu através da Resolução N 013/2013-CONSUNI extinguir a Unidade de
Educação Infantil (UEI) autorizando o Núcleo de Educação da Infância – NEI/CAp-UFRN a proceder à
lotação de seu pessoal docente e técnico-administrativo e a acolher as crianças sob a
responsabilidade da unidade extinta.
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Acredito que a formação inicial e continuada é imprescindível na qualificação
de qualquer profissional, principalmente na nossa formação, pois trabalhamos com o
desenvolvimento e o despertar do desejo nos nossos alunos pelo prazer em
aprender. Por isso, no final do ano de 2009, apesar de trabalhar com duas cargas
horárias, como professora do Ensino Fundamental e Educação Infantil, decidi fazer a
seleção para o mestrado da UFRN, uma vez que tinha a intenção de dar
continuidade a minha formação continuada.
A pesquisa intitulada Concepções e práticas pedagógicas de professoras da
educação infantil na inclusão de alunos com deficiência (DANTAS, 2012), evidenciou
o desafio que as professoras têm enfrentado na sua prática pedagógica por não
terem uma formação que as possibilite trabalhar com crianças que tem alguma
deficiência.
Os resultados da pesquisa ainda mostraram que as professoras que não
tiveram a oportunidade de estudar a respeito dos alunos com deficiência,
apresentavam inseguranças e receios em lidar com estes alunos. Diante da pouca
formação e em relação a proposta inclusiva, as docentes pediram melhores níveis
de qualificação. Elas se queixaram da oferta de curso de formação continuada
disponibilizados por parte da Secretaria Municipal de Educação do município de
Natal. Segundo as docentes, em geral, os cursos não eram disponíveis a todos, e os
horários e dias não eram compatíveis com o planejamento e, na maioria das vezes,
eram realizados de forma superficiais e simplificados, que nao possibilitava uma
efetiva relação da teoria com a prática.
Frente a esse contexto e a proximidade com a Escola Florescer me permitiu
perceber a importância, para algumas professoras, da formação continuada em
serviço visando possibilitar subsídios teóricos associados à prática para atender a
diversidade dos alunos. Entretanto, tive certa preocupação devido à proximidade
com o campo a ser investigado, uma vez que, estava afastada das minhas
obrigações profissionais, mas aquele espaço era o meu local de trabalho. O desafio
foi vencido porque o conhecimento sobre o local e as experiências vivenciadas
proporcionaram informações sobre a prática docente e o entendimento de que a
formação deveria acontecer através da reflexão sobre a própria prática docente.
Ser pesquisadora no ambiente de trabalho exigiu um exercício de
estranhamento e distanciamento daquilo que era tão familiar, em busca da
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separação entre a pesquisadora e a docente, para que minha experiência não
interferisse de forma inadequada.
As experiências elencadas e os achados da pesquisa despertaram
inquietações em relação a formação docente uma vez que a este profissional tem
sido conferido papel importante

na concretização da inclusão escolar.

Diante

desse cenário me senti invitada a continuar pesquisando sobre inclusão escolar,
enfocando a formação docente para lecionar na perspectiva da inclusão a partir de
um curso de doutoramento. A partir dessas motivações me proponho, nesta tese,
investigar as possibilidades de contribuição que uma formação continuada de
professores, com base em uma proposta reflexiva, pode trazer aos docentes no seu
fazer cotidiano em turmas de alunos com deficiência matriculados.
O objeto de estudo começou a se delinear voltado para as possibilidades de
contribuição que uma formação continuada de professores, com base em uma
proposta reflexiva, poderia trazer aos docentes no seu fazer e, turmas de alunos
com deficiência.
Diante desse interesse em investigar as contribuições da prática reflexiva
para o processo de inclusão escolar realizei um levantamento bibliográfico e
eletrônico quanto a trabalhos já publicados que tratem desta temática. Busquei
periódicos nacionais por meio da base de dados Scientific Electronic Library Online
(SCIELO). Iniciei a busca selecionando a área Ciências Humanas através das
palavras-chave: formação docente, professor reflexivo, inclusão escolar. Vale
destacar que identifiquei os trabalhos que tinham relação com esta pesquisa a partir
dos resumos dos mesmos.
Com as palavras “formação docente” apareceram muitos trabalhos realizados
sobre formação de professores, mas grande parte não tinha relação com o tema em
estudo. Constatei que os trabalhos de Cruz et al (2011) e

Pletsch (2009) que

tratavam de formação continuada tinham consonância com minha temática.
Cruz et al (2011) nesta pesquisa analisa o processo de implementação de um
programa de formação continuada e compreende como professoras lidam com a
proposta de inclusão escolar de alunos que apresentam necessidades especiais de
um determinado município paranaense. Com objetivo de criar um espaço tempo de
formação propício a reflexão das práticas pedagógicas foi constituído um grupo de
estudo que realizou encontros mensais com a realização de entrevistas coletivas,
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discussão e análise das filmagens das aulas das professoras e dos diários de campo
reflexivo que tinham anotações das professoras sobre suas aulas.
Cruz et al (2011) conclui seu estudo destacando que os processos de
formação profissional das professoras não têm contribuído para que elas se
sentissem preparadas para atuar em um contexto educacional inclusivo. Para
superar essa situação a autora afirma ser necessário incremento de programas de
formação continuada com características mais relacionais, conforme desenvolvido
neste estudo, que colocam os profissionais da Educação Básica na condição de
autores de intervenções educacionais capazes de contribuir no enfrentamento dos
desafios impostos por um cenário educacional inclusivo.
Pletsch (2009), por sua vez, em seu artigo levanta aspectos da formação
docente no Brasil em relação a legislação nacional e as diretrizes políticas
específicas do Ministério da Educação. Em seguida, a autora apresenta resultados
de pesquisas e a literatura especializada sobre o tema. Pletsch (2009) afirma que é
preciso melhorar a formação de professores como condição essencial e premente
para que a inclusão de alunos com necessidades especiais, em rede regular, venha
a ser efetivada. Neste aspecto ela relata ainda que o despreparo e a falta de
conhecimentos estão diretamente relacionados com a formação recebida. Em sua
crítica ao processo de formação docente no Brasil assegura, ainda, que os cursos
de formação de professores devem produzir conhecimentos que possam
“desencadear novas atitudes que permitam a compreensão de situações complexas
de ensino, para que os professores possam desempenhar seu papel de ensinar
respeitando a diversidade dos alunos”.
Quanto a temática “prática reflexiva” encontrei aproximação com o meu tema
no trabalho de Leite; Aranha (2005). Este estudo traz um relato de pesquisa acerca
da importância da reflexão sobre a prática pedagógica na Educação Especial. As
autoras explicam a importância da reflexão teórico-metodológica sobre a prática, à
luz de proposições da Psicologia sócio-histórica, como forma de beneficiar um
ensino aprendizagem pautado nas necessidades educacionais dos alunos.
Leite e Aranha (2005) afirmam que como a política atual é pela
universalização do ensino deve-se investir na formação continuada do professor
para que ele possa desenvolver um ensino pautado na diversidade. Ainda de acordo
com as autoras, a postura reflexiva sobre a prática pedagógica é um importante
instrumento para a promoção de mudanças nos relatos e ações do professor. Os
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resultados da pesquisa indicam que um caminho para a formação continuada pode
ser um processo reflexivo que possibilite atualizações e aprofundamento dos
assuntos educacionais, apoiando-se na reflexão sobre a prática.
Em relação ao tema “inclusão escolar” acreditamos ser importante para este
estudo a pesquisa de Toledo e Vitaliano (2012).
Toledo e Vitaliano (2012) propõem uma formação de professores com vistas a
favorecer o processo de inclusão de alunos com deficiência intelectual. Este estudo
foi organizado com base na pesquisa colaborativa, a partir da reflexão e da
colaboração entre as professoras participantes e a pesquisadora. As autoras
constataram que a formação continuada através dos ciclos de estudos não só
favoreceram a reflexão e a ampliação dos conhecimentos das participantes, como
possibilitaram que se revelassem as angústias e os anseios que apresentavam em
relação ao processo de inclusão de alunos com deficiência. As pesquisadoras
concluem que, as reflexões desenvolvidas em vários momentos no processo de
intervenção, contribuíram para a mudança de postura das participantes, o que
favoreceu a aprendizagem dos alunos.
Para subsidiar essa investigação busquei, ainda, referencias12 em estudos já
consolidado que tratavam desta temática. Na busca por teses e dissertações
encontrei as pesquisas de Devens (2007), Vasconcelos (2008), Vieira (2008),
Lustosa (2009), Duek (2011), Costa, (2014). Ainda identifiquei a pesquisa
bibliográfica de Vitaliano e Valente (2010) que se relaciona com a temática em
discussão. Vale destacar que não delimitei o tempo como critério para este
levantamento, apenas o uso dos descritores formação docente, prática reflexiva,
inclusão escolar foi considerado.
A dissertação de Devens (2007) faz parte do Programa de Pós-graduação da
Universidade Federal do Espírito Santo. Trata-se de uma pesquisa-ação
colaborativa em uma perspectiva de análise reflexivo-crítica, com intuito de instituir
12

As referências para o aprofundamento da pesquisa foram verificadas, a partir do “estado da arte”.
Entre os sites eletrônicos que publicam estudos científicos utilizamos o portal Capes (Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), o acervo digital do portal Universidade Federal do
Espirito Santo, o acervo digital do portal UFSCAR e, também, na base de dados Scientific Electronic
Library Online (SCIELO). Iniciamos nossa busca pela pesquisa integrada através das palavras-chave:
formação docente, prática reflexiva, inclusão escolar. Encontramos, ainda, alguns trabalhos que
tinham relação com a nossa temática nas dissertações e teses impressas na biblioteca da UFRN as
quais consta nas referências.

30

espaços para investir em processos formativos que atendessem à diversidade dos
alunos. A intervenção foi realizada numa escola municipal de Aracruz/ES no qual
participaram da pesquisa equipe multidisciplinar, professores, diretor e pedagogo.
Com objetivo de criar espaço de reflexividade sobre as práticas pedagógicas,
encontrou como resultados: o reconhecimento de

que os momentos de

planejamento devem ser ressignificados para que sejam espaço coletivo de
organização sistemática do ensino, discussões e encaminhamentos; a importância
de promover reflexões que contribuam para o entendimento da diversidade e para a
melhoria das práticas pedagógicas na sala de aula e a necessidade de potencializar
o trabalho em equipe.
Outro estudo de mestrado que objetivou a efetivação de uma proposta de
formação continuada foi desenvolvido por Vasconcelos (2008). Esta pesquisaintervenção foi realizada pelo Programa de Pós-graduação da Universidade Federal
do Espírito Santo na linha de pesquisa Diversidade e Práticas Educacionais
Inclusivas. Tinha como objetivo possibilitar a construção de espaço-tempo de
formação continuada com o foco na reflexão sobre a ação pedagógica para
favorecer o processo de inclusão dos alunos com Necessidades Educacionais
Especiais nas escolas de Educação Infantil. A intervenção foi realizada em uma
escola municipal, também, no município de Aracruz/ES no qual participaram
profissionais da equipe pedagógica, das equipes multidisciplinar e os professores.
Os resultados na pesquisa apontam que a reflexibilidade, como dispositivo de
análise da prática, pode ser considerada como possibilidade de contribuir com a
emancipação profissional.
A pesquisa de Vieira (2008) foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação
em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, com ênfase na linha de
pesquisa Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas. Em seu estudo articulou
inclusão escolar, formação continuada e prática pedagógica a partir de uma
pesquisa ação crítica colaborativa. Objetivando instituir processos de formação
continuada com professores para favorecer o aprendizado de leitura e escrita de
alunos com Necessidades Educacionais Especiais. O trabalho de pesquisa foi
desenvolvido em uma unidade de Ensino Fundamental do Sistema Municipal de
Ensino de Vila Velha/ES, envolvendo, todos os professores da escola bem como, o
pedagogo e o professor da Educação Especial. Encontrou como resultado que a
formação continuada em serviço é uma ação necessária a proposta de inclusão
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escolar que potencializa a prática pedagógica, amplia conhecimentos teóricopráticos, possibilita contextos de aprendizagem para todos os alunos, e projeta a
escola como espaço/ tempo de continuidade do aperfeiçoamento docente.
Lustosa (2009) desenvolveu uma pesquisa ação colaborativa no seu
doutoramento pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará.
Ela investigou a apropriação e o desenvolvimento de práticas pedagógicas que
atendessem a diversidade de todos os alunos. Para tanto, implementou ações de
formação e acompanhamento das práticas dos professores com base na açãoreflexão-ação. A pesquisa foi realizada com oito professores numa escola de Ensino
Fundamental da cidade de Fortaleza, Ceará. Os resultados evidenciaram que: o
apoio pedagógico aos professores contribui com um melhor atendimento a
diversidade dos alunos. A partir da intervenção realizada, as professoras mudaram
suas concepções e práticas quanto ao atendimento à diversidade dos alunos. As
principais mudanças se localizaram na organização, gestão de classe, na
proposição de atividades diversificadas, na implementação dos princípios da
aprendizagem cooperativa e no desenvolvimento de pedagogia de projetos.
A pesquisa intervenção de doutoramento de Duek (2011) foi desenvolvida no
Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e
está vinculada a linha de pesquisa Educação e Inclusão Social em Contextos
Escolares e não Escolares. A intervenção foi desenvolvida em uma escola da rede
municipal de ensino de Natal/RN. Os sujeitos da pesquisa foram oito docentes que
atendiam alunos com algum tipo de deficiência nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. A pesquisa teve o objetivo de situar o potencial dos casos de ensino
para a análise das práticas pedagógicas, focalizando estratégias e recursos
empregados no trabalho com alunos com deficiência na sala de aula inclusiva. Os
resultados indicam que o uso dos casos de ensino na formação continuada de
professores na escola inclusiva permitiu conhecer as práticas docentes e favoreceu
o estabelecimento de um diálogo entre os professores facilitando a sistematização e
o compartilhamento de experiências pedagógicas. Segundo a autora esse
instrumento metodológico contribuiu, ainda, para fomentar uma postura reflexiva
sobre a prática docente e os saberes que a sustentam, enquanto mecanismo
propulsor de um ensino de melhor qualidade para todos.
A pesquisa de doutorado de Costa (2014) faz parte do Programa de Pósgraduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e está vinculada à linha

32

de pesquisa “Formação e Profissionalização Docente”. Trata-se de uma pesquisa
ação colaborativa que teve como objetivo analisar as representações sociais de
professores quanto a educação inclusiva e o aluno com deficiência e, ao mesmo
tempo,

apresentar

uma

proposta

de

formação

continuada

baseada

nas

necessidades formativas docentes. Os resultados da pesquisa evidenciaram que
quando os professores tem acesso a teoria sobre a educação inclusiva e as
possibilidades de aprendizagem do aluno com deficiência há uma reelaboração nas
representações sociais sobre essa temática. Ainda, foi evidenciado que a proposta
de formação em serviço pautado na pesquisa ação colaborativa com ênfase nas
necessidades formativas dos docentes possibilita a reconstrução de saberes e
fazeres docentes, o compartilhamento de experiências e de angustias, além de
enfatizar que a cooperação entre os docentes nas discussões e trocas de
conhecimentos e experiências contribuíram para enfrentar as dificuldades do
cotidiano escolar.
A pesquisa em questão, como outras já citadas, demonstra, mais uma vez,
que a proposição de alternativas de formação continuada contribui diretamente para
o repensar da prática profissional, possibilitando a melhoria do processo educacional
e, consequentemente, a inclusão escolar dos alunos com deficiência.
Vitaliano e Valente (2010) ressaltam que a constituição de uma escola que
atenda a todos os alunos - independente de suas especificidades - nunca poderá
estabelecer fórmulas para definir os resultados esperados, mas desenvolver um
processo de reflexão sobre as situações práticas experienciadas. Neste sentido, a
prática reflexiva em situações de formação inicial, continuada e ou em serviço passa
a ser privilegiada. Alertam, ainda, para necessidade de uma formação docente que
favoreça a reflexão e autoformação do professor como base para uma escola que
pretende assumir uma proposta inclusiva. Concluem afirmando que a formação de
professores reflexivos é condição necessária para formação de professores, com
vistas à inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais.
A análise dos trabalhos citados acima revela que há consonância em alguns
pontos com este estudo. Por exemplo, os estudos de Devens (2007), Vieira (2008),
Lustosa (2009) que enfatizam as dificuldades que os professores têm de organizar o
ensino atendendo a diversidade dos alunos, importância de pensar práticas
educativas que favoreçam o atendimento à diversidade de todos, o entendimento de
que o contexto escolar é um espaço de constituição de saberes e que o apoio ao
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professor através de uma formação continuada contribui para mudanças na prática
pedagógica. Percebo, ainda, que algumas investigações estavam em concordância
com meu interesse de pesquisa por enfatizarem, em sua maioria, o papel da
reflexão do docente sobre sua prática como elemento fundante na construção de
práticas pedagógicas atentas à diversidade na escola.
Devens (2007), Lustosa (2009), Cruz et al (2011), Costa (2014)
desenvolveram em seus estudos encontros de reflexão pautado nas necessidades
do grupo pesquisado utilizando recursos que possibilitaram discussões teóricas e
práticas a respeito das práticas educativas desenvolvidas junto a estudantes com
deficiência.
Há articulação entre o estudo de Devens (2007) e de Cruz et al(2011) com
esta pesquisa, uma vez que a autora utilizou como instrumento metodológico e de
reflexão o registro escrito através do diário reflexivo como um recurso que suscitou à
reflexão sobre a prática docente, com vistas a ressignificá-la.
As pesquisas de Vieira (2008), Lustosa (2009), Duek (2011) também
possibilitaram um espaço tempo para reflexão dos processos de inclusão
vivenciados pelas professoras. Estas investigações, como a que realizamos,
refletiram sobre as práticas pedagógicas no processo de escolarização dos alunos
com deficiência. Enquanto Duek (2011) utilizou os casos de ensino como elemento
disparador da formação, Vieira (2008) e Lustosa (2009), além do grupo de estudo,
contribuíram com a prática docente através de intervenção na sala de aula dos
professores.
Da mesma forma que Devens (2007), ocorre aproximação entre o estudo de
Leite e Aranha (2005), Toledo e Vitaliano (2012) e esta pesquisa, haja vista que, a
dinâmica de formação dessas pesquisas utilizaram procedimentos que objetivavam
refletir sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos docentes levando-as a
reelaboração de saberes e fazeres. Leite e Aranha (2005) realizaram encontros
reflexivos, procedimento que também contemplamos em nossa investigação,
resguardando-se as diferenças comuns ao objeto de estudo e aos objetivos de
ambos os trabalhos.
Outra similaridade com essa investigação é que as pesquisas utilizaram a
abordagem da pesquisa-ação para o desenvolvimento da formação continuada na
perspectiva inclusiva e evidenciaram que essa metodologia possibilita um trabalho
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de colaboração entre pesquisador e professor com base nas necessidades
formativas apresentadas pelo grupo.
Diante dessas pesquisas posso, também, perceber lacunas quanto às
contribuições de uma formação continuada articulada com a proposta da inclusão
escolar estruturada numa vertente reflexiva. Percebo, então, ser necessário adensar
e ampliar estudos que descrevam e analisem mecanismos que possibilitem a
reflexão sobre as práticas docentes como estratégia na formação continuada e no
desenvolvimento profissional docente, na perspectiva da inclusão.
A legitimidade desse estudo está ancorada em sua vertente reflexiva dada a
possibilidade de, em uma formação continuada, considerar a subjetividade do
professor suas concepções e prática no centro do processo formativo de modo a
englobar, além dos conhecimentos teórico e prático, também, a experiência desses
profissionais para ativar o desenvolvimento pessoal e profissional e contribuir com a
inclusão escolar.
Quanto à relevância científica acredito que o estudo contribui, ainda que de
forma modesta, com as discussões e produção de referenciais teóricos acerca da
formação continuada dos professores na perspectiva da inclusão escolar em
vertente na qual se utiliza a pesquisa-ação.
A partir desse percurso e das considerações elencadas apresento as
questões norteadoras da pesquisa:
 Quais as práticas pedagógicas que professoras de uma determinada escola
pública desenvolvem em turmas de alunos incluídos?
 Quais concepções e conhecimentos docentes embasam esta prática?
 Quais conhecimentos são construídos quando as professoras vivenciam uma
experiência formativa pautada na reflexão sobre sua prática?
Em meio a tais questionamentos privilegiamos como objetivo geral do estudo:
analisar uma experiência formativa pautada na reflexão sobre a prática docente e
suas possíveis contribuições para o processo de inclusão escolar desenvolvido com
um grupo de professoras de determinada escola pública.
Desse objetivo geral, desdobram-se os seguintes específicos:
 Analisar as concepções e conhecimentos docentes que embasam as práticas
pedagógicas desenvolvidas por professoras de uma determinada escola
pública em turmas de alunos incluídos.
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 Problematizar a prática pedagógica para que as professoras possam refletir
sobre desafios instituídos com a inclusão escolar;
 Investigar conhecimentos construídos quando as professoras vivenciam uma
experiência formativa pautada na reflexão sobre sua prática.
Nessa perspectiva, essa pesquisa se propõe a investigar as possibilidades de
contribuição que uma formação continuada de professores, com base em uma
proposta reflexiva, poderia trazer aos docentes no seu fazer cotidiano relativo a
processos de educação inclusiva.
A necessidade de articulação entre a prática reflexiva, à inclusão escolar e a
formação de professores, surgiu da compreensão de que a formação continuada
deve partir da reflexão e da problematização da própria prática cotidiana das
experiências vivenciadas com alunos com deficiência em sala de aula, ponderando
as modificações que a educação inclusiva acarreta nas escolas, seus desafios,
marchas e contramarchas.
Sendo assim, defendo a tese de que a formação continuada de docentes
fundamentada em uma abordagem reflexiva possibilita ao professor analisar as
questões cotidianas do seu fazer pedagógico e pode ser fator colaborativo na
construção de respostas educativas diversificadas que atenda ao processo de
inclusão escolar.
No seguimento o percurso metodológico que foi desenvolvido para
alcançarmos os objetivos propostos.

1.1 O percurso teórico - metodológico do estudo
Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e
me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e
comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996, p.32)

Paulo Freire, em poucas palavras, expressa o nosso desejo ao desenvolver
esse trabalho ao aspirar por busca, constatação, encontro com a descoberta,
construção e compartilhamento de conhecimento. É com esse sentimento que
explicamos o caminho metodológico adotado durante a investigação.
Uma das inquietações com essa pesquisa era contribuir, através de um
processo de reflexão sobre a prática, para uma possível superação das dificuldades
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vivenciadas por um grupo de professoras da Escola Municipal Florescer que
vivenciavam processos de inclusão de alunos com deficiência em sala de aula.
Nesse processo, pretendíamos constituir um espaço/tempo de formação
continuada para discussões, estudos teóricos e compartilhamento de experiências
pedagógicas, no qual, as professoras, por meio da reflexão em conjunto com a
pesquisadora, seriam provocadas a problematizar suas ações pedagógicas, a tomar
consciência das teorias e crenças que permeia a prática, a investigar questõesproblema e desenvolver ações para resolvê-las.
Essa escolha nos aproximou da metodologia da pesquisa-ação, uma vez que
buscamos articular pesquisa e intervenção através de um processo reflexivo de
formação docente em contexto. Dessa forma, a utilização da pesquisa-ação se
justifica em decorrência da necessidade de realizar um processo formativo com os
professores, contribuindo com seu desenvolvimento profissional através da açãoreflexão-ação, ou seja, do olhar para sua prática, indagando-se sobre suas ações
em busca de respostas. Esse exercício no qual o sujeito supera a curiosidade
ingênua pela curiosidade epistemológica implica um “distanciamento epistemológico
da prática” enquanto objeto de sua análise para que o professor perceba suas ações
e elabore um novo saber (FREIRE 1996).
A pesquisa ação é definida por Thiollent (1998, p.14) como:
[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução
de um problema coletivo e no qual os participantes representativos
da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo
ou participativo.

A pesquisa-ação vem sendo utilizada como meio de contribuir com a
formação docente em trabalhos realizados pelo grupo de pesquisa da UFES sob a
orientação de Jesus (2005, 2006) - na perspectiva crítico colaborativo-formativa.
Através dessa proposta as docentes têm tido a possibilidade de participar de uma
formação que parte da prática reflexiva-crítica. Esse tipo de pesquisa segundo Jesus
(2005, p.4):
[...] é como uma forma de investigação socioeducativa, a partir de
processos coletivos de colaboração, de autorreflexão crítica com
vistas a: possibilitar mudanças no cotidiano escolar; promover a
constituição de novos conhecimentos para docentes e discentes e
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instaurar ações políticas educacionais que tomem como referência
as necessidades dos processos de escolarização locais.

A pesquisa-ação no ambiente escolar possibilita que os professores
participantes estabeleçam trocas de experiências, reflitam colaborativamente sobre
a prática, e assim (re) pensem suas ações, concepções e envolvimento no processo
de inclusão escolar das crianças com deficiência. Este processo, segundo Silva
(2012, p.72) permite aos participantes reelaborar os saberes adquiridos na formação
articulando-os com os adquiridos na pesquisa “construídos através da reflexão
coletiva, o que lhes auxiliará na construção progressiva de sua autonomia e
identidade profissional”.
Segundo Jesus (2006, p. 24), a pesquisa-ação dentro da escola preocupa-se
em:
[...] formar profissionais investigadores capazes de, na dinâmica da
relação teoria-prática, construir uma outra lógica de ensino, criando
comunidades autocríticas de investigação comprometidas em
promover melhores condições de educação. Tomando como
princípio básico a necessidade de preparação dos profissionais da
educação para uma prática reflexiva-crítica para a inovação e a
cooperação, não só em termos de formação inicial, mas também de
formação continuada.

Para Longarezi e Silva (2012) a pesquisa ação é uma modalidade de
investigação que não se reduz a um mero procedimento de resolução de problemas
práticos e não deve ser vista apenas como uma forma de produzir conhecimentos
sobre determinada situação problemática, pois, além disso, fomenta “posturas
autônomas e emancipatórias” ao poder conscientizar os sujeitos envolvidos no
processo. A esse respeito Thiollent, (1998, p.24) afirma que a pesquisa-ação “não é
constituída apenas pela ação ou participação” e, acrescenta que é orientada por três
finalidades: resolução de problemas, tomada de consciência e produção de
conhecimento (THIOLLENT, 1998, p.19).
Desse modo, o método de pesquisa-ação possibilita aos sujeitos participantes
se responsabilizarem pela sua própria aprendizagem, em uma atitude constante de
autoformação. Nesse processo o professor além de participante do processo de
investigação é autor do seu próprio conhecimento, com a colaboração do
investigador.
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A adoção deste tipo de pesquisa se revelou apropriada para esta
investigação, pois segundo Franco (2008, p. 105) a pesquisa-ação é uma
metodologia que pode contribuir com a formação docente ao “produzir a
transformação de suas concepções sobre o fazer pedagógico e, em decorrência,
produzir transformações em suas práticas”.
Assumimos com Thiollent (1998) e Jesus (2006), o entendimento que a
pesquisa-ação demanda um trabalho necessariamente coletivo. Nesse sentido, os
envolvidos na pesquisa trabalham colaborativamente em equipe partilhando sobre o
pensar, o saber e o fazer de seus papéis sociais tentando alcançar os objetivos e
metas estipulados pelo grupo e por cada um. Portanto, essa pesquisa tem uma
dimensão colaborativa porque os professores envolvidos neste processo se
tornaram parceiros e sujeitos investigativos da própria prática, ou seja, os
professores da pesquisa tiveram postura interativa a partir de discussões, análises,
reflexões da própria realidade e, com isso, puderam repensar e perceber a
necessidade de reconstruir a ação educativa.
Concordamos com Jesus (2006, p 212) que
A natureza colaborativa da investigação-ação oferece um primeiro
passo para superar aspectos da ordem social existente e possibilita a
participação de todos por igual, em todas as suas fases de
planejamento, ação, observação e reflexão. Coloca todos os sujeitos
no lugar de construtores do conhecimento, incorporando-os ao
discurso, à discussão do método, a partir de suas “vontades de
conhecer”. O que possibilita que esses se coloquem perante as
circunstâncias, situem-se em relação às realidades políticas,
econômicas e culturais, construam uma relação partilhada sobre o
conhecimento [...]

Sobre o sentido colaborativo inerente a nossa vertente metodológica,
reconhecemos e concebemos a perspectiva crítico- emancipatória apresentada por
Almeida (2010) em virtude dos participantes negociarem no coletivo, decidirem
ações, construírem análises, remetendo uma participação ativa nos processos de
investigação. Vemos assim, que as relações entre os participantes ocorreram a partir
da interação e da parceria, com ênfase na crítica construída coletivamente.
Nesse cenário, a função da pesquisadora não se limitou a coletar dados, mas
em orientar e levar os participantes a analisarem, problematizarem e refletirem sobre
sua prática. Dessa forma, acreditamos ter contribuído com o desenvolvimento
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profissional das professoras e estes terem colaborado com a pesquisa na medida
em que refletiram sobre sua própria prática.
No grupo, a pesquisadora precisou mediar e articular, a partir das
necessidades das professoras, processos de conscientização que aprimorassem a
prática e visassem estimular a autonomia docente tendo em vista possibilitar que as
participantes pudessem “planejar, organizar e realizar elas mesmas suas mudanças
de um modo consciente, livre e inteligente com o máximo possível de reflexão”
(BARBIER, 2004,p. 77).
Quanto à disposição do grupo, Franco (2005, p. 7) destaca que “[...] numa
pesquisa-ação espera-se a construção de atitudes voltadas à disponibilidade, à
cooperação, ao envolvimento”. Mais a frente a autora ressalta que “[...] É preciso
que o pesquisador saiba tecer e organizar esse sentimento de parceria e
colaboração, construindo um clima grupal que permita a emergência qualitativa
dessas ações com todos os participantes”.
Na construção desse clima de interação do grupo, a pesquisadora precisou
ter cuidado no que se refere ao acolhimento dos saberes de cada participante para
que não colocássemos nosso saber como prioritário, uma vez que, o respeito entre
os sujeitos da pesquisa e o pesquisador é condição necessária para o
estabelecimento de um espaço de formação. Sobre este ponto, consideramos
importante, também, salientar que nos fundamentos teóricos da pesquisa-ação, o
pesquisador e os participantes tem como intenção solucionar situações problemas,
sendo assim, esses sujeitos apresentam uma igualdade de posição, pois são
responsáveis por buscar possíveis soluções a realidade vivenciada. Quanto a esse
acolhimento Franco (2012, p.67) destaca que o pesquisador precisa de
“sensibilidade para acolher o outro em suas dimensões afetivas, emocionais e
cognitivas”.
Nessa pesquisa, ainda precisamos ter o cuidado exposto por Barbier (2004)
quando diz que o pesquisador desempenha constantemente em suas ações “ a
implicação e o distanciamento, a afetividade e racionalidade, o simbólico e o
imaginário, a mediação e o desafio, a autoformação e a heteroformação, a ciência e
a arte”. Nesse sentido, a pesquisa-ação demanda a implicação do pesquisador, ou
seja, no contexto da formação do grupo é necessário o engajamento, parceria,
compreensão e confiança para se estabelecer um convívio entre os sujeitos. Nessa
implicação buscamos ao longo da pesquisa assumir a posição de parceira
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colaboradora investigando as práticas docentes com as professoras e não sobre
elas (BARBIER 2004).
A nossa opção pela pesquisa-ação, portanto, parte do entendimento que esta
metodologia permitiu, na investigação empreendida, que os sujeitos envolvidos
estabelecessem trocas de experiências, além de poderem se transformarem em
colaboradores do processo de conhecimento a partir da reflexão sobre a prática.
Tais reflexões visaram possibilitar aos professores participantes um (re)pensar da
sua postura e envolvimento no tocante a entender o processo de inclusão da criança
com deficiência. Nesse sentido, nossa escolha metodológica possibilitou contribuir
com um contexto formativo no qual a ferramenta foi a reflexão sobre a prática
pedagógica contribuindo para mudanças nas concepções e ações docentes.
A

partir

dessas

considerações

sobre

a

metodologia

da

pesquisa,

apresentamos a seguir as etapas desenvolvidas, os procedimentos metodológicos e
esclarecemos as primeiras informações sobre o campo de pesquisa.

1.2 Os instrumentos e procedimentos adotados na construção dos dados
Os procedimentos de construção e análise de dados devem ter relação com
os objetivos da pesquisa e possibilitar rigor no processo da investigação. No caso
desta pesquisa13 selecionamos procedimentos que viabilizassem teoria e prática
através do diálogo sobre as práticas educativas, e, por conseguinte, o
desenvolvimento do processo de formação e produção de conhecimento. Para tanto,
optamos por utilizar como procedimentos de recolha de dados o questionário, a
observação participante com a construção do respectivo diário de campo, a
entrevista individual e de grupo14, a análise de documentos (documentos
institucionais), encontros reflexivos e o portfólio reflexivo (LUDKE E ANDRÉ, 1986,
13

Esta pesquisa tem aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa – Hospital Universitário Onofre
Lopes – HUOL/UFRN sob o Parecer 732451 conforme orientações da Resolução Sobre Diretrizes e
Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos 196/96 – Conselho Nacional de
Saúde/Ministério da Saúde (CNS/MS) (BRASIL, 2012).
O Termo de Consentimento Livre e
esclarecido – TCLE de participação do sujeitos esta localizado no Apêndice A.
14

Entrevista de grupo tem uma dinâmica diferente de grupo focal. A técnica de grupo focal é uma
modalidade de entrevista grupal que se organiza entre oito e doze pessoas e no qual o moderador do
grupo focal levanta assuntos identificados num roteiro de discussão não no sentido de alternância das
questões e, sim, com o propósito de atingir os objetivos pretendidos pelo pesquisador (MAY 2004).
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THIOLLENT, 1998; BARDIN, 2009; ESTRELA 1994; SÁ - CHAVES, 2000, 2005;
SZYMANSKI, SZYMANSKI, 2014).
O questionário (Apêndice B) oferece informações sobre o universo
investigado que contribui com a construção da base de dados do estudo
(THIOLLENT, 1998). De acordo com Gil (1999, p.128), o questionário é uma técnica
de investigação organizada por "[...] questões apresentadas por escrito às pessoas,
tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos interesses,
expectativas, situações vivenciadas etc.” Com base nessa definição podemos
afirmar que recorremos a este instrumento com o objetivo de obter informações
gerais que ajudassem a traçar o perfil pessoal e profissional das professoras
participantes da pesquisa tais como: formação acadêmica, tempo de experiência
como professora e em lecionar na perspectiva da inclusão escolar e participação em
cursos que visam formação para lecionar na proposta inclusiva, além de outros
aspectos referentes a profissão de professor.
A observação de acordo com Ludke e André (1986) tem grande importância
na pesquisa qualitativa, pois com o uso dessa técnica ocorre [...] “um contato
pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado [...]”, bem como,
possibilita ao observador “[...] recorrer aos conhecimentos e experiências pessoais
como auxiliares no processo de compreensão e interpretação do fenômeno
estudado” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 26).
Segundo Estrela (1994, p. 31-32), na observação participante [...] “o
observador participa na vida do grupo por ele estudado” e desempenha um papel
bem definido na organização social que observa”. Sendo assim, para realizar a
observação o observador precisa ter um olhar atento, ser discreto sobre o que
acontece e estar consciente que a “[...] sua presença e ação influenciam a reação
das pessoas” (ESTRELA, 1994, p. 34). A esse respeito Minayo (1993, p.135) afirma
que “o observador é parte do contexto sob observação, ao mesmo tempo
modificando e sendo modificado por este contexto”.
A observação teve como objetivo possibilitar a pesquisadora verificar como se
desenvolviam as relações estabelecidas na sala de aula e nas práticas pedagógicas
com vistas à inclusão escolar. Com o avanço da pesquisa, a observação passou a
ter um caráter participativo - colaborativo, pois em momentos posteriores aos
encontros reflexivos, refletimos com as professoras a dinâmica das ações docentes
desenvolvidas e partilhamos impressões constatadas.
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Iniciamos a primeira etapa das observações no dia 24 de fevereiro de 2014
quando participamos da Semana Pedagógica e apresentamos a pesquisa para
todos os professores da escola. A direção da escola nos propôs que os encontros
com as professoras ocorressem nos dias de planejamento das turmas. Algumas
professoras

ficaram

interessadas

em

participar

da

pesquisa,

mas

foram

impossibilitadas, pois nos dias de seus planejamentos já estavam participando de
uma formação continuada oferecida pela Secretaria de Educação do município.
Sendo assim, contamos com 4 participantes na investigação, sendo três professoras
e uma coordenadora. Após esse primeiro contato, combinamos com as professoras
que se dispuseram a participar da pesquisa dias e horários para observação em sala
de aula.
As observações de atividades de classe e extraclasse ocorreram entre os
meses de fevereiro a abril de 2014 totalizando 6 observações de 4 horas cada,
distribuídas igualmente em 3 turmas, perfazendo 24 horas de observação.
Deixamos claro que o cronograma da pesquisa15, previa que fossem
realizadas três sessões de aulas em cada turma que fizesse parte da investigação.
Com efeito, houve um número maior de visitas à escola, mas não foram
observações da prática docente, pois diversas vezes não houve aula por diferentes
motivos, tais como: falta de água, doença das professoras, greve dos professores e
de ônibus, entre outros.
O roteiro de orientação para as observações (Apêndice C) teve como
categorias:

rotina,

metodologia

trabalhada,

atividades

desenvolvidas,

as

intervenções, e ações das professoras frente às necessidades dos alunos, os
recursos utilizados, a relação aluno-aluno e aluno- professora, dentre outros
aspectos considerados importantes no momento da observação e descritos no diário
de campo.
Com o objetivo de recapitular os registros dos fatos relevantes vivenciados,
de reflexões e sentimentos que nos provocaram durante a realização da pesquisa
utilizamos o diário de campo para registrar os dados dos caminhos percorridos.
Quanto a natureza desse registro Bogdan e Biklen (1994, p. 152) ao falar das notas
15

Tendo em vista o caráter colaborativo assumido na pesquisa ação desenvolvida contamos com a
colaboração das participantes para organizar o cronograma das observações em sala de aula a
serem realizada, entretanto, o próprio campo de pesquisa suscitou que relampejássemos a
quantidade de observações, haja vista um movimento de greve realizado na escola campo de
pesquisa.
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de campo no diário de campo afirmam que estas se apresentam de duas formas. “O
primeiro é descritivo, em que a preocupação é captar uma imagem por palavras do
local, pessoas, acções e conversas observadas. O outro é reflexivo – a parte que
apreende mais o ponto de vista do observador, as ideias e preocupações”.
A escrita no diário de campo requer tempo e cuidado do pesquisador quanto
as reflexões e análises da/na pesquisa para que não sejam realizadas suposições e
/ou afirmações com base em anotações mal elaboradas ou incompletas.
Triviños (1987) considera que o diário de campo é uma forma de registrar as
informações sobre o contexto onde a pesquisa se desenvolve e a respeito dos
sujeitos envolvidos. Para este autor as anotações feitas no diário de campo podem
envolver descrições e análise de fenômenos sociais e a compreensão do cenário em
investigação.
Macedo (2010, p. 134) destaca que o diário:
Além de ser utilizado como instrumento reflexivo para o pesquisador,
o gênero diário é, em geral, utilizado como forma de conhecer o
vivido dos atores pesquisados, quando a problemática da pesquisa
aponta para a apreensão dos significados que os atores sociais dão
à situação vivida.

Nesse sentido em nosso diário de campo tivemos o cuidado de registrar o que
vimos, ouvimos e sentimos durante o trajeto da pesquisa de campo. Ou seja,
tentamos registrar detalhes e significados apreendidos, como gestos e expressões
faciais através das anotações realizadas que serviram para potencializar a
compreensão das práticas pedagógicas desenvolvidas pelas professoras nesse
contexto escolar.
De um modo geral as anotações realizadas no diário de campo foram
realizadas nos momentos em que os fatos aconteciam. Quando não era possível,
assim que estava num local adequado, os relatos eram feitos.
Vale destacar que de cada observação e encontro de formação com os
professores foi feito o diário de campo, totalizando 24 diários de campo que contém
dados observados, condutas e falas percebidas.
A entrevista representa uma das principais técnicas de pesquisa nas ciências
sociais (LUDKE; ANDRÉ 1986). Como instrumento de coleta de informações é uma
estratégia eficiente no sentido de conhecer o que o entrevistado tem a dizer acerca
da temática evidenciada.
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Esta técnica representa um meio pelo qual o sujeito investigado vai se
revelando e apresentando suas concepções, sentimentos, crenças e vivencias na
interpretação de determinado assunto. Assim, o pesquisador pode captar através do
discurso do entrevistado a forma de pensar e agir do sujeito. Nesse sentido, a
entrevista estabelece uma relação de interação entre quem pergunta e quem
responde (LUDKE; ANDRÉ, 1986).
Dentre os vários tipos de entrevista utilizada na pesquisa científica optamos
pela semiestruturada que é explicada por Manzini (2004, p.2) como sendo aquela
que
[...] está focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um
roteiro com perguntas principais, complementadas por outras
questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. [...]
esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma
mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma
padronização de alternativas.

Através desse raciocínio podemos dizer que na entrevista semiestruturada
ocorre um diálogo organizado com base num esquema de roteiro de perguntas
abertas, que serve como um meio para que o pesquisador se organize no processo
dialógico com o informante.
Como a entrevista se baseia em uma relação humana, assim, foi preciso
tomar cuidado quanto a linguagem, comportamento e o planejamento do roteiro a
ser utilizado, pois esses aspectos podem influenciar o desenrolar da entrevista
(MANZINI, 1991; 2004). É válido ressaltar que a entrevista exige o estabelecimento
de uma relação de confiança e respeito para que o entrevistado se sinta aberto para
expor sua opinião. No nosso caso, como fazíamos parte desse contexto educacional
foi um fator que contribuiu para que as entrevistadas ficassem a vontade,
permitindo-lhes ser mais desinibidas na exposição das opiniões e experiências
vivenciadas.
Como esse estudo pretendia fomentar uma formação a partir da reflexão
sobre a prática, da troca de saberes e fazeres e do diálogo com o grupo de
professores a respeito da inclusão escolar, utilizamos também, a entrevista coletiva.
Quanto a essa modalidade de entrevista Bogdan e Biklen(1994,p.138) acentuam:
As entrevistas de grupo podem ser úteis para transportar o
entrevistador para o mundo dos sujeitos. Nessa situação, várias
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pessoas juntas são encorajadas a falarem sobre um tema de
interesse [...] Ao refletir sobre um tópico, os sujeitos podem
estimular-se uns aos outros avançando ideias que se podem explorar
mais tarde.

Compreendemos, com base nos autores, que a entrevista coletiva
desencadeia um diálogo entre os entrevistados de forma que uns podem escutar as
ideias dos outros, estimular a verbalização e provocar o debate de opiniões. Na
entrevista coletiva é possível que o entrevistador compreenda a visão coletiva a
partir da visão individual.
Nessa pesquisa, o roteiro da entrevista foi baseado no objetivo da pesquisa e
na observação realizada na etapa anterior. Produzimos 3 roteiros diferentes de
entrevista, sendo um para entrevista individual (Apêndice D), que foi realizada com
as professoras, outro para a entrevista individual realizada com a coordenadora
(Apêndice E) e, finalmente, um para entrevista coletiva (Apêndice F) realizada no
final da investigação com o objetivo de avaliar a formação continuada.
As entrevistas individuais ocorreram após as primeiras observações da
prática docente com objetivo de conhecer como as professoras vivenciavam o
processo de inclusão de alunos com deficiência e organizavam suas práticas
pedagógicas. Realizamos três encontros individualizados com as professoras e um
com a coordenadora. A entrevista coletiva foi realizada ao final da pesquisa de
campo com todas as participantes com objetivo de avaliar o percurso e as
contribuições da pesquisa para formação das professoras. Vale destacar que as
entrevistas individuais duraram em torno de 40 minutos e a coletiva cerca de 2 horas
e todas foram gravadas em áudio.
Através das entrevistas foi possível ouvir as professoras, conhecer suas
concepções e compreender suas ações docentes. Isso nos fez considerar que a
utilização dessa técnica foi uma estratégia eficiente na apreensão dos sentidos que
as professoras atribuem a inclusão escolar e a formação docente para efetivação de
práticas inclusivas e, que permitiram a organização de ações concernentes a
formação desenvolvida no contexto profissional docente.
A análise de documentos ocorreu concomitante com as observações tendo
como finalidade obter dados que complementassem as informações coletadas e
possibilitasse a exploração do campo de investigação e das práticas desenvolvidas.
Para Ludke e André (1986, p.38) trata-se de uma técnica com objetivo de
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“complementar informações obtidas por outras técnicas seja desvelando aspectos
novos do tema em foco”. Sendo assim, os documentos analisados contribuíram para
que tivesse mais informações sobre a teoria explicita ou implícita que embasam a
prática desenvolvida na escola.
O Quadro abaixo apresenta a lista da documentação pesquisada
Quadro 1 – Lista de documentos da Escola Florescer analisados na pesquisa
Documentos
Projeto

Descrição
Político Concepções/ Proposta curricular/ metas/objetivos

Pedagógico (PPP)
Planejamento

Plano

de

desenvolvimento

das

atividades

Pedagógico

pedagógicas desenvolvidas

Relatórios

Relato dos avanços dos alunos com deficiência
observados num dado período, das dificuldades,
avanços e das intervenções realizadas.

Fonte: Organizado pela a pesquisadora, 2014.

Os documentos utilizados no período da pesquisa forneceram dados
essenciais para análise. O planejamento pedagógico e os relatórios dos alunos nos
ajudaram a compreender a prática pedagógica desenvolvida pelas professoras.
Quanto ao Projeto Político Pedagógico - PPP verificamos a concepção de ensino,
aprendizagem, avaliação, aluno, formação docente e inclusão escolar que deve
fundamentar o processo de ensino aprendizagem desenvolvido na escola, no
entanto, percebemos o distanciamento entre este documento e as práticas
desenvolvidas nessa instituição16
Baseado em Szymanski, Szymanski (2014) o Encontro Reflexivo, nesse
estudo foi compreendido como uma estratégia de investigação que pode ser
utilizada quando houver uma demanda de um grupo de pessoas que desejam
encontrar soluções e/ou alternativas para assuntos e situações comuns.
Szymanski , Szymanski (2014, p. 10) esclarecem , ainda, que a origem dos
Encontros Reflexivos é decorrente do “trabalho com pequenos grupos atendidos em
instituições e/ou em consultório” . Estas autoras situam que essa prática tem
16

Voltaremos a abordar sobre o Projeto Político Pedagógico da Escola Florescer nos próximos
capítulos.
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embasamento nos fundamentos teóricos de Kurt Lewin, nas ideias de Jacob Levy
Moreno e, ainda, de Paulo Freire. A base para o desenvolvimento da prática dos
Encontros Reflexivos é a articulação entre a teoria e a experiência profissional, pois
a

intenção

com

essa

prática

é

“co-construir

uma

situação

dialógica

e

transformadora” propiciando soluções as questões problemas.
A partir desse entendimento, o Encontro Reflexivo representou um espaço
coletivo de reflexão no qual as professoras puderam partilhar suas experiências,
compartilhar modos de pensar a respeito da inclusão escolar a partir de referenciais
teóricos, resignificando suas concepções de ensino aprendizagem e seu fazer
docente gerando aprendizagem no grupo. Nesse sentido, o Encontro Reflexivo
constituiu-se em uma oportunidade de promover a autoanálise, auto avaliação, auto
formação e a consciência de suas ações.
Os Encontros Reflexivos foram realizados nos dias que a escola se
organizava para os momentos de planejamento. Eles ocorreram quinzenalmente, no
próprio ambiente profissional, com duração de aproximadamente duas horas uma
vez que, no segundo momento as professoras planejam com suas coordenadoras as
ações pedagógicas. Vale destacar que os encontros foram construídos com as
participantes. No seguimento um quadro com informações traçando um panorama
dos referidos encontros:
Quadro 2 – Panorama dos Encontros Reflexivos
Encontro
1º

Encontro

Dia
10/09/2014

Reflexivo17
2º

Tema
Sensibilização para o desenvolvimento da
pesquisa - ação na formação docente

Encontro 23/09/2014

Reflexões sobre a prática pedagógica

Reflexivo
3º

Encontro 08/10/2014

Reflexivo
4º

Encontro

Legislação sobre o atendimento das crianças
com deficiência

22/10/2014

O caso “Bruno”

Reflexivo
5º
17

Encontro 12/11/2014

Do conhecimento do aluno a sua inclusão

Por motivos pessoais e de greve da Escola Florescer os encontros reflexivos iniciaram no segundo
semestre letivo de 2015.
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Reflexivo
6º

Encontro 25/03/2015

O processo de escolarização dos alunos

Reflexivo
7º

Encontro 08/04/ 2015

Paralisia cerebral: do que estamos falando?

Reflexivo
8º

Encontro 22/04 /015

A tecnologia assistiva contribuindo com a

Reflexivo

inclusão do aluno com paralisia cerebral

9º

Aprendizagem e desenvolvimento do aluno

Encontro 06/05/ 2015

Reflexivo
10º

Encontro 20 /05/ 2015

com deficiência intelectual
Dislexia - o que isso quer dizer?

Reflexivo
11º

Encontro 10/06/2015

Reflexivo
12º

Encontro 15/06/2015

Transtornos

de

déficit

de

atenção

e

hiperatividade - TDAh : reflexões iniciais
Em foco a avaliação

Reflexivo

1º Encontro de 29 /06/ 2015

Planejamento Pedagógico

Planejamento18
2º Encontro de 05 /07/ 2015

Planejamento Pedagógico

Planejamento
3º Encontro de 12/07/2015

Planejamento Pedagógico

Planejamento
Fonte: organizado pela pesquisadora com base nos encontros realizados.

Com vistas a contribuir com o desenvolvimento das professoras, as
discussões dos Encontros Reflexivos giraram em torno das questões vivenciadas
em sala de aula, subsidiado pelo aporte teórico que contribuísse com as reflexões.
Para tanto, utilizamos dinâmicas, textos, filmes, reportagem, entre outros recursos
que fomentaram a reflexão e a discussão teórico-prática a respeito das práticas
pedagógicas que atendessem a diversidade dos alunos.
18

Como as professoras da Escola Florescer já tinham planejado o Projeto Pedagógico para
desenvolver no primeiro bimestre letivo do ano de 2015 com os alunos, combinamos finalizar os
Encontros Reflexivos e, em seguida, planejar o Projeto Pedagógico visando atender a diversidade
dos alunos.
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Como forma de auxiliar a reflexão sobre a prática propomos as professoras
que fossem organizados registros sobre as situações práticas de sala de aula, para
serem lidos nos encontros subsequentes, no qual as professoras pudessem refletir
sobre suas práticas olhando a si mesmas, ouvindo e sendo ouvidas, interpretando e
resignificando as ações em discussão coletiva. Recomendamos então que as
professoras organizassem um Portfólio reflexivo.
Destacamos que a organização dos Encontros Reflexivos ocorreram em
três momentos: No primeiro momento era realizado a narrativa e reflexões dos
registros das professoras no portfólio reflexivo; no segundo momento ocorria a
participação e discussão coletiva sobre a pauta para dado encontro; no terceiro
momento planejávamos o próximo encontro com base nos interesses das
professoras.
O Portfólio Reflexivo nessa pesquisa foi utilizado como instrumento de
investigação-ação-formação, um meio através do qual as professoras registravam
suas inquietações, suas reflexões sobre a prática e sobre aprendizagem e
desenvolvimento de todos os alunos em especial os alunos com deficiência, bem
como reflexões acerca dos encontros reflexivos realizados.
Segundo Alarcão (2012, p.105) o portfólio é um documento em papel formado
por “um conjunto coerente de documentação reflectidamente seleccionada,
significativamente documentada e sistematicamente organizada e contextualizada”.
Sá Chaves (2000) acrescenta, ainda, que o portfólio possibilita o desenvolvimento
da reflexão e de competências de investigação, da percepção da aprendizagem
adquirida durante certo período de tempo e delineia uma estratégia, de modo a
conhecer profundamente o contexto de trabalho.
O portfólio é “uma ferramenta flexível que se ajusta e regula de acordo com
a natureza específica da finalidade pretendida”. Sendo assim, este instrumento
metodológico pode contribuir com a formação dos professores à medida que os
fazem refletir sobre as suas ações, as suas competências profissionais, as
concepções e valores que os orientam, permitindo-se conhecer melhor como pessoa
e profissional.
Grilo e Machado (2005, P. 31) concebem que o portfólio pode contribuir na
criação de espaços para o questionamento sobre a prática, promover o
desenvolvimento

profissional

docente,

contribuir

para

a

autoavaliação

e
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autoconhecimento. Enfim, possibilitar aos professores pensar sobre os pontos fortes
e fragilidades de sua atuação profissional.
Segundo Passegi (2011, p.28) um o portfólio é um dispositivo imprescindível
para prática de formação. Essa relevância como dispositivo pedagógico se deve
porque o portfólio “[...] é um espaço criado para a reflexividade, possibilitando a
oportunidade de (auto)avaliação e (auto)transformação do sujeito professor em
formação”.
Com base nessa discussão, acreditamos que os registros das professoras
nos portfólios não foram apenas anotações, mas uma forma das docentes
(re)construírem saberes a partir da reflexão dos seus fazeres cotidianos.
O quadro a seguir apresenta um resumo dos procedimentos realizados
durante a investigação:
Quadro 3 – Fases da pesquisa realizada na Escola Florescer
Fase Da Investigação

Período

Ações

Verificação

Fevereiro de 2014 a

Apresentação da pesquisa
Aplicação do questionário
Observação

Agosto de 2014

Aplicação das entrevistas
individuais
Pesquisa nos documentos
da escola

Intervenção

Setembro de 2014 a

Encontros

Reflexivos

e

partilha dos registros dos
Portfólios Reflexivos
Julho de 2015
Avaliação

Setembro de 2015

Fonte: Organizado pela pesquisadora, 2014.

Planejamento de aulas
Entrevista coletiva
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A opção pelos procedimentos metodológicos mencionados ocorreu em
virtude de entendermos que eles são favoráveis ao processo de reflexão crítica
individual e coletiva, que é imprescindível para o confronto e a reconstrução de
novas práticas, sendo coerentes com a perspectiva da pesquisa-ação.
Os procedimentos que foram utilizados visaram responder as questões de
pesquisa, como podemos observar no quadro abaixo, embora saibamos que na
triangulação dos dados tais procedimentos se mesclam:
Quadro 4 – Questões de pesquisas e procedimentos utilizados
Questões

Procedimentos

Quais as práticas pedagógicas que professoras de

Observação

uma determinada escola pública desenvolvem em
turmas de alunos incluídos?
Quais concepções e conhecimentos docentes

Entrevista

embasam esta prática?
Quais

conhecimentos

são

mobilizados

e

Encontros Reflexivos e

construídos quando os professores vivenciam uma

Portfólio Reflexivo

experiência formativa pautada na reflexão sobre
sua prática?
Fonte: Dados elaborados a partir do projeto de pesquisa, 2014.

A utilização dos procedimentos discriminados acima viabilizaram a articulação
teoria e prática e, por conseguinte, o processo formativo e a produção de
conhecimento, instigando o diálogo e a socialização de experiências e a reflexão
sobre a prática.
Quanto à análise dos dados utilizamos o material construído (transcrições e
registros) obtidos no decorrer da pesquisa, por meio do registro no diário de campo,
das observações da prática docente, dos registros dos encontros reflexivos, dos
registros no portfólio reflexivo das professoras e das entrevistas individuais e
coletiva. Isso possibilitou um processo de triangulação de fontes e procedimentos de
construção de dados com vistas a garantir a fidedignidade das análises.
Para procedermos a análise dos dados optamos por realizar a análise de
conteúdo que consiste numa técnica que busca decompor discursos em unidades de
significação e, em seguida, reorganizar essas unidades em categorias para atingir
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uma compreensão do objeto de investigação (BARDIN, 2009). Segundo esse autor,
a análise de conteúdo abrange as seguintes fases: pré-análise, exploração do
material e interpretação dos dados.
Na pré-análise ocorre a organização e sistematização do material a ser
analisado a partir da estruturação e descrição das informações obtidas. Nessa etapa
a investigadora transcreveu as verbalizações das entrevistas e dos Encontros
Reflexivos, para que integrado com as outras informações obtidas com os
procedimentos e técnicas utilizadas, apreendesse os temas em evidência. Quanto
aos registros dos encontros fizemos uma leitura de cada momento vivenciado e
realizamos uma síntese para que pudesse estabelecer conexões e reflexões que se
repetiram em vários momentos de forma a enquadrar em temáticas semelhantes.
Para tanto, fizemos a leitura flutuante para estabelecer contato com o material e, em
seguida, uma leitura mais cuidadosa com vista a interpretação detalhada de cada
dado.
A exploração do material é a segunda fase da análise dos dados na qual os
dados são organizados por temáticas, as unidades de registro são identificadas e a
partir daí se originam as categorias de análise. A partir da organização das
temáticas sistematizamos os conteúdos através das Unidades de Registro.
Baseadas em Bardin (2009) compreendemos como Unidade de registro uma frase,
período, enunciado ou sentença retirado das entrevistas, diário de campo, encontros
reflexivos, documentação. As unidades de registro originaram as categorias e
subcategorias de análise que descrevessem as concepções docentes sobre a
prática inclusiva e as contribuições percebidas pelas professoras com as ações de
formação realizada.
A última etapa da análise dos dados diz respeito ao tratamento dos
resultados. Nesta etapa a pesquisadora se voltou atentamente para os marcos
teóricos pertinentes a investigação e realizou a condensação através do processo de
triangulação dos dados.

1.3 Os sujeitos da pesquisa e o contexto escolar campo de investigação
A escolha da escola para campo de atuação ocorreu, como já dissemos
anteriormente, pelo conhecimento que tínhamos do interesse das professoras em
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participar da pesquisa, haja vista a pesquisadora ser professora da instituição. Na
verdade, o campo de atuação nos escolheu para desenvolver essa investigação.
Denominamos a instituição escolar como Escola Municipal Florescer fazendo
uma referência ao interesse que estava brotando nas professoras de desenvolver
uma prática pedagógica que atendesse a diversidade dos seus alunos.
No ano 2014 quando iniciamos a pesquisa de campo, a Escola Florescer
computava 1012 alunos matriculados nos turnos matutino, vespertino e noturno.
Destes, 11 que apresentam alguma deficiência eram alunos do turno matutino, que
foi o turno que desenvolvemos a pesquisa. Na época haviam 13 professores
polivalentes e 6 professores especialistas nas áreas de educação física, artes e
ensino religioso e 3 coordenadoras.
As participantes da investigação receberam nomes fictícios 19, de flores como
forma de preservar suas identidades. Foram 3 professoras do Ensino Fundamental
e uma coordenadora que se disponibilizaram a participar da pesquisa.
Para sistematizar as informações sobre as professoras nos aspectos
relacionados à escolarização, tempo de serviço, turmas que lecionam, organizamos
o quadro abaixo.

Quadro 5 – Perfil das participantes da pesquisa referente ao ano de 2014
Profª.

Formação

Ano

/atuação

que atua

Idade

Tempo de Tempo de
atuação na atuação
educação na escola

Lírio

Pedagogia/professora

3º ano

50

22

2

Violeta

Pedagogia/professora

3ºano

34

15

7

Girassol Pedagogia/professora

2ºano

67

35

25

68

32

14

Jasmim Pedagogia/coordenadora 1º ao 3º
ano
Fonte: questionário aplicado com as professoras.

Analisando o quadro observamos que todas as professoras são formadas em
Pedagogia, formação necessária para atuar com Ensino Fundamental anos iniciais,

19

Essa prática segue as normas preconizadas em pesquisas que envolvem sujeitos humano.
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e que buscaram se qualificar na sua área de atuação, uma vez que, Lírio, Girassol e
Jasmim cursaram especialização em educação.
Em relação ao tempo de atuação na área educacional, observamos que as
entrevistadas possuem entre 12 e 38 anos de serviço, podendo ser consideradas
com experiência no seu trabalho. Entre as professoras, chama atenção a professora
Girassol e a coordenadora Jasmim por apresentarem muito anos de serviço na
educação já tendo atingido o tempo de se aposentar, mas, afirmavam gostar do seu
trabalho.
De acordo com os dados expostos, percebemos ainda que, as 3 professoras
entrevistadas, estão com idade cronológica que evidenciam uma fase de vida em
que existe mais maturidade para o exercício da função docente (NÓVOA 1999).
Durante as observações, tivemos a oportunidade de conhecer as opiniões e
ações das docentes em diversas situações da rotina escolar e perceber como as
mesmas se posicionam frente às questões da inclusão escolar. Esse detalhamento
dos dados será apresentado no capítulo 4. Por hora essas informações são
essenciais para que o leitor conheça o campo de pesquisa e as participantes da
investigação.
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2. CIDADANIA E INCLUSÃO ESCOLAR: REFLEXÕES SOBRE A PROPOSTA DE
EDUCAÇÃO PARA TODOS

Você, eu, um sem-número de educadores sabemos todos que a
educação não é a chave das transformações do mundo, mas
sabemos também que as mudanças do mundo são um quefazer
educativo em si mesmas. Sabemos que a educação não pode tudo,
mas pode alguma coisa. Sua força reside exatamente na sua
fraqueza. Cabe a nós pôr sua força a serviço de nossos sonhos.
(FREIRE, 1991, p. 126)

Discutir a inclusão escolar pressupõe uma reflexão sobre a própria educação,
enquanto prática social, com o compromisso da cidadania e de socialização do
saber, em uma sociedade de grandes diversidades regionais, culturais, e, ao mesmo
tempo, com profundas desigualdades sociais.
Neste capítulo, apresentamos as discussões emanadas da noção de
educação para todos, discutindo o conceito de cidadania20 pontuado na legislação
brasileira e em documentos internacionais que tratam do direito a educação. Em
seguida, apresentamos nosso entendimento sobre a temática da inclusão escolar,
apoiando-nos em autores como Sassaki (1997), Omote (2003), Pires; Pires (2010),
Glat (2007), Gonzalez (2002), Cool; Marquesi; Palacios (2002), entre outros. Na
continuidade, discutimos princípios e orientações didáticas que norteiam uma prática
pedagógica com indicações de atendimento a diversidade, e iniciamos a reflexão
sobre formação docente, enquanto um compromisso com a formação do sujeito
histórico social.

2.1 Cidadania e inclusão/exclusão escolar: alguns conceitos
Para compreendermos como a inclusão escolar dos alunos com deficiência,
se constituiu enquanto um direito é necessário nos remetermos à construção

20

O conceito de cidadania implica várias abordagens que se traduzem de acordo com o período
histórico e social. Nesta pesquisa este conceito se refere ao exercício dos direitos e deveres
civis, políticos e sociais (moradia, saúde, educação, entre outros) estabelecidos na constituição de
um país como forma de assegurar a igualdade social, liberdade e autonomia dos sujeitos. Vale
destacar que não é nossa intenção desenvolver um debate amplo sobre a compreensão de
cidadania, mas dialogar com esse conceito como forma de encontrar respaldo para pensar sobre a
inclusão escolar.
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histórica21 dessa conquista para entendermos o momento atual de valorização e
respeito às diferenças individuais e do discurso da universalização do atendimento a
uma educação de qualidade.
A história da educação comprova que durante um longo tempo as pessoas
com diferenças significativas, por fugir dos padrões de normalidade ditados pela
sociedade passaram/ passam por situações excludentes e foram/são rotuladas,
discriminadas, segregadas e excluídas por serem consideradas estranhas,
improdutivas e incapazes (FERREIRA, 2009). Traçando um percurso por diferentes
épocas e culturas, comprovamos que as pessoas com deficiência, receberam
diferentes tratamentos de acordo com os valores sociais, filosóficos e religiosos de
cada período.
Na antiguidade, as pessoas consideradas deficientes eram postuladas de
incapazes e monstros. Chegando há serem encaradas como não-humanas, não
tinham direito a viver, eram separadas e afastadas do convívio social e relegada ao
abandono ou exterminada pela própria família. Sobre esse período, Pessoti (1984)
nos esclarece que a cultura grego-espartana valorizava o indivíduo perfeito por
prezarem as “virtudes heroicas”, no intuito, de prepará-lo para as guerras, não
havendo, portanto, “espaço” para abrigar os sujeitos com deficiência.
Durante a idade Média, com a influência do cristianismo, o extermínio e
abandono das pessoas com deficiência foi substituído por ações de caridade e amor
ao próximo. A igreja, sob a ideia de que todas as pessoas são criaturas de Deus,
prestou-lhes assistência em asilos, igrejas e conventos, dentro os quais, eram
atendidos, também, aqueles que eram vítimas de doenças crônicas e problemas
mentais (MARTINS 1999, MAZZOTA 1996). Conforme expõe Carvalho (2004, p.
26), [...] “até meados da idade média, nem se cogitava a ideia de se educar os
indivíduos que tinham alguma deficiência”.
Essa medida de confinar os sujeitos com algum tipo de deficiência em
instituições de atendimento a pessoas carentes visava afastá-las do convívio com
pessoas “sãs”, ou seja, segregá-las, e estas, evitavam o contato com pessoas que
apresentavam alguma anormalidade por se acreditar que essa condição era
decorrente de uma maldição e obra do demônio (PESSOTI, 1984).
21

Não é nossa intenção detalhar a história da Educação Especial, mas apenas salientar alguns dos
momentos vivenciados pelas pessoas com deficiência na conquista de seus direitos.
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No período do Renascimento, surgiram novas ideias referentes à natureza da
deficiência, que deixou de ter uma abordagem mítico-religiosa e passou a ser
compreendida como uma abordagem médica. O modo de pensar e ver a pessoa que
tinha uma deficiência como doente redimensionou o pensamento que essas pessoas
precisavam ser curadas, tratadas e reabilitadas para serem inseridas na sociedade
(SASSAKI, 1997).
Essa visão da deficiência referente à natureza orgânica e como processo
natural favoreceu o surgimento de ações de tratamento médico e o encaminhamento,
ainda que tímido, a experiências educacionais. Destacamos o trabalho de Jean Marc
Itard (1774-1838) conhecido por ser pioneiro na utilização de métodos na educação de
alunos com deficiência intelectual.
No final do século XVIII e início do século XIX, iniciou-se a fase da
segregação institucional, na qual ocorreu a preocupação com a educação dessas
pessoas através do atendimento educacional em instituições especializadas.

No

Brasil, foi no final do período imperial que surgiram as primeiras instituições voltadas
ao atendimento pedagógico ou médico-pedagógico (JANNUZZI, 1985; MAZZOTTA,
1996).
Ganhou força um movimento social organizado por pesquisadores, pais e
pessoas com deficiência que lutavam pela integração das pessoas com deficiência
aos serviços da sociedade e contra a marginalização que estes sofriam. Assim,
começou a ocorrer a desistitucionalização e se firmou as bases para normalização e
integração, passando as pessoas com deficiência a frequentar a escola e a serem
atendidas em caráter educacional em classes especiais (MENDES, 2006).
O movimento de integração dessas crianças surgiu no final do século XX,
mas precisamente, na década de 1960, em alguns países da Europa e da
Escandinávia e, em seguida, EUA e Canadá. Esse movimento tinha como base a
defesa da pessoa com deficiência ter o direito a uma vida mais próxima possível da
pessoa “normal”. Com essa proposta foi reivindicado a inserção de pessoas com
deficiência, a escola regular (MAGALHÃES, 2011).
Segundo Pietro (2006) a proposta integracionista tinha como objetivo
encaminhar os alunos com deficiência à classe regular sempre que possível e,
quando fosse necessário, as escolas especializadas. Portanto, na integração escolar
era possível o aluno ser inserido na sala regular ou no atendimento especializado
em escolas especiais, classes especiais, atendimento domiciliar e hospitalar.
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Na verdade, os indivíduos com deficiência eram atendidos, a maior parte do
tempo, em classes separadas, por profissionais especializados. Conforme situa
Martins (1999) à escola integradora cabia, apenas, aceitar o aluno, não havia
preocupação de fazer com que a escola adaptasse seu currículo e sua metodologia
àquele que apresentasse alguma necessidade educacional, ele é quem deveria se
adaptar à escola. Em outras palavras, o aluno é quem deveria por seus esforços
acompanhar a turma; a escola não precisava fazer adequações às necessidades
dos mesmos. Em virtude disso, os alunos que segundo essa dinâmica não
conseguiam acompanhar o ensino continuavam segregados em escolas e classes
especiais (GLAT, 2007).
Apesar do avanço nas discussões e na prática quanto a segregação e o
isolamento que as pessoas com deficiência vivenciaram no paradigma da
institucionalização, a proposta da integração escolar tendia a responsabilizar o
próprio indivíduo por sua inadequação escolar sempre remetida a aspectos clínicos
de sua condição. Dito de outra forma, a integração escolar continuava a
responsabilizar a pessoa pela não aprendizagem, focando o trabalho no estudante
com deficiência, que deveria ser “preparado” pela intervenção da Educação Especial
para se beneficiar dos ditos processos comuns de ensino (MAGALHÃES, 2002)
Esse cenário gerou reações e propiciou a busca por mudanças educacionais
que visassem um modelo de educação único e de qualidade para todos. Na
perspectiva da inclusão escolar cabe à escola adaptar-se as peculiares de todos os
alunos independente de suas especificidades.
Esse breve retrospecto histórico sobre o atendimento as pessoas com
deficiência, evidencia a conquista do direito da inserção social e educacional dessas
pessoas, mas direciona nosso olhar para o cerne da discussão evidenciada por
Sassaki (1997) ao afirmar que ainda temos práticas de exclusão e segregação junto
às pessoas vulneráveis (pobres; idosos; desempregados; pessoas com limitações
físicas, sensoriais ou cognitivas; negros, homossexuais...) em diversas partes do
mundo. Com efeito, na atual fase de desenvolvimento do capitalismo encontram-se
acirradas as situações de exclusão dos direitos sociais básicos, dentre eles, o da
educação.
A exclusão das pessoas que têm deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades dos processos sociais, como no caso da
educação, tem sua origem nos padrões de normalidade e de estigmas determinados
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pela sociedade capitalista por enquadrar os indivíduos em categorias de acordo com
os atributos que possuem. O estigma “[...] se refere à condição de descrédito social
vivenciada pela pessoa que desvia de normas” (MAGALHÃES, 2002, p. 3). No caso,
a pessoa com deficiência por apresentar uma “marca” que pontua uma desvantagem
é analisada como inferior, sendo enaltecida sua deficiência, como principal
característica para explicar aspectos sociais, físicos e cognitivos que desviam de
padrões

convencionais

considerados

comuns

e

naturais

pela

sociedade

(MAGALHÃES, 2002). Com base nessa perspectiva, o diferente passa a ser
ignorado, rotulado, marginalizado e classificado como potencialmente incapaz,
sendo prejudicadas as suas relações sociais e tendo limitados os seus direitos de
acesso a ambientes, bens e serviços como o lazer, a educação, o trabalho, a saúde,
entre outros princípios inerentes a cidadania.
Entendemos que o conceito de cidadania em uma democracia se manifesta
na possibilidade do indivíduo em participar da vida política, econômica e cultural de
uma sociedade. É uma condição social que abarca um conjunto de faculdades,
direitos e deveres que se atribuem por igual a cada um dos membros da
comunidade de participação na vida social e política de um Estado. Nesse sentido,
compreende não apenas os direitos civis e políticos, abalizados no princípio de
liberdade, mas também os direitos sociais fundamentado no princípio da igualdade e
de respeito às diferenças, enquanto garantia de acesso aos bens sociais,
econômicos e culturais. Assim, cidadania deriva de um processo social e histórico de
luta pelo reconhecimento dos direitos, de busca de igualdade, emancipação e
liberdade do sujeito coletivo como possibilidade de acesso as esferas social, política
e civil.
Exercer a cidadania de acordo com Aranha (2004, p.10) é
[...] conhecer direitos e deveres no exercício da convivência coletiva,
realizar a análise critica da realidade, reconhecer as dinâmicas
sociais, participar do debate permanente sobre causas coletivas e
manifestar-se com a autonomia e liberdade respeitando seus pares.

Freire (1996; 2001) nos oferece embasamento conceituais indispensáveis
para pensarmos os conceitos de cidadania. Ao abordar a alfabetização como
formação da cidadania, Freire (2001, p.25) lembra:
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[...] cidadão significa indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos
de um Estado e que cidadania tem que ver com a condição de
cidadão, quer dizer, com o uso dos direitos e o direito de ter deveres
de cidadão.

Em outra obra, Freire (1996) complementa sua concepção de cidadania
afirmando que a cidadania demanda participação política:
É reacionária a afirmação segundo a qual o que interessa aos
operários é alcançar o máximo de sua eficácia técnica e não perder
tempo com debates "ideológicos” que a nada levam. O operário
precisa inventar, a partir do próprio trabalho, a sua cidadania que não
se constrói apenas com sua eficácia técnica, mas também com sua
luta política em favor da recriação da sociedade injusta, a ceder seu
lugar a outra menos injusta e mais humana (FREIRE, 1996, p.114).

Ser cidadão, na proposição de Freire (1996), diz respeito a capacidade do
sujeito de entender o mundo, a sua situação no mundo, compreendendo seus
direitos como forma de reivindicá-los, se fazendo agente participativo e responsável
pela sociedade. Nesse sentido, ser cidadão pressupõe uma tomada de consciência
dos indivíduos de seus direitos para o

bem-estar da sociedade

tendo

responsabilidade e compromisso com a mudança da realidade.
Considerando que o exercício da cidadania, numa democracia, pressupõe a
participação ativa do cidadão na vida social e política, a missão da educação
consiste em formar pessoas politicamente ativas e conscientes de seus direitos e
deveres para com a efetivação da democracia.
Tais dimensões de cidadania se contrapõem à problemática da sociedade
brasileira marcada por desigualdades econômica e social. A título de ilustração,
verificamos com base nos dados do PNAD/2012, que havia no Brasil em 2012 14
milhões de analfabetos com mais de 15 anos de idade, sendo a oitava maior
população de adultos analfabetos do mundo. Quanto a matrícula na educação
básica, os dados do INEP/MEC (BRASIL, 2014) revelam que das 98,3% matrícula
efetivadas de crianças entre 6 e 14 anos do Ensino Fundamental: 8,6%, reprovaram,
6,9% se evadiram culminando em uma defasagem idade/série que atingiu cerca de
21,% dos alunos.
Esses dados são incoerentes com a proposta de inclusão às benesses
produzidas socialmente pela humanidade e que são inacessíveis para grandes
contingentes populacionais. Esses indicadores de acesso, repetência, evasão e
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defasagem idade/série no sistema educacional brasileiro, revelam a exclusão
escolar entendida como resultante da desigualdade e da estrutura do sistema
capitalista que procura legitimar sua dominação econômica através da dominação
cultural quando cerceia o acesso de grande parte da população ao saber
escolarizado (ARROYO, 1997; SAVIANI 1984). Dessa forma, o sistema escolar que
deveria ser um dos espaços a assegurar os direitos dos cidadãos para atingir a
cidadania, é produtor de desigualdades e desempenha um papel de companheiro no
processo de exclusão social.
Na verdade, a escola como instituição social responsável pela cidadania, e
pelo respeito e reconhecimento das diferenças, supera uma perspectiva pedagógica
que hipervaloriza habilidades cognitivas em detrimentos dos aspectos sociais e
emocionais dos estudantes. Na escola atual, ainda soam ecos de seletividade e
exclusão (MOLL, 2001), assim, faz-se premente a luta constante contra a
perpetuação de estigmas e de processos de fracasso escolar.
A Escola Municipal Florescer, campo de nossa investigação, não está
descolada da realidade existente nas escolas públicas brasileiras. Verificamos a
partir do Projeto Político Pedagógico da referida escola dados percentuais de
rendimento dos alunos, revelando um número elevado de reprovação, evasão e
defasagem idade série. Os dados que constam no PPP da Escola Florescer dizem
respeito aos percentuais de aproveitamento do ano de 2012. Conforme esses dados
30,7% dos alunos matriculados no 4º ano do Ensino Fundamental foram reprovados.
De todos os anos do Ensino Fundamental, o 4º ano é o que apresenta maior
número de repetência no final do ano letivo. Nesse caso, o PPP (2013) destaca que
o motivo para tal resultado se encontra na aprovação automática dos três primeiros
anos de escolaridade e “a chegada desses alunos ao 4º ano sem os domínios
necessários da leitura, escrita e conhecimentos matemáticos” (PPP, 2013, 17).
Ao destacar esse aspecto, o documento em apresso, ressalta: “É preciso que
a equipe da escola pense em estratégias de recuperação da aprendizagem para que
esses alunos não percam o ano letivo” (idem). Destaca, ainda, como possíveis
ações para melhorar os resultados da aprendizagem dos alunos, “a necessidade de
investir na formação continuada dos professores por esta contribuir com o
desenvolvimento profissional docente instrumentalizando-o,
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[...] a pensar e propor estratégias de intervenção para o
desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes ; manter uma
relação família escola, de parceira com os pais através de reuniões
pedagógicas entre professores, equipe pedagógica e pais; prover
que metas estabelecidas com os recursos do PDE – Plano de
Desenvolvimento da Escola, do PDDE – Plano Dinheiro Direto na
Escola, e ROM – Recursos Orçamentários do Município possam
possibilitar a execução das ações e os recursos” (PPP, p. 18).

Acreditamos que também é preciso repensar as práticas pedagógicas
desenvolvida na escola. Na constituição da prática pedagógica faz-se premente que
se considere a diversidade cultural dos alunos como ponto de partida para o
trabalho, buscando a valorização do conhecimento destes e da capacidade de
aprendizagem de cada um. Nesse sentido, a equipe precisa refletir sobre o papel da
escola, a relação professor-aluno; a metodologia de trabalho; o currículo; a avaliação
e a gestão escolar.
Ainda, quanto ao fracasso escolar, observamos que no período de nossa
intervenção na Escola Florescer, as professoras participantes da investigação,
muitas vezes, relacionavam a questão da reprovação e da defasagem idade-série a
fatores internos à criança e a responsabilidade da família, colocando em segundo
plano os fatores externos e as questões que envolvem a metodologia, currículo,
prática pedagógica e organização da Escola Florescer.
Com base nos dados de fracasso escolar e diante do quadro de
marginalização e exclusão vivenciados por boa parte da população brasileira
podemos afirmar, indubitavelmente, que são poucos os brasileiros que são
considerados cidadãos na perspectiva de uma cidadania democrática. É nesse
sentido que Silva (2000) assegura que o que existe é uma cidadania parcial,
enquanto um direito “legal” que está garantido em lei (igualdade jurídica), mas esse
não é um direito “real” por haver a manifestação da negação de oportunidades de
saúde, educação, trabalho, entre outros aparatos sociais, de alguns sujeitos em
detrimento de privilégios para outros. Sendo assim, Silva (2000) constata que o
discurso de cidadania é teórico, e na maioria das vezes, dissociando da realidade
efetiva.
Na perspectiva de cidadania adotada neste trabalho, a escola tem papel
importante no processo de formação do sujeito histórico e social na sua
conscientização e comprometimento com a transformação social. Com vistas à
formação do sujeito crítico, reflexivo, ativo e criativo, a escola precisa proporcionar
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uma formação plena do indivíduo, tendo respeito à diversidade humana visando a
construção de sociedades mais justas, solidária, cooperativas e democráticas num
processo que engloba os direitos sociais e de exercício da cidadania (SANCHES,
2005).
Nessa perspectiva, a educação é entendida como alicerce para a construção
da cidadania, mas esse processo só acontece se tiver respeito às diferenças e
valorização da diversidade. Não basta garantir o acesso do aluno à escola, é
imprescindível rever a finalidade da educação e o papel social das escolas sendo os
objetivos educacionais pautados nos valores de solidariedade, justiça e respeito ao
outro.
Convém voltarmos nossa atenção para o Projeto Politico Pedagógico da
Escola Municipal Florescer que apresenta como um dos seus objetivos uma
perspectiva da educação comprometida com a cidadania dos alunos,
Trabalhar o desenvolvimento do senso crítico do estudante a partir
de um processo de formação que possibilite o exercício da cidadania,
partindo do ser-agente e sujeito da história, capaz de executar as
transformações sociais almejadas (PPP, 2013 p.21).

Ao apresentar sua missão para a melhoria da qualidade do ensino o PPP
(2013) destaca como os valores que subsidiam o trabalho na escola: o respeito ao
indivíduo; o trabalho em equipe; o trabalho criativo e inovador; a ética e excelência
das ações desenvolvidas; a autonomia e a cooperação entre os indivíduos
envolvidos no processo educativo. Acreditamos que para que a escola desenvolva
seu trabalho na perspectiva de respeitar a todos os alunos buscando formar um
cidadão com uma postura reflexiva e crítica precisa que na construção de um
Projeto Político Pedagógico tenha como valores a solidariedade, a justiça, o respeito,
a tolerância visando uma formação humanística, ou seja, capaz de educar para a
vida social.
A

construção

do

projeto

societário

é

fundamentada

nos

preceitos

democráticos de justiça e igualdade de direitos de todas as pessoas e, estão
garantidos em documentos internacionais e nacionais. Nessa vertente, destacamos
a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, que estabelece que “A instrução será
orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais”
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(ONU, 1948, p.10). Este documento é considerado como aparato internacional
norteador dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa humana.
Em âmbito Nacional a Constituição Brasileira (1988) estabeleceu como
fundamentos da República Federativa, a cidadania e a dignidade da pessoa
humana, previsto no Art. 1.º, incisos II e III e, como objetivos, a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a
erradicação da pobreza e da marginalização, com a redução das desigualdades
sociais e regionais e, como direitos e garantias normatiza em seu Art. 5º que “todos
somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza”, não sendo permitida
a violação dos direitos e do usufruto dos bens e serviços ofertados na sociedade
brasileira para nenhum indivíduo, independente da raça, cor, sexo, idade e qualquer
forma de discriminação.
Quanto à conquista dos direitos sociais, como a educação, Sassaki (1997,
p.49) afirma que a inclusão social,
[...]é o caminho ideal para se construir uma sociedade para todos,
que por ela lutam para que possa junto na diversidade humana,
cumprir nossos deveres de cidadania e nos direitos civis, políticos,
econômicos, sociais, culturais e de desenvolvimento.

Dentre os direitos fundamentais a inserção plena na sociedade, a
Constituição Federal Brasileira estabelece a educação como propulsora da
cidadania ao declarar no Art.º 205 que a educação é “direito de todos e dever do
Estado e da família, deve visar ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Nesse
sentido, a educação é posta como base constitutiva na formação do ser humano e,
portanto, está diretamente relacionada com a formação do indivíduo enquanto
cidadão.
Pires e Pires (2010, p. 19) nos lembram que “a cidadania não pode se reduzir
a um conceito”. Reforçam a ideia de que a cidadania como prática ainda está longe
de ser alcançada, haja vista, que nem todas as pessoas usufruem dos seus direitos
civis, políticos e sociais. Muitas pessoas, entre elas, as que têm deficiência, são
discriminadas e excluídas. Embora existam muitos documentos e legislações que
garantam o acesso, permanência e participação destas, ainda há muitas barreiras
(arquitetônicas, pedagógicas, administrativas e atitudinais) que continuam negando
o direito à educação e de uma efetiva cidadania as pessoas com deficiência.
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A explicação de Omote (2003) contribui para essa discussão:

A inclusão é, acima de tudo, um princípio ideológico em defesa da
igualdade de direitos e do acesso às oportunidades para todos os
cidadãos, independentemente das posses, da opção religiosa,
política ou ideológica, dos atributos anatomofisiológicos ou
somatopsicológicos,
dos
comportamentos,
das
condições
psicossociais, socioeconômicas ou etnoculturais e da afiliação grupal
(OMOTE, 2003, p. 154).

O ideal de uma sociedade inclusiva se baseia justamente na busca da
valorização e do respeito aos direitos de igualdade de oportunidade a todos os
cidadãos sem nenhuma distinção. Isso implica no respeito às diferenças individuais,
e o reconhecimento da diversidade humana como um valor e não como uma
desvantagem fundamentada na ideia de inaptidão ou falta de capacidade, deixandoos à margem do convívio social.

Como postula Pires (2006, p.49) “são as

especificidades e as diferenças que dão sentido à complexidade dinâmica do ser
humano [...] É exatamente a riqueza da singularidade dos indivíduos que torna
fecunda a sua heterogeneidade” e a diversidade enriquece a sociedade.
Nesse sentido, Pires e Pires (2010, p. 17) afirmam que [...]“o reconhecimento
da diversidade é, também, fundamental mudança das formas de pensar das
pessoas, para ampliar sua leitura de mundo, superar os preconceitos e combater
atitudes discriminatórias”. O preconceito, a discriminação e a exclusão muitas vezes
é resultado da falta de conhecimento.
A educação como uma das mais importantes políticas sociais deve contribuir
com a proposta inclusiva de “reconhecimento de pluralidade, da convivência com a
diversidade e do respeito às diferenças” (PIRES; PIRES 2010, p. 17) e isso implica
em uma mudança de valores e crenças construídos culturalmente ao longo da
história da humanidade.
Entendemos, então, que a escola como instituição social que contribui com a
formação do homem não pode se eximir de sua responsabilidade e função social de
socializar o saber, através de um ensino de qualidade, que prime pelo respeito às
diferenças humanas e garanta o acesso e aprendizagem de todos os alunos. Para
tanto, é preciso estimular o engajamento da comunidade: cada sala de aula busque
o pleno desenvolvimento do educando, pois, caso, contrário, há o risco de a escola
ser um espaço de exclusão, quando deveria contribuir para a inclusão.
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Em articulação com esta discussão teórica, propomos debater no próximo
item, o significado de inclusão escolar e de pessoas com deficiência, visto que na
perspectiva de cidadania que discutimos pessoas com NEE constantemente estão
em luta para terem seus direitos de cidadãos garantidos22.

2.2 A educação nas matizes da inclusão escolar: do que é de quem falamos?
O princípio da educação para todos com vistas a qualidade do ensino implica
atualização, reestruturação e transformação das condições físicas, pedagógicas e
organizacional das escolas. Segundo Pletsch; Braun (2008, p.1) uma proposta de
educação que se pretenda inclusiva deve ser entendida como,
[...] um processo amplo, no qual a escola deve ter condições
estruturais (físicas, de recursos humanos qualificados e financeiros)
para acolher e promover condições democráticas de participação dos
alunos com necessidades educacionais especiais no processo de
ensino-aprendizagem.

A inclusão escolar só é possível se forem dadas condições para que todos os
alunos possam avançar na sua aprendizagem e se desenvolver dentro de suas
possibilidades. Em outras palavras, a escola deve se adaptar as necessidades dos
alunos (BAPTISTA 2003, FIGUEIREDO 2000, MITTER, 2003) e abandonar práticas
apenas de socialização para aqueles com limitações orgânicas que, na maioria das
vezes, os discriminam e excluem de ter acesso a uma cultura socialmente
valorizada. Para tanto, todo sistema de ensino precisa se preparar para atender aos
diferentes ritmos de aprendizagem, no sentido de remoção de barreiras e
“assegurando uma educação de qualidade a todos através de um currículo
apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e
parceria com as comunidades” (UNESCO, 1994, p. 4).
Para Martins (2006, p.19) a inclusão escolar “É um movimento que busca
repensar a escola, para que a escola da discriminação dê lugar à escola aberta a
todos”. Glat (2007, p. 16) nesta mesma direção postula que:
22

No mês de junho de 2016 o Supremo Tribunal Federal negou o pedido da Confederação Nacional
dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen) para derrubar a obrigação das escolas privadas se
organizarem para atender estudantes com deficiência. O STF proibiu, também que tais
estabelecimentos cobrem mensalidades mais altas para estes estudantes. Os direitos estão
garantidos pela Lei Brasileira de Inclusão (LBI) Lei 13.146/2015( MOTA, 2016).
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A Educação Inclusiva significa um novo modelo de escola em que é
possível o acesso e a permanência de todos os alunos, e onde os
mecanismos de seleção e discriminação, até então utilizados, são
substituídos por procedimentos de identificação e remoção das
barreiras para a aprendizagem. Para tornar-se inclusiva a escola
precisa formar seus professores e equipe de gestão, a rever as
formas de interação vigentes entre todos os segmentos que a
compõem e que em nada interferem. Precisa realimentar sua
estrutura, organização, seu projeto-pedagógico, seus recursos
didáticos, metodologias e estratégias de ensino, bem como suas
práticas avaliativas. Para acolher todos os alunos, a escola precisa,
sobretudo, transformar suas intenções e escolhas curriculares,
oferecendo um ensino diferenciado que favoreça o desenvolvimento
e a inclusão social.

A inclusão escolar significa que todos os alunos que estão matriculados na
instituição escolar, participam das atividades didáticas de acordo com seu ritmo de
aprendizagem e, dessa forma, desenvolvem suas potencialidades. Sendo assim, a
inclusão escolar só ocorre se houver respeito às diferenças, reconhecimento e
valorização dos conhecimentos que esses alunos podem desenvolver dentro de
suas possibilidades (SANTORETTO, 2013).
Para Ainscow (2004) a inclusão escolar se baseia em três princípios: primeiro
é necessário a presença do aluno na escola; segundo a participação nas atividades
e terceiro a aquisição de conhecimentos, isto é garantir que todos os alunos tenham
acesso e aprendam os conteúdos da escolarização e, assim, desenvolvam suas
potencialidades.
Nesse sentido, a escola inclusiva respeita os ritmos de aprendizagens,
acredita na capacidade dos alunos, busca eliminar as barreiras que podem impedilos de avançarem na aprendizagem como forma de promover uma educação
pautada no respeito à diversidade e comprometida com a aprendizagem de cada
aluno. Escolas que desenvolvem práticas com esse viés tendem a romper com o
modelo de educação tradicional de métodos homogeneizadores, no qual os
procedimentos de ensino focam, primordialmente, a transmissão de conteúdos e a
individualização das tarefas de aprendizagem.
Nos processos de inclusão escolar abandonamos a ideia de “aluno ideal”
aquele que aprende dentro de um ritmo estabelecido como adequado. A perspectiva
é empreender uma prática inovadora que considere as necessidades de
aprendizagens dos alunos e invista em suas potencialidades através de práticas
significativas. Em resumo: criar condições para que todos os alunos vivenciem as
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mesmas experiências e possam progredir nas aprendizagens de acordo com seu
ritmo e modo (MACHADO, 2013).
Nesse trabalho, o conceito de inclusão escolar está relacionado a educação
de/para todos, e não apenas as crianças que apresentam alguma deficiência. Nesse
sentido, Santiago (2004, p. 20) expõe que
Inclusão escolar é, [...], mais do que colocar alunos com deficiência
nas escolas, situa-se muito além da atitude de acabar com o
atendimento especializado em ambientes segregados, não se limita à
formulação de leis e decretos. [...], inclusão é um instrumento
importante para assegurar a construção de um modelo educacional
que venha a atender todos, e não somente os alunos com
deficiência.

A inclusão escolar ao qual teorizamos se aproxima dos processos de
cidadania sob a perspectiva de educação para todos. Quando nos referimos a todos
estamos querendo dizer que é uma prática educativa direcionada para além das
crianças que possuem deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação previstas pela Política Nacional de Educação Especial
como público alvo da Educação Especial (2008). Desta forma nos reportamos a
Stainbach e Stainback (1999, p.21) quando eles afirmam que a educação inclusiva é
“a prática da inclusão de todos - independente de seu talento, deficiência, origem
socioeconômica ou cultural – em escolas e salas de aula provedoras onde as
necessidades desses alunos sejam satisfeitas”. Assim sendo, adotamos uma
concepção ampla sobre inclusão escolar e consideramos que
[...] o conceito de educação inclusiva abrange crianças deficientes e
superdotadas, bem como aquelas pertencentes a grupos
marginalizados ou em situação de desvantagem, tais como as
crianças de rua, as que trabalham as que pertencem a minorias
linguísticas, étnicas ou culturais etc. Em última instância, trata-se da
educação de qualidade para todas as crianças e jovens. (OMOTE,
2003, p. 154)

Os sujeitos da inclusão escolar, na nossa pesquisa de doutorado, são
intitulados de pessoas/alunos/crianças com deficiência, pois as professoras
participantes da pesquisa não tinham em suas turmas alunos com transtornos global
do desenvolvimento ou com altas habilidades inseridos. Conquanto, a Escola
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Florescer, no período da construção dos dados, tinham matriculados em suas
turmas crianças com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, além
de distúrbios de aprendizagem, sendo denominados de alunos com Necessidades
Educacionais Especiais por
peculiaridades destes alunos.

demandar respostas pedagógicas para atender as
O uso da terminologia alunos com Necessidades

Educacionais Especiais na Escola Florescer estava embasado na Resolução
005/2009 do município de Natal (anexo 1) ao indicar no Art. 3º que “os educandos
atendidos pela Educação Especial são os que apresentam Necessidades
Educacionais Especiais (NEESP)”.
As expressões utilizadas para se referirem às pessoas que apresentavam
alguma limitação física sensorial ou cognitiva evoluíram ao longo da história e em
cada sociedade buscando superar os sentidos negativos que tais termos indicavam.
Segundo Carvalho (2008), algumas terminologias como, retardado, aleijado, idiota
anormal, entre outros, enfatizavam a limitação da pessoa dando a ideia de que era
incapaz e doente.
Nos últimos 50 anos, surgiram outros termos, tais como, excepcional,
portador de deficiência, portador de necessidade educacional especial, pessoa com
necessidade educacional especial, com objetivo de diminuir e/ou atenuar o
preconceito que subjaz aos indivíduos que em suas singularidades apresentam
limitações (BRASIL, 1998).
O termo Necessidades Educacionais Especiais foi usado pela primeira vez,
no Informe Warnock23 (1978) na Inglaterra, e passou a ser referência em vários
países com objetivo de atribuir uma conotação menos depreciativa que não
favorecesse a segregação das pessoas que apresentavam algum déficit. A
expressão tinha como propósito transferir o foco da deficiência para o processo de
ensino e aprendizagem, evitando enfatizar condições pessoais que interferiam na
aprendizagem (GONZALEZ, 2002, COLL; PALACIOS; MARCHESI, 2002).
Segundo Gonzalez (2002), a terminologia Necessidades Educacionais
Especiais inclui todas as pessoas que apresentam dificuldades da aprendizagem
devido a “problemas de maturidade, a procedência de ambientes com privações
socioculturais, ou como consequência de intervenções metodológica inadequada da
23

Este informe foi o resultado do 1º comitê britânico constituído para reavaliar o atendimento as
pessoas com deficiência, presidido por Mary Warnock. As conclusões do relatório demonstraram que
vinte por cento das crianças apresenta NEE em algum período da sua vida escolar.
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escola” (GONZALEZ, 2002, p. 113). Coll; Palacios; Marchesi (2002) destacam que o
conceito de Necessidades Educacionais Especiais é um conceito-chave, pois abarca
outros conceitos como o de dificuldade de aprendizagem, e de provisão de recursos
suplementares para atender as necessidades dos alunos e de meios específicos
para acesso ao currículo.
O termo Necessidades Educativas Especiais foi adotado em alguns marcos
legais para indicar o contingente de alunos da Educação Especial. A Declaração de
Salamanca

(1994),

considerada

uma

das

mais

importantes

referências

internacionais no campo da Educação Especial, utilizou essa conceptualização ao
se referir “a todas as crianças e jovens cujas necessidades decorrem de sua
capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem” (UNESCO, 1994, p.3).
No Brasil, o uso desta terminologia aparece no âmbito legal em documentos
oficiais que estabelecem as diretrizes para a organização da Educação Especial no
país. Citamos a Resolução CNE/CBE nº 2/2001 que é decorrente do Parecer
CNE/CEB nº 17/2001, no qual estabeleceu as Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001) determinando no Art. 2 º que

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo
aas escolas organiza-se para o atendimento aos educando com
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições
necessárias para uma educação de qualidade para todos (BRASIL,
2001, p. 1).

Segundo Glat; Blanco (2007), apesar dos alunos com deficiência possuírem
características que podem incluí-los no universo dos alunos com necessidades
educacionais especiais é preciso destacar que deficiência não é sinônimo de
necessidades educacionais especiais. Ou seja, a pessoa que tem uma deficiência
pode apresentar uma necessidade educacional especial, mas não necessariamente.
Explicando de outro modo, um aluno com deficiência física que tiver na escola boas
condições de acessibilidade poderá apresentar um bom desenvolvimento não
apresentando uma necessidade educacional especial. Nesse sentido, a resposta
pedagógica pode estar no cerne das necessidades educacionais especiais
apresentadas pelos alunos com deficiência, haja vista, que a presença de barreiras
arquitetônicas, conceituais, atitudinais e pedagógicas podem levar muitos alunos a
não aprendizagem.
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Quanto à discussão sobre deficiência, Vigotsky postula a concepção de
deficiência primária e secundária. A primária é a deficiência propriamente dita,
identificada biologicamente através de restrição, disfunção ou sequela (modelo
médico). A deficiência secundária diz respeito às desvantagens ou restrições
enfrentadas pelas pessoas com deficiência provocadas pela estrutura social, ou
seja, a leitura social num esquema comparativo entre a pessoa com deficiência e
seu grupo (modelo social). A chamada deficiência secundária é, muitas vezes, mais
prejudicial para o sujeito porque está ligada às barreiras atitudinais e pedagógicas
que limitam suas possibilidades de inserção social e cultural (MAGALHÃES, 2011).
Diniz (2012) discute o modelo médico e o modelo social de deficiência. No
modelo médico a causa da desigualdade social e das desvantagens enfrentadas
pelas pessoas com deficiência está na lesão dos corpos e na limitação que produz.
Com base nesse entendimento, a pessoa com deficiência era/ é vista como alguém
precisando ser curada, tratada e reabilitada.
No modelo social da deficiência “são os contextos sociais pouco sensíveis à
compreensão da diversidade” (DINIZ 2012, p.8) que conduzem a pessoa com
deficiência a incapacidade, ou seja, as condições socioambientais é que produz
situações de deficiência tornando a pessoa incapacitada.

Nesse sentido a

concepção de deficiência não se refere mais ao corpo com impedimentos ou lesões,
e sim, a experiência de restrições sociais vividas por este em uma condição de
opressão.
Com esse viés social sobre a deficiência, Omote (1994, p.69) defende:
[...] a deficiência não é algo que emerge com o nascimento de
alguém ou com a enfermidade que alguém contrai, mas é produzida
e mantida por um grupo social na medida em que interpreta e trata
como desvantagens certas diferenças. Assim, as deficiências devem,
a nosso ver, ser encaradas como decorrentes dos modos de
funcionamento do próprio grupo social e não apenas como atributos
inerentes às pessoas identificadas como deficientes.

Essa concepção de cunho cultural e social de compreensão da deficiência
orientou as discussões sobre a deficiência com as professoras participantes da
investigação na Escola Florescer. Comumente nos encontros de intervenção
realizados, como também nas entrevistas, identificamos nos discursos das
professoras,

a

deficiência

como

um

impedimento

(modelo

médico)

das
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possibilidades de aprendizagem dos alunos com deficiência. No caminhar da
investigação as professoras foram percebendo que as organizações escolares,
também, poderiam criar barreiras para aprendizagem desses alunos.
Cabe, portanto, à sociedade, nesse sentido, a escola, eliminar as barreiras
físicas, de comunicação, programáticas e atitudinais para que as pessoas com
deficiência possam ter acesso a currículos flexíveis e adequação das práticas
pedagógicas, no sentido de que esses alunos possam apropriar-se dos mesmos
conhecimentos que os demais, de acordo com as suas possibilidades.
Considerando que a prática pedagógica é um elemento fundamental na/para
efetivação da proposta inclusiva, nos deteremos no próximo item a discutir sobre
este aspecto.

2.3 Inclusão escolar do aluno com deficiência: implicações para a prática
pedagógica
A proposta de inclusão escolar tem despertado angustia e receio no meio
educacional, desestabilizando os docentes, haja vista, que desde o surgimento da
escola, pautada, num modelo tradicional de ensino, legitimou um tratamento
segregado as pessoas consideradas diferentes. Com o acesso de contingentes cada
vez maiores de pessoas com deficiência à escola, os processos pedagógicos
pautados por práticas homogeneizadoras, repetitivas e mecânicas começam a ser
questionadas. A ideia fomentada nessa proposta é a constituição de um currículo
que se volte para ações educativas que garantam a aprendizagem de todos
(DELORS, 1998).
Escolas abertas à diversidade dos alunos demandam uma reorganização
política, estrutural, de concepções e práticas de forma a considerar as diferenças
culturais, sociais, econômicas, cognitivas e linguísticas.

A esse respeito Glat ;

Blanco (2007, p. 30) afirmam:
A implementação de um sistema de Educação Inclusiva não é tarefa
simples. Para oferecer um ensino de qualidade a todos os
educandos, inclusive para os que têm alguma deficiência, ou
problema que afete a aprendizagem, [...] a escola precisa reorganizar
sua estrutura de funcionamento, metodologia e recursos
pedagógicos, e principalmente, conscientizar e garantir que seus
profissionais estejam preparados para essa nova realidade.
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Não basta, apenas, garantir o acesso de alunos com deficiência a escola
regular numa dinâmica que desconsidera as especificidades e as possibilidades de
aprendizagem dos mesmos. Inclusão escolar implica receber todos os alunos de
forma a considerá-los sujeitos ativos, históricos e capazes de aprender por meio da
interação, seja com os pares ou com o professor, em um ensino voltado para a
cooperação, a autonomia, o diálogo, a aprendizagem ativa, a criatividade, as
interações sociais, pautado no reconhecimento das diferenças e na valorização de
cada pessoa como condições para o desenvolvimento global de todos os alunos.
Na perspectiva inclusiva, a escola precisa considerar as características
individuais dos alunos, suas necessidades específicas, como essenciais para pensar
no processo de escolarização, respeitando as peculiaridades próprias e explorando
as potencialidades, ou seja, realizar atividades e intervenções pedagógicas
adequadas às necessidades e possibilidades de aprendizagem dos alunos. Para
tanto, essa proposta demanda a adoção de metodologias de ensino ativas, suportes
educacionais,

recursos

pedagógicos,

avaliação

diversificadas,

adaptações

curriculares, arquitetônicas, de comunicação e informação, bem como, profissionais
capacitados, entre outras medidas (GLAT; BLANCO, 2007).
Compreendemos que a organização das ações pedagógicas de forma a
atender as demandas de todos os alunos não é um processo fácil e, também, não
será a solução para todas as questões implicadas na escolarização dos alunos com
deficiência, entretanto, acreditamos que para este aluno ter acesso ao currículo e
um ensino de qualidade, se faz necessário [...] “oferecer práticas pedagógicas
planejadas e sistemáticas, que levam em conta as especificidades dos alunos e sua
interação em sala de aula” (GLAT 2011, p. 9).
O conceito de prática pedagógica utilizado neste estudo ultrapassa o
esquema que articula os três elementos que compõem essa prática (aluno,
conhecimento e professor) considerando-a como uma prática social, uma vez que
extrapola os limites da sala de aula. Nessa visão estão imbricadas as relações
estabelecidas no processo de ensino e aprendizagem, a proposta curricular da
escola personificada no PPP, o contexto social e político, o cotidiano, as
subjetividades e histórias dos sujeitos. Sendo assim, a prática desenvolvida pelos
professores é marcada pela sua experiência, pela sua formação docente, pelo
Projeto Político Pedagógico da escola, pela comunidade ao qual a escola faz parte,
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pelas condições sociais dos alunos, dentre outros elementos que influenciam o fazer
docente.
Partindo da compreensão da prática pedagógica como prática social Caldeira
e Zaidan (2013, p. 20) afirmam,
[...] a prática pedagógica é uma prática social complexa, que
acontece em diferentes espaços/tempos da escola, no cotidiano de
professores e alunos nela envolvidos e, especialmente, na sala de
aula, mediada pela interação professor-aluno-conhecimento.

Na compreensão de Freire (1996), a prática educativa se caracteriza pela
indissociabilidade entre teoria e prática e se efetiva na interação entre professor e
aluno. Nesse processo ocorrem mudanças, pois o aluno é levado a refletir
criticamente sobre si e seu papel no mundo. Essa prática acontece através do
diálogo em que o professor ao ensinar, também aprende e, em contrapartida, o
aluno ao aprender, também ensina. Quanto a experiência docente postula: “[...] se
bem percebida e bem vivida, vai deixando claro que ela, a experiência docente,
requer uma formação permanente do ensinante. Formação que se funda na análise
crítica de sua prática (FREIRE, 2003, p. 56).
A prática de educar freireana é pauta na ética, com base no princípio da
igualdade e dignidade e, desenvolve-se baseado no respeito e na valorização dos
conhecimentos e experiências adquiridas pelos alunos na realidade social em que
estão inseridos. Nessa perspectiva, a prática educativa não é simplesmente ação
prática mecânica e repetitiva (ou bancária), mas necessariamente, uma prática
dialógica, reflexiva e transformadora.
Garibay e Séguier (2012) afirmam que Freire se compromete com a
construção de uma forma de ensinar e aprender que se converte em um meio para
transformar

a

realidade

circundante.

Educar,

neste

sentido,

implica

a

problematização das situações vivenciadas.
Essas proposições conduzem ao entendimento de ação docente que visa
atender a proposta inclusiva contribuindo para construção do conhecimento
discente. Isso é possível, quando se propõe um ensino que parta das experiências
do aluno, considerando a diversidade da turma, flexibilizando as ações de forma a
atender a diversidade, com vistas à participação e aprendizagem de todos. Uma
ação docente que tem como base o estudo da realidade:
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(...) estudar é desocultar, é ganhar a compreensão mais exata do
objeto, é perceber suas relações com outros objetos. Implica que o
estudioso, sujeito do estudo, se arrisque, se aventure, sem o que não
cria nem recria” (FREIRE, 1993, p. 64).

Na investigação empreendida, a Proposta Político Pedagógica da Escola
Florescer assume que esta instituição pretende desenvolver um trabalho na escola,
cuja prática considera:
[...] as experiências de aprendizagem vivenciadas pelos alunos, de
modo a aproximar a escola da vida; redimensionamento das formas
de organização e gestão do tempo pedagógico, de modo a garantir
uma aprendizagem significativa para todos; processos de avaliação e
procedimentos de ensino selecionados nos diferentes níveis,
respeitando-se a diversidade presente no cotidiano escolar[...](PPP,
2013, p. 39-40)

Em outra parte do PPP (2013), ao abordar organização do currículo, este
documento esclarece que tem como objetivo trabalhar os conteúdos de forma
interdisciplinar fazendo com que o aluno aprenda participando, “formulando
questões, investigando, enfim, sendo protagonista juntamente com o professor nas
situações de ensino aprendizagem” (PPP, 2013, p 28). No entanto, na realidade da
Escola Florescer, verificamos uma distância entre as propostas educacionais
prescritas no PPP (2013) e na prática pedagógica das professoras que envolvem
alunos com deficiência. Os princípios, concepções e orientações didáticas que
norteiam o PPP (2013) indicam uma proposta que valoriza as diferenças num ensino
pautado na diversidade dos alunos, mas na prática o que se percebeu foi um ensino
voltado a homogeneização e a padronização da construção do conhecimento,
reforçando a ideia de que todos devem aprender no mesmo ritmo, no mesmo tempo
e da mesma forma, sendo pouco considerado seu caráter individual, o que contradiz
uma prática pedagógica inclusiva, tendo mais um caráter que Freire( 1989, 2002)
chamou de bancária.
Convém salientar que a prática pedagógica das professoras participantes da
pesquisa está fundamentada, ainda, em uma formação que não colabora com a
construção de habilidades, competências, atitudes, valores necessários a efetivação
de práticas inclusivas e para superação de preconceito e estereótipos diante dos
alunos com deficiência.
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A

prática

pedagógica,

como

qualquer

atividade

desenvolvida

pelas

professoras, tem como objetivo provocar a aprendizagem e desenvolvimento dos
seus alunos, com base em teorias e na própria experiência do trabalho pedagógico.
Sendo assim, pensar sobre a prática pedagógica requer considerar todas as
variáveis metodológicas de intervenção, como: sequências didáticas; as relações
entre docente e discente; organização da dinâmica social (grupo, individual,
coletivo); organização dos conteúdos; organização tempo e espaço; recursos
didáticos e avaliação (ZABALA, 1998).
Ao planejar as etapas do trabalho pedagógico o professor deve considerar os
níveis de conhecimento consolidados nos alunos e os que ainda precisa dominar,
assim,

ele

pode

esquematizar

os objetivos educacionais e

respeitar as

características e particularidades de cada indivíduo, levando-se em conta, o contexto
sócio histórico onde estão inseridos e a linha teórico-metodológica do Projeto
Político Pedagógico da escola.
O planejamento é um dos elementos essenciais para prática pedagógica
docente, pois é nesta ação que o professor define os objetivos, formula as
atividades, considera os recursos disponíveis, pensa em estratégias e métodos que
levem em consideração a quantidade, os conhecimentos, os interesses e as
necessidades dos alunos e estabelece avaliações apropriadas as características
pessoais dos educandos (LIBÂNEO, 1994).
O ato de planejar é um norteador da ação docente, pois estabelece as
diretrizes, os caminhos e os meios de realização do trabalho docente. Portanto, é
uma ferramenta que permite ao professor organizar a ação didática, pensar e prever
alternativas para superar problemas, dificuldades e criar condições favoráveis ao
progresso individual e coletivo dos alunos.
Uma das funções do planejamento pedagógico é organizar as estratégias e
selecionar os recursos didáticos mais adequados para estimular a participação e
aprendizagem de todos os alunos de forma que possa atender as necessidades
individuais e coletivas e desenvolver as potencialidades dos mesmos.
Segundo Reganhan (2006), estratégias são meios e ações que as
professoras utilizam para auxiliar no processo de ensino e de aprendizagem como
recursos audiovisuais, físicos, humanos e da informática. Os usos de recursos
pedagógicos facilitam o aprendizado contribuindo para despertar o interesse,
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favorecer a capacidade de observação, concentração e o desempenho global do
aluno.
Dantas (2012) em seu estudo de mestrado aborda as estratégias
pedagógicas utilizadas por três professoras de um Centro de Educação Infantil de
Natal /RN, para inclusão das crianças com Necessidades Educacionais Especiais.
Na análise dos dados, destacou que as professoras se valem, em sua ação
pedagógica, de estratégias na dimensão técnica, mas também, afetiva e da
sensibilidade que foi denominada de estratégia relacional, estratégia didática e
estratégia espacial.
Na referida pesquisa, a estratégia relacional diz respeito à afetividade que foi
identificada nos comportamentos posturais (contatos físicos) e, por meio de
comportamentos verbais (elogios, estímulo, diálogo). Salienta, ainda, que a
afetividade, a paciência, o olhar sensível, o diálogo, o respeito, a compreensão e a
aceitação das diferenças foram ferramentas que contribuíram com a estreita relação
entre alunos e professoras, refletindo positivamente no processo de ensinoaprendizagem.
No que se refere à estratégia didática, a autora, identificou ações e
procedimentos desenvolvidos pelas professoras para auxiliar na aprendizagem dos
alunos que foi denominado de “mediadores sociais”. Os mediadores sociais eram as
ações desenvolvidas para atuar na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP)
(VIGOTSKY, 1998) e contribuir com a elaboração do conhecimento das crianças
como, por exemplo, a exposição dialogada, atividades coletivas ou em pequenos
grupos, ensino individualizado, e mediação do colega. As professoras, também,
utilizavam “mediadores instrumentais” que eram recursos e objetos para favorecer a
aprendizagem, como o lúdico, material concreto e auxílios visuais, que serviam para
auxiliar e facilitar aprendizagem.
Na análise dos dados, a autora, ainda afirma que, mesmo de forma
inconsciente, as práticas pedagógicas das educadoras participantes da pesquisa
apresentavam propostas inclusivas, pois, era desenvolvido um trabalho com ênfase
na colaboração, no ensino em grupo, e estava consolidada a ideia de que é preciso
respeitar e conviver com as semelhanças e as diferenças individuais de todos.
Em outros estudos identificados (BRUNO 2006, STAINBACK, STAINBACK;
REGANHAN; MANZINI 2009, CARVALHO 2012, ALMEIDA, 2012) que tratam de
estratégias pedagógicas, surge a ideia de mediação, aprendizagem cooperativa e o
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currículo/ensino em multiníveis, como condutores para as intervenções, com vistas a
atender as demandas individuais e coletivas da turma, em escolas acessíveis para
alunos com deficiência.
Mantoan (2013) ao abordar práticas e métodos para atender a turma toda
destaca a necessidade de desenvolver um trabalho escolar com base no coletivo,
em grupos, desenvolvendo a ideia de cooperação, do reconhecimento da
diversidade, de habilidades e conhecimentos e a valorização de cada indivíduo.
Machado (2013, p.70) coaduna com essa visão de que uma prática
pedagógica com viés inclusivo precisa ser democrática “que considere as diferenças
de opiniões, de interesses, de necessidades, de ideias e de escolhas”. Assim, todo
aluno é capaz de aprender, mas com ritmo e tempo diferentes, por isso, o professor
deve disponibilizar atividades variadas que permitam ao aluno escolher a que lhe
interessa.
Os postulados da autora acima ratificam a concepção do planejamento da
prática pedagógica respeitando aos ritmos, interesses e necessidades de todos os
alunos, independentemente destes apresentarem ou não alguma deficiência. Nessa
construção

é

necessário

superar

o

empobrecimento

curricular

oferecido,

principalmente, aos alunos que apresentam algum déficit cognitivo, sensorial ou
físico, com base em atividade de cobrir, de amassar papel e de socialização.
Essencial partir para prática pedagógica dialógica, interativa, lúdica, criativa que
centra seu processo ensino aprendizagem no aluno (TEIXEIRA; KUBO 2008),
valorizando e acreditando no seu potencial.
Carvalho (2012) contribui com a discussão sinalizando a prática pedagógica
em 3 dimensões: nível macropolítico (o sistema educacional), nível mesopolítico (a
escola) e nível micropolítico (a sala de aula). Quanto à dimensão micropolítica a
autora apresenta algumas sugestões para contribuir com a ação docente e diminuir
as inquietações referente a heterogeneidade dos alunos e aos conteúdos
curriculares.
Com base em seus estudos, a citada autora sugere sete ações/
procedimentos necessários à prática pedagógica inclusiva, como: elaborar um plano
de trabalho para turma toda; considerar a participação dos alunos como os mais
valiosos cursos disponíveis em sala de aula; o professor como pesquisador; a
construção de materiais de ensino aprendizagem pelos alunos, avaliação da
aprendizagem baseada numa análise do percurso de cada estudante; a oferta de

79

apoio por meio de trabalho pedagógico especializado em salas de recursos; o
trabalho em oficinas ou laboratórios de aprendizagem. Com base nessas sugestões
conclui: “é possível desenvolver práticas pedagógicas que reconheçam as
diferenças e que se voltem ao trabalho na diversidade” (CARVALHO, 2012, p. 64),
entretanto, a autora esclarece que a ação docente não é autossuficiente ou capaz
de resolver os problemas escolares sem um trabalho de colaboração entre as
diferentes dimensões. Há necessidade premente de articulação das políticas
públicas e as práticas escolares.
Na visão de Rodrigues (2013) uma prática pedagógica é considera inclusiva
quando o professor “considera a diversidade de seus alunos e tenta atender suas
necessidades educacionais flexibilizando as ações voltadas para o acesso à
participação social e ao conhecimento” (p.17).
No que tange à discussão sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas com
a intenção de possibilitar a todos os alunos um ensino que respeite os diferentes
percursos de aprendizagem, principalmente relacionado aos alunos com deficiência,
o ensino em multiníveis, tem se constituído como uma prática pedagógica que
proporciona uma abordagem inclusiva ao currículo (ALMEIDA, 2012; RAMOS,
2012).
Almeida (2012, p.77) explica que o ensino em multiníveis “refere-se ao
planejamento e execução de um mesmo tema ou conteúdo em níveis diversos de
aprendizagem de acordo com as expectativas dos alunos da classe”. A sua ideia é
que um ensino que possibilita a todos os alunos o acesso ao currículo comum
envolve objetivos únicos, que parte do contexto geral da turma e a utilização de
estratégias diversificadas de acordo com as especificidades dos mesmos.
Ao tratar do planejamento das práticas de ensino em multiníveis, Almeida
(2012) sugere alguns indicativos relevantes ao processo de reflexão da escola,
visando proporcionar um ensino que atenda a todos os alunos,
Uma aula em multiníveis deve sempre partir do contexto geral da
turma, considerando todos os alunos em seu coletivo, de forma a
garantir-se um currículo comum a todos;
Os momentos de atividades em níveis diferenciados podem ser
realizados de diferentes formas de acordo com os objetivos do
professor; alunos de um mesmo nível em grupo realizando cada um
sua tarefa; alunos do mesmo nível realizando uma só tarefa;
realização de tarefas individualmente; alunos de diferentes níveis
reunido em grupo, etc.
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Investigação didática dos níveis de aprendizagem dos alunos, bem
como, o acompanhamento sistemático desses níveis, pois os
alunos passam de um nível para outro rapidamente. (ALMEIDA,
201, p.78)

Almeida (2012), ainda enfatiza que para a prática de ensino em multiníveis
ocorrer é necessário que a avaliação seja formativa e, assim, o professor possa
acompanhar as potencialidades dos alunos a partir de uma avaliação diagnóstica
inicial e uma avaliação contínua, podendo perceber os percursos de aprendizagem
dos educandos, ou seja, o ensino multinível requer que o professor conheça as
necessidades e os estilos individuais dos alunos.
Ramos (2012) ao desenvolver uma pesquisa de intervenção na tentativa de
atender a diversidade dos alunos implementou um projeto de ensino em multiníveis
que proporcionasse uma abordagem inclusiva do currículo. O objetivo do projeto era
garantir oportunidade de aprendizagem a todos os alunos “orientado pelo momento
de aprendizagem de cada um, independente das suas especificidades” (RAMOS,
2012,

p108)

garantindo

aos

professores

vivenciar

práticas

pedagógicas

diferenciadas que favorecessem os diferentes ritmos e estilos dos alunos.
Com base nos achados da pesquisa, Ramos (2012) conclui que o ensino em
níveis diversificados se constitui numa proposta que possibilita ao professor
organizar um planejamento pedagógico partindo dos estilos individuais dos alunos
que favorece o currículo comum e oportuniza responder as necessidades especiais
dos alunos.
Almeida (2012) afirma que no desenvolvimento de um ensino em multiníveis o
professor precisa identificar a partir do diagnóstico, o nível de desenvolvimento real,
ou seja, os processos que já estão consolidados e que os alunos conseguem fazer
sozinhos das atividades que só consegue realizar com ajuda do colega ou professor.
Nesse sentido, identificamos nessa proposta de ensino os postulados de Vygotsky
(1989; 1998) quanto ao processo de ensino aprendizagem.
Para Vygotsky (1998), o processo de construção do conhecimento ocorre por
meio das interações sociais que o sujeito histórico estabelece com o ambiente
sociocultural onde vive. Essa concepção desvia o foco da não aprendizagem como
culpa apenas do aluno, de sua estrutura biológica e passa a ser direcionada a outros
aspectos como o meio social que pode favorecer ou inibir o desenvolvimento.

81

Ao enfatizar que o indivíduo é constituído socialmente, Vygotsky (1998)
focaliza a ideia de que a interferência do outro (pais, professores, colegas) é
essencial para o desenvolvimento da criança. Sendo assim, a aprendizagem tem
uma dimensão individual que se processa coletivamente, haja vista, que “todas as
funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no nível
social, e, depois, no nível individual; primeiro entre pessoas (interpsicológica) e,
depois, no interior da criança (intrapsicológica) (VYGOTSKY 1989, p.64)”.
Na perspectiva vygotskyana a criança nasce com funções psicológicas
elementares e, a partir das interações sociais, se transformam em funções
psicológicas superiores (VYGOTSKY, 1998). Essa evolução, segundo Vygotsky
ocorre com a ajuda de parceiros que fazem o sujeito avançar além de seu
desenvolvimento atual. Para tanto, ele desenvolveu o conceito de Zona de
Desenvolvimento Proximal - ZDP para explicar como ocorre essa influência entre
aprendizagem e desenvolvimento. A ZDP se refere à distância existente entre o que
o indivíduo já sabe, seu conhecimento real, e a sua potencialidade para aprender.
Em relação ao pensamento de Vygotsky o professor apresenta um papel
importante no desenvolvimento dos educandos, pois ele interfere “na Zona de
Desenvolvimento Proximal dos alunos24, provocando avanços que não ocorreriam
espontaneamente” (OLIVEIRA, 1993, p. 62). Através da mediação o professor pode
possibilitar ações e trocas entre o sujeito e o objeto de conhecimento provocando e
estimulando a aprendizagem dos alunos. O desenvolvimento desse processo traz
possibilidades de êxito, sobretudo, para os alunos com deficiência.
As interações no contexto escolar também dizem respeito às trocas entre os
alunos com deficiência junto as outras crianças. Nesse sentido, a aprendizagem
cooperativa é apontada como uma prática potencializadora da inclusão escolar, uma
vez que o trabalho em grupo permite trocas de experiências entre os sujeitos e
possibilita uma aprendizagem ativa (PEREIRA; SANCHES 2013, PACHECO 2007).
A prática da aprendizagem cooperativa25 torna os alunos responsáveis por
sua aprendizagem e do colega, incita a cooperação e colaboração, aumenta o
24

Não é nossa intensão adensar a discussão sobre o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal
nem estamos querendo reduzir sua importância para abordagem Sócio Cultural ao mencionar essa
temática na discussão, mas não poderíamos deixar de destacar essa teoria como ponto de apoio
para a compreensão das interações sociais como essencial no processo de desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos com deficiência.
25
A Aprendizagem Cooperativa é uma metodologia de ensino-aprendizagem que busca valorizar as
competências e habilidades de cada indivíduo, com vistas a superar o individualismo e ressaltar a
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desempenho escolar, a interação dos alunos e as competências sociais (STAIBACK
E STAINBACK 1999; PEREIRA; SANCHES 2013). Entre as dinâmicas que tem
como proposta a aprendizagem cooperativa Stainback e Stainback (1999, p. 21) cita
os agrupamentos heterogêneos, a tutela dos pares, os grupos de ensino e mais
recentemente o ensino em multiníveis.
Segundo Stainback e Stainback (1999, p. 21) o professor nessa proposta de
trabalho é o mediador da aprendizagem e suas tarefas são
1)especificar claramente os objetivos da lição, 2) tomar decisões
sobre colocar os alunos e grupos de ensino para garantir a
heterogeneidade, 3) explicar claramente que atividades de ensino
são esperadas dos alunos e como a interdependência positiva deve
ser demonstrada, 4) controlar a eficácia das interações cooperativas
e intervir para proporcionar assistência a tarefa ( p ex., responder
perguntas ou ensinar habilidades relacionadas a ela) ou melhorar as
habilidades interpessoais e de grupo dos alunos e, 5) avaliar as
realizações do aluno e a eficiência do grupo).

No trabalho em grupo cooperativo as diferenças entre os alunos são
consideradas um elemento enriquecedor no processo de ensino aprendizagem e
importante ferramenta para construir respostas adequadas às necessidades
educativas dos alunos.
A esse respeito Pacheco (2007) explica
As tarefas dentro de um grupo podem ser de varias demandas a fim
de atender a variedade de necessidades dos alunos. Dessa forma, o
trabalho cooperativo dá lugar a uma variedade de tarefas, talentos e
preferências.

A importância da interação para o aprendizado e desenvolvimento de todas
as crianças, foi identificada, também em uma pesquisa desenvolvida por Gomes
(2013, p. 82) ao evidenciar que a aprendizagem realizada com os pares é
indispensável numa escola inclusiva, “pois a cooperação se apresenta como um
meio facilitador do desenvolvimento individual e da respectiva autonomia daqueles
que têm mais dificuldades”.

importância da cooperação, colaboração, solidariedade para o sucesso académico de todos
(PEREIRA; SANCHES 2013).
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A escola que aposta na possibilidade de que todos podem aprender recorre a
um ensino organizado a partir de um currículo aberto e flexível que parte das
necessidades, interesses e conhecimentos dos alunos; de estratégias pedagógicas
e avaliativas diversificadas; mediação planejada, organizada e atenta as
especificidades de cada um e de todos, e onde se processa cooperação e o respeito
entre os pares (GLAT 2011).
Para o desenvolvimento de um ensino que respeita as diferenças entre os
alunos a escola precisa rever sua forma de organização pedagógica. Entretanto, não
podemos desarticular a prática pedagógica do contexto da educação geral, retratada
por turmas numerosas, escolas com estrutura física insuficiente, professores com
várias cargas horárias de trabalhos, falta de apoio ao docente, baixa remuneração e
formação docente limitada. Em virtude disso, só é possível pensar em modificações
nas práticas pedagógicas acompanhado de um movimento político de investimento e
financiamento nas escolas.
No que diz respeito ao investimento no desenvolvimento profissional docente
acreditamos ser necessário investir em formação, pois segundo pesquisas (BEYER,
2003; BRIANT, OLIVER, 2012; CARVALHO, 2012; GLAT, PLETSCH, 2012; ANJOS,
ANDRADE, PEREIRA, 2012; DUEK 2011) essa questão tem sido apontada como
impedimento para efetivação

de

práticas inclusivas.

Emerge,

portanto, a

necessidade de investimentos na formação de professores.
No próximo tópico apresentaremos uma discussão acerca do papel dos
professores nos processos de inclusão escolar.

2.4 Professor, inclusão escolar e formação docente
A chegada dos alunos com deficiência na escola regular tem evidenciado que
boa parte dos professores em exercício não receberam uma formação necessária
que atenda satisfatoriamente às propostas inclusivas (DUEK 2011; BRIANT,OLIVER
2012; ANJOS, ANDRADE, PEREIRA, 2012; CARVALHO 2012; PLETSCH 2009;
LUSTOSA 2009, GLAT E PLETSH, 2012).
Segundo Bueno (1999, p.15) “[...] os professores do ensino regular não
possuem preparo mínimo para trabalharem com crianças que apresentem
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deficiências evidentes” [...]. Dez anos depois Pletsch (2009, p. 150) corrobora com
esta assertiva ao declarar [...] de maneira geral, as licenciaturas não estão
preparadas para desempenhar a função de formar professores que saibam lidar com
a heterogeneidade posta pela inclusão [...].
Reforçado pelas ideias dos pesquisadores acima, entendemos que o
movimento educacional inclusivo defende que a escola é a grande responsável pela
aprendizagem geral, de todos os estudantes que dela fazem parte, cabendo não
apenas ao professor essa tarefa. Entretanto, necessário se faz o envolvimento de
toda a comunidade escolar (gestores, funcionários, pais e alunos), mas ainda é
notório encontrarmos fragilidades quanto a abertura desse diálogo a todos os
envolvidos, direta e indiretamente, nesse contexto.
O estudo de Oliveira (2009) traz a função do coordenador pedagógico, como
o profissional que, por estar no dia a dia da escola, próximo aos docentes e por
conhecer

de

perto

os

estudantes

com

deficiência,

deveria

assumir

o

assessoramento pedagógico e a formação de seus professores de forma
colaborativa e reflexiva, desencadeando uma ação educacional coletiva e
comprometida com o fazer pedagógico.
A mesma autora afirma que a educação inclusiva deveria ser vista como
[...] uma ação de corresponsabilidade entre os membros da
comunidade escolar e as instituições que lhe dão apoio, cremos que
na formação continuada do professor, numa perspectiva inclusiva, há
de se pensar numa relação formativa entre os educadores da
educação regular e da educação especial, os quais deverão fornecer
apoio pedagógico aos professores e aos alunos que necessitem
(OLIVEIRA, 2009, p. 134).

Esta proposta de colaboração entre os professores da escola regular e
especial pode contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que
atendam às necessidades de todos os alunos, pois a parceria do especialista com
os demais professores de sala de aula possibilita a identificação das necessidades
educacionais específicas dos alunos e a busca por superar as dificuldades de
aprendizagem e conquista do sucesso acadêmico necessário ao processo de
inclusão escolar (FONTES, GLAT, PLETSCH, 2007). Esta constatação revela a
importância da articulação entre o ensino comum e a educação especializada
(BAPTISTA, 2011, CAPELLINI 2004).
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Para tanto, faz-se mister que haja uma reorganização na estrutura
educacional das nossas escolas no qual o trabalho em equipe e colaborativamente é
entendido como uma premissa na conquista na superação dos problemas
enfrentados no processo educacional inclusivo (SOUZA, 2009). Essa é uma questão
latente na Escola Florescer. As professoras ao longo da investigação se revelaram
insatisfeita com a falta de parceria, diálogo e colaboração entre os professores da
instituição citada. As mesmas revelaram sentirem-se sozinhas e isoladas
contribuindo para insegurança do seu fazer pedagógico. Os desafios e os conflitos
cotidianos vivenciados pelas professoras geram uma necessidade de trocas de
conhecimentos e saberes entre as mesmas, de um trabalho conjunto de uma
formação em serviço em busca da efetivação da inclusão escolar.
A formação para lecionar numa escola regular com alunos que apresentam
alguma deficiência é recente nos currículos de formação docente, uma vez que há
alguns anos atrás essas crianças eram atendidas nas escolas especiais, enquanto
as consideradas “normais” iam para a escola regular, de forma que existiam dois
sistemas educacionais e não havia relação entre ambos. A formação do professor
especialista ocorria de forma separada do professor da classe regular, pois a
Educação Especial era uma modalidade a parte do sistema educacional (MAZZOTA
1996; JANUZZI 1985).
Como já destacamos anteriormente, na integração escolar os alunos que não
conseguiam acompanhar o ensino continuavam segregados em escolas e classes
especiais. Nesse contexto, o professor da sala de aula especial era um especialista
com formação em nível médio ou superior e com uma formação especializada em
Educação Especial, o qual tinha domínio sobre conhecimentos referentes a
etiologias e classificação das deficiências (BUENO 1999).
Com a política de inclusão escolar, a escola regular passou a ser o espaço
onde deve ocorrer a escolarização de todos os alunos, independente das limitações
apresentadas. Nesse contexto, a Educação Especial aparece como modalidade de
ensino que deve perpassar todas as etapas da educação básica e da educação
superior.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96, no seu
artigo 59, dispõe sobre a formação docente para atuar com alunos da Educação
Especial
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Art. 59 Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com
necessidades especiais: (...) III professores com especialização
adequada, em nível médio ou superior, para atendimento
especializado, bem como professores do ensino regular capacitados
para a integração desses educandos nas classes comuns. (BRASIL,
1996).

Desse modo, a formação de professores se organiza de duas formas: para
professores da classe regular e para o atendimento especializado, mas nesse
estudo nos interessa a formação do “professor generalista”, ou seja, aquele docente
que lida com os estudantes com deficiência no cotidiano da sala de aula regular,
com formação em Licenciatura Plena (Pedagogia).
No tocante à formação pedagógica do professor generalista, as pesquisas
encontradas (VITALIANO; MANZINI, 2010; MARTINS, 2011) evidenciam a
necessidade do aumento da carga horária das disciplinas existentes e,
principalmente, da Educação Especial, com a possibilidade da transversalidade da
Educação Especial que perpasse todas as outras disciplinas do curso. Com esse
pensamento, Rodrigues (2008, p. 11) defende que “a formação inicial de professores
com relação à inclusão deveria toda ela ser feita contemplando em cada disciplina
da formação conteúdos que pudessem conduzir a uma atuação inclusiva”.
Nessa perspectiva, a formação em nível de graduação [...]“deve ser pensada
de modo a contribuir para que os [professores] desenvolvam uma prática
pedagógica mais reflexiva e comprometida ética e politicamente com as exigências
do contexto atual” (VITALIANO 2007b, p.401). Nesse viés, a formação deve
possibilitar ao docente o desenvolvimento do pensamento crítico e consciente a
respeito de temas como inclusão, diferença, deficiência e repensar valores e
concepções que emergem na sociedade como: individualismo, intolerância,
preconceito, competitividade, entre outros.
Um caminho que contribui para que essa formação não se resuma a aspectos
técnicos e instrumentais e fundamentação teórica é a vinculação da disciplina de
Educação Especial a estágios supervisionados, haja vista, que ao vivenciar a
realidade escolar o futuro professor sentirá necessidade de refletir sobre a prática
proporcionando uma formação teórico-prática em busca de caminhos pedagógicos
que favoreçam a aprendizagem de todos os alunos (NOZI, VITALIANO, 2013).
Em decorrência da formação inicial não satisfazer todas as necessidades
formativas, pois a formação docente é um continuum que é desenvolvido durante
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toda a vida profissional, se constata que é preciso oferecer formação continuada aos
docentes em serviço. Não nos referimos, contudo, a um programa de formação
docente realizada em curto prazo de tempo e com pouco investimento, pautada
apenas em uma abordagem técnico-instrumental. Ou ainda, em uma proposta
formativa que dê a esse profissional, “receitas” para os desafios da prática,
necessitando de novas estratégias de trabalho produzidas por outros profissionais e
distantes da realidade vivenciada pelos professores, com base em conhecimentos
fragmentados e pouco articulados com a realidade presente no dia-a-dia da escola
(PERRENOUD, 2002; IMBERNON 2011).
A formação docente de que falamos encontra respaldo nas palavras de Costa
(2014, p.15) ao salientar que
[...] a formação continuada deve se constituir em um espaço de
oportunidades para o docente pesquisar, discutir criticamente com
seus pares, analisar os contextos em que esta inserido, explicitando
receios, angústias, preocupações e, a partir disso, questionar suas
práticas em sala de aula.

Sendo assim, é no contexto escolar que os saberes necessários ao ensino
podem ser reelaborados e construídos pelos professores, num processo coletivo de
troca de experiências práticas com outros professores “a partir da reflexão na prática
e sobre a prática mediatizada pela de outrem – seus colegas de trabalho”,
(PIMENTA, 1999, p.20). Os saberes compartilhados entre as docentes ajudam no
exercício da função desempenhada, uma vez que, as trocas de informações e de
conhecimentos possibilitam refletir sobre a prática desenvolvida.
Essa dinâmica de formação em serviço tem sido construída em alguns
contextos escolares pelo Brasil afora, a partir do estabelecimento de uma série de
ações colaborativas entre a universidade e as escolas públicas, tendo como base a
reflexão sobre a prática. Podemos citar a proposta desenvolvida na Universidade
Federal do Espírito Santo, representada por um conjunto de docentes e discentes
profissionais da Linha de Pesquisa Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas
do Programa de Pós- Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito
Santo (PPGE/UFES) e as escolas públicas do Espírito Santo. Pesquisadores dessa
linha de pesquisa têm buscado compreender e intervir na prática cotidiana,
produzindo uma reflexão crítica sobre essa mesma prática. Conforme os estudos já
realizados pelo grupo, a abordagem da prática reflexiva, pela via da pesquisa-ação-
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crítico-colaborativa, tem possibilitado aos profissionais participantes práticas mais
críticas, professores pesquisadores e novos saberes e fazeres individuais e coletivos
(JESUS 2005, JESUS 2006, JESUS 2008, JESUS 2011).
Dentre as transformações necessárias para que as escolas possam
desenvolver um trabalho voltado para diversidade dos alunos, a formação docente
na perspectiva reflexiva é um dos pilares para a efetivação de práticas inclusivas.
Propomos então, no próximo capítulo, pensarmos na formação continuada que
contribua para que o professor tenha consciência do seu papel, enquanto,
corresponsável e atento às necessidades educativas dos alunos de forma integral,
articulando teoria e prática em perspectiva reflexiva.
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3. A REFLEXÃO E A FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

A educação tem caráter permanente. Não há seres educados e não
educados, estamos todos nos educando. Existem graus de
educação, mas estes não são absolutos. O homem, por ser
inacabado, incompleto, não sabe de maneira absoluta (FREIRE,
1984, p.14).

Frente à atual configuração econômica mundial, marcada pela evolução
tecnológica, científica e pela globalização da economia, a sociedade brasileira tem
passado por mudanças sócio-político-culturais que repercutem na educação e,
consequentemente, na formação docente.
Nesse contexto de mudança, são realizadas críticas ao conceito de formação
docente como processos de aquisição de conhecimentos metodológicos e didáticos,
descontextualizadas da prática do professor, para assumir uma formação com base
no paradigma reflexivo que estimule a articulação da teoria com a prática e a
autonomia do professor, preparando-o para lidar com a complexidade de uma
sociedade diversificada (RIBAS 2000, IMBERNÓN 2011, MIZUKAMI et al 2002).
Nossa discussão neste capítulo se refere à formação continuada de
professores a partir da abordagem reflexiva, que é entendida como uma
possibilidade de transformação da prática docente, e, consequentemente, da
proposta de inclusão escolar, haja vista, que ao refletir sobre o seu fazer
profissional, o professor toma consciência de suas ações, e pode construir novos
conhecimentos, reconstruindo sua prática.
Apoiamo-nos, notadamente, no pensamento freireano de que a formação
continuada é concebida como um processo permanente de desenvolvimento
profissional do professor, que deve possibilitar-lhe uma prática crítico-reflexiva, e na
sua luta contra a exclusão favorecer a valorização e o reconhecimento da
diversidade humana como referencial teórico imprescindível à perspectiva
educacional inclusiva. Sendo assim, extraímos algumas considerações de Freire
(1996; 2001) que dialogam conosco na discussão sobre formação continuada na
perspectiva reflexiva.
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É inegável a contribuição de Paulo Freire (1997, p. 70) para os processos de
discussão sobre o fazer docente dialógico na medida em se trata de prática humana:
Andemos um pouco mais e vejamos como nos movemos no
contexto concreto de nosso trabalho, em que as relações entre a
prática e o saber da prática são indicotomizáveis. Mas, mesmo
indicotomizáveis, no contexto prático, concreto não atuamos o
tempo todo epistemolologicamente curiosos.

Freire (2013) defende, assim, que o ideal do que denomina de formação
permanente está no exercício mais sistemático de tal curiosidade. Assim, trata-se de
pensar sobre hábitos automatizados, o que em nossa perspectiva inclui refletir sobre
o estigma da não aprendizagem que acompanha os estudantes rotulados como
“deficientes”.

3.1 Formação docente: uma prática continuada
Na década 1990, as questões referentes a formação e profissionalização
docente ocuparam posição de destaque nas discussões sobre as políticas
educacionais em muitos países, devido principalmente, ao surgimento de duas
situações sociais: a cobrança dos setores profissionais pela atualização constante
dos trabalhadores em decorrência da informatização, e, a constatação, através dos
sistemas de avaliação da aprendizagem, do baixo desempenho dos alunos da
escola pública, especialmente no ensino básico (GATTI, 2008). Somam-se a essas
questões o discurso de que a formação docente não propicia adequada base para
atuação profissional e, assim, não atende suficientemente às necessidades da
sociedade brasileira.
Leite e Di Giorgi (2004) destacam que os professores não podem ser os
únicos responsabilizados pelos problemas que marcam a educação básica
brasileira, uma vez que, “ainda lhes faltam valorização profissional, salário,
condições de trabalho, formação continuada, recursos mais adequados e uma
política educacional que promova seu desenvolvimento profissional” (LEITE e DI
GIORGI, 2004, p. 138).
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A formação do professor é apenas um dos muitos fatores que podem resultar
em uma educação de baixa qualidade, mas, não resta dúvida de que entre os eixos
de ação fundamentais na constituição das mudanças necessárias à melhoria da
educação, o investimento na formação docente é apontado como um dos principais.
Nesse sentido, a formação docente aparece como indispensável e necessária para a
conquista de uma educação de qualidade (RIBAS, 2000, p. 39):
Evidentemente, apenas a formação contínua não resolve a situação.
É necessário acabar com a deteriorização das condições de trabalho
sofrida pela escola pública, sem deixar de lado a formação dos
professores, pois só haverá melhoria na educação com a
qualificação destes.

Paulo Freire (2001) enfatiza que a “melhora da qualidade da educação implica
a formação permanente dos educadores. E a formação permanente se funda na
prática de analisar a prática” (FREIRE, 2001, p.72).
Segundo Garcia (1999) a formação possibilita aos profissionais da educação
adquirir ou ressiginificar conhecimentos e habilidades que os tornarão aptos a
exercerem sua função e melhorar a qualidade do ensino.
Embora, a formação docente, seja um imperativo para melhoria da educação,
há muitas críticas quanto a generalidade e fragilidade dos cursos de formação inicial
dos professores. Libâneo (2001) evidencia que a formação inicial ocorre a partir de
conhecimentos teóricos, no qual o futuro professor não tem oportunidade de
vivenciar durante o curso de licenciatura situações práticas do cotidiano escolar.
Para Libâneo (2001, p.192)
A ausência de uma coesão entre teoria e prática nos cursos de
licenciatura, capaz de retratar a realidade do cotidiano escolar e
promover reflexões em busca de alternativas eficientes e eficazes
para os problemas enfrentados, tornou-se um dos grandes entraves
na formação de professores.

Sobre este aspecto, Pimenta (2005) ressalta a ausência da relação entre
teoria e prática na formação inicial e, destaca, ainda, que a formação continuada
oferecida aos docentes em exercício, desconsidera e/ou se distancia da realidade
vivida no cotidiano escolar:
Em relação à formação inicial, pesquisas têm demonstrado que os
cursos de formação, ao desenvolverem um currículo formal com
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conteúdos e atividades de estágios, distanciados da realidade das
escolas, numa perspectiva burocrática e cartorial que não dá conta
de captar as contradições presentes na prática social de educar,
pouco têm contribuído para gestar uma nova identidade do
profissional docente. No que se refere à formação contínua, a prática
mais frequente tem sido a de realizar cursos de suplência e/ou
atualização dos conteúdos de ensino. Esses programas têm se
mostrado pouco eficientes para alterar a prática docente e,
consequentemente, as situações de fracasso escolar, por não
tomarem a prática docente e pedagógica escolar nos seus contextos
(PIMENTA 2005, p. 5-6).

A nossa compreensão é de que a formação docente é um processo que
supera a apropriação de conhecimentos metodológicos e curriculares, sendo
entendido como um processo em permanente construção de desenvolvimento
pessoal e profissional e de sua prática pedagógica. A formação docente, se
constitue num desenvolvimento continuum que ocorre por toda a vida do professor
com base nos saberes, habilidades, valores, crenças e história de vida (MIZUKAMI
et al, 2002; TARDIF, 2002; FREIRE, 1996). Nesse sentido, a concepção de
formação docente esta articulado a ideia de que a formação ocorre ao longo da vida,
que nunca está pronta, pois se concretiza num processo permanente de
aprendizagem. Como situa Veiga (2009, p. 26) “é um processo multifacetado, plural:
tem início e nunca tem fim”.
Neste estudo dialogamos com a concepção freireana de que somos seres
inacabados e incompletos em constante busca por formação,
Aqui chegamos ao ponto de que talvez devêssemos ter partido. O do
inacabamento do ser humano. Na verdade, o inacabamento do ser
ou sua inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há
inacabamento. Mas só entre mulheres e homens o inacabamento se
tornou consciente. (FREIRE, 1996, p. 55).

Assumido esse inacabamento e admitindo que somos sujeitos em um
processo

permanente

de

aprendizagem,

de

desenvolvimento

profissional

emancipatório, nos faz lembrar do compromisso com nosso percurso de formação e,
assim, discordar e criticar a oferta de formações docentes que valorizam cursos de
curta duração cuja proposta de formação não refletem as necessidades formativas
dos docentes e os desrespeitam como sujeitos críticos, protagonistas de sua
história. Freire (2001) salienta:
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Percebe-se como uma tal prática transpira autoritarismo. De um lado,
nenhum respeito à capacidade crítica dos professores, a seu
conhecimento, à sua prática; de outro, na arrogância com que meia
dúzia de especialistas que se julgam iluminados elabora ou produz o
‘pacote’ a ser docilmente seguido pelos professores que, para fazêlo, devem recorrer aos guias. (FREIRE, 2001, p.37)

A esse respeito Imbernón (2013) afirma que as formações docentes que
fogem a realidade vivenciada no cotidiano escolar e desconsideram os saberes dos
professores e suas experiências, devem ser abandonados, pois esses cursos “[...]
primam os aspectos quantitativos sobre os qualitativos e possuem um marcado
caráter individualista de origem de modelos transmissivos de caráter tecnocrático,
mercantilista e meritocrático [...]” (IMBERNÓN, 2013, p. 47).
Ao entendermos a formação docente como um processo de desenvolvimento
profissional, incorporamos a ideia de que a formação não ocorre de maneira linear,
mas como uma composição processual em permanente evolução e criação
constante de conhecimento na experiência pessoal e profissional. Nesse sentido, o
processo de “ser professor” se constrói antes da formação em licenciatura, começa
com as experiências de vida estudantil, passando pelo curso de preparação para o
magistério e perdurando durante toda a vida profissional em situações de auto
formação e, através das oportunidades de trocas de experiências com outros
profissionais, em momentos de estudo e reflexão sobre a prática pedagógica
(TARDIF, 2002, NOVOA, 1999).
Remetendo-se a reflexão sobre a constituição do professor, Paulo Freire
(1991, p. 32) afirma,
Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro
horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser
educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como
educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a
prática.

O discurso de Paulo Freire remete à ideia de que, tornar-se professor,
sobretudo pelo seu caráter permanente, não diz respeito, apenas, ao cumprimento
de um curso de licenciatura que “prepara” o profissional para o exercício da
docência. Este é considerado o primeiro estágio da formação docente denominada
de formação inicial, e tem como objetivo habilitar os futuros docentes a partir dos
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fundamentos científicos, metodológicos e disciplinares para a função de ensinar.
Para Garcia (1995, p. 55) nessa perspectiva “não se deve pretender que a formação
inicial ofereça ‘produtos acabados’, encarando-a antes como uma primeira fase de
um longo e diferenciado processo de desenvolvimento profissional”. Ou seja, a
formação inicial não é condição suficiente para garantir o desenvolvimento
profissional dos docentes, haja vista, o contexto escolar ser permeado por situações
complexas que exigem do professor uma busca por conhecimentos e estratégias
que contribuam com a melhoria da prática educativa. A formação continuada,
portanto, garante que o desenvolvimento profissional ocorra através de um processo
permanente.
A formação que se estende por toda a vivência profissional docente e amplia
os conhecimentos construídos no momento inicial da formação é usualmente
denominada

na

literatura,

como

reciclagem,

treinamento,

aperfeiçoamento,

capacitação, educação permanente e formação contínua. Esses termos têm sido
utilizados para nomear a formação continuada de professores, seja realizado na
escola, pelas secretarias da educação ou outras instituições de ensino superior,
presencialmente ou à distância, que disponibilizam cursos de diversos formatos e
assuntos (BRASIL, 1999; GATTI 2008; IMBERNÓN 2013).
A terminologia formação continuada é usada por nós para indicar um
processo permanente de desenvolvimento profissional que ocorre depois da
formação inicial, vinculado com as demandas da prática pedagógica e articulado
com as experiências dos professores. Nesse sentido, a formação continuada não
tem como objetivo complementar ou substituir a formação inicial, mas ser um
elemento que pode contribuir com a atuação docente. Desse modo, a formação
continuada não deve se propor apenas a atualizar informações e conhecimentos
científicos, didáticos e pedagógicos, mas sim possibilitar que o professor reflita sobre
a própria prática docente e repense o fazer pedagógico, com vistas ao
desenvolvimento profissional.
Essa concepção de formação continuada tem como referência fundamental o
saber, o conhecimento, a vivência e a experiência construída pelos docentes,
buscando articular a identidade pessoal e profissional do professor, ou seja, sua
construção como sujeito historicamente situado e os saberes da docência. Sendo
assim, as experiências, crenças e saberes dos professores são percebidos como
importante fator a se considerar na formação docente. Nesse viés, a escola passa a
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ser privilegiada como o lugar da formação dos professores e como um espaço para
análise partilhada das práticas já que colabora para o “crescimento profissional
permanente” (NÓVOA 2001; CANÁRIO, 1998; FUSARI, 2002).
Alarcão (2012, p. 44) ao chamar a atenção para a importância da formação
continuada ser efetivamente desenvolvida na escola, afirma que “é neste local, o seu
local de trabalho, que ele, com os outros, com os colegas, constroem a
profissionalidade docente”. Essa posição coincide com o ponto de vista de Nóvoa
(2009, p. 7) quando reconhece a escola como:
[...] espaço da análise partilhada das práticas, enquanto rotina
sistemática de acompanhamento, de supervisão e de reflexão sobre
o trabalho docente. O objectivo é transformar a experiência colectiva
em conhecimento profissional e ligar a formação de professores ao
desenvolvimento de projectos educativos nas escolas.

A formação continuada em serviço que ocorre na própria escola, inclusive
utilizando momentos reservados para os planejamentos das aulas, tem como
mediador o Projeto Político Pedagógico, nesse sentido, envolve a prática dos
professores e seus saberes, a instituição, o coletivo, os alunos e a organização
escolar.
Na discussão sobre a escola ser o lócus privilegiado da formação continuada
dos professores,

Candau

(1996,

p.144)

destaca

que

esse

processo

de

aprendizagem ocorre através de “[...]uma prática coletiva, uma prática construída
conjuntamente por grupos de professores ou por todo o corpo docente”. É nesse
processo coletivo “de troca de experiências e práticas que os professores vão
constituindo seus saberes” (PIMENTA, 2000, p. 28).
É nessa dimensão de formação continuada que se torna possível transformar
a escola num espaço de reflexão coletiva, de interlocução, de troca de experiências
e socialização de vivências. Nesses momentos de interações, as professoras
educam e se educam, formam e se formam (FREIRE, 1996).
Almeida (2005, p.4) ao discutir sobre formação docente afirma que esta deve
se articular com os demais aspectos do desenvolvimento profissional como,
“condições de trabalho, salário, jornada, gestão, currículo, pressupondo uma política
de valorização e de desenvolvimento pessoal e profissional”.
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Esta discussão nos leva a pensar nos professores, no seu contexto social e
de atuação. Via de regra, as dificuldades vivenciadas no interior da escola se voltam
a problemas como falta de professores, deterioração do prédio, poucos
equipamentos e insuficientes recursos didáticos, falta de recursos financeiros para
suprir as carências evidenciadas, evasão e reprovação dos alunos. Além dessas
dificuldades que interferem no processo ensino aprendizagem, ainda, se constata o
elevado número de alunos por salas de aula que representa um dificultador da
prática educativa. Percebe-se, assim, que as situações e problematizações
vivenciadas nas escolas são desafiadoras e requer que sejam equacionadas
coletivamente, sendo uma estratégia, que a escola se constitua como espaço de
formação.
A proposta legal de formação continuada aparece na LDB 9394/96 indicando
que a mesma pode ocorrer em serviço,
Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de
modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades,
bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da
educação básica, terá como fundamentos I – a presença de sólida
formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos
científicos e sociais de suas competências de trabalho; II – a
associação entre teorias e práticas, mediante estágios
supervisionados e capacitação em serviço; III – o aproveitamento da
formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em
outras atividades.

Essa normativa salienta, ainda, no artigo 67 que os sistemas de ensino
deverão promover a valorização dos professores assegurando períodos reservados
a “estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho [...]”. Por meio
da Lei do Piso Salarial 11.738/200826 foi instituído que dois terços da carga horária
do docente deve ser direcionado para as atividades de interação com os educandos
e, que o outro terço do tempo deve ser dedicado ao aperfeiçoamento da formação
docente.
§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite
máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho
das atividades de interação com os educando.

26

A Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008 regulamenta o piso salarial profissional nacional para os
profissionais do Magistério Público da Educação Básica .
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A carga horária de trabalho dos professores do magistério da rede municipal
de Natal27 corresponde a jornada de 20 (vinte) horas semanais, destas 16(
dezesseis) horas são dedicada a atividades com alunos e 4 horas de atividades
pedagógicas destinadas à formação continuada dos professores no próprio local de
trabalho, através de estudos e discussões sobre a prática pedagógica; preparação e
avaliação do trabalho didático-pedagógico, reuniões pedagógicas e atividades
extraclasse. As escolas municipais de Natal-RN, portanto não cumprem a lei do piso,
pois os professores dedicam 1/5 da jornada de trabalho para planejamento.
Com relação à escola campo de nossa pesquisa destacamos que o tempo
dedicado ao planejamento das professoras em serviço ocorre conforme já
destacado. Esse trabalho é desenvolvido sob orientação das coordenadoras
pedagógicas durante as quatro horas de atividade. A programação dos encontros é
baseada nas questões cotidianas relacionadas ao processo de ensino aprendizagem
utilizando como sequência de ações, textos teóricos para discussão, troca de
experiências entre as professoras, (quanto a problemas de indisciplina e
aprendizagem dos alunos, de forma não sistematizada e sem encaminhamentos
possíveis); informes e avisos sobre aspectos organizacionais da escola (festas,
encontros, projetos, reuniões).
Embora o tempo espaço de planejamento pedagógico na escola seja uma
forma de valorização dos saberes docentes e suas experiências e, assim contribuir
com o desenvolvimento profissional docente, acreditamos ser importante que estes
momentos possibilitem uma formação reflexiva. A realização desse processo
formativo precisa ser possibilitada pela instituição e assumido pelos professores
como bem defendem os Referenciais para a Formação dos Professores (BRASIL,
2002),
O desenvolvimento profissional permanente requer um processo
constante e contínuo de reflexão, discussão, confrontação, e
experimentação coletiva, para o qual é necessário não só que as
instituições contratantes assumam a responsabilidade de propiciar as
condições institucionais e materiais, mas que o professor tome para
si a responsabilidade por sua formação.[...] Para isso, é preciso
assegurar condições institucionais para que os professores possam
estudar em equipe, compartilhar e discutir sua prática com os
colegas, apresentar seu trabalho publicamente, reunir-se com pais
27

A Lei Complementar Nº 058, DE 13 de setembro de 2004 dispõe sobre o Plano de Carreira,
Remuneração e Estatuto do Magistério Público Municipal de Natal.
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de alunos e demais membros da comunidade, desenvolver parcerias
com outras instituições, participar do projeto educativo da escola,
definindo, coletivamente, metas, prioridades, projetos curriculares,
processos de avaliação, normas de convivência, temáticas de
formação continuada, e prioridades para a utilização dos recursos
disponíveis (BRASIL, 2002, p. 66).

O texto dos Referenciais enuncia que o professor precisa se conscientizar de
que também é responsável por sua formação, e que deve estar em constante
aprimoramento de seus conhecimentos, pois em termos freireano, ninguém forma
ninguém, cada um forma a si próprio.

Apoiado nessa premissa sobre

desenvolvimento profissional do professor, Freire (2003, p. 28), ainda, defende que,
A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe
coloca o dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes
mesmo de iniciar sua atividade docente. Esta atividade exige que sua
preparação, sua capacitação, sua formação se tornem processos
permanentes. Sua experiência docente, se bem percebida e bem
vivida, vai deixando claro que ela requer formação permanente do
ensinante. Formação que se funda na análise crítica de sua prática.
(FREIRE, 2003, p. 28).

Tal afirmativa conduz à compressão de que o professor deve estar em
constante formação, e que esta precisa possibilitar a reflexão dos aspectos teóricometodológico articulados com a prática social, haja vista, o compromisso do
professor com a aprendizagem do aluno. “Sendo a formação docente um processo
que se consolida na prática, em especial com a reflexão na ação e sobre ela, é de
responsabilidade da escola e do professor” a busca pela formação continuada
(RIBAS, 2000, p, 65).
A reflexão dentro de um processo de formação docente pressupõe uma
autoformação, ou seja, o professor se apropria da sua formação, sendo sujeito e
objeto da ação de formação e aprendizagem. Em um contexto de autoformação
fomentada pela reflexão sobre a prática, os professores são convidados a
ressignificar suas experiências, questionar os desafios, (re)avaliar as decisões
tomadas, redefinindo seu percurso de atuação pedagógica e desenvolvendo a sua
autonomia. Nesse contexto de desenvolvimento profissional docente, o sujeito em
autoformação ao pensar a própria prática, tomando distância e dela se aproximando,
passa a compreendê-la melhor (FREIRE, 2001). Nesse sentido, Pimenta (2000, p.
28) entende que
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[...] a formação é, na verdade, autoformação, uma vez que os
professores reelaboram saberes iniciais em confronto com suas
experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos
escolares”. É nesse confronto e num processo coletivo de troca de
experiências e práticas que os professores vão constituindo seus
saberes como praticum, ou seja, aquele que constantemente reflete
na e sobre a prática.

A autoformação nesse contexto não deve ser confundida com a ideia de
autossuficiência do professor, mas como uma dimensão de desenvolvimento
profissional que valoriza a subjetividade e a autonomia desse profissional. Essa
concepção de formação desloca o professor de mero expectador e reprodutor de
ideias e práticas para produtor de conhecimento e de uma prática autônoma,
tornando-se sujeito crítico-reflexivo e consciente da importância da sua formação
docente.
Essas considerações evidenciam que a autoformação é uma proposta de
autodesenvolvimento que valoriza as capacidades intrapessoais, as vivências
cotidianas, a experiência de vida pessoal e profissional do professor. A constituição
desse processo demanda que o professor seja pesquisador e investigador de seu
fazer docente, sujeito corresponsável pela sua formação e transformação de sua
prática pedagógica. Sendo assim, nos processos autoformativos, o professor
participa ativamente de sua própria formação, sendo a base das análises na
construção de conhecimentos, as experiências do professor e os saberes a ele
subjacentes. Nesse quadro interpretativo, o professor passa a construir uma prática
pedagógica mais reflexiva gestada a partir da problematização e do questionamento
do próprio trabalho pedagógico, mostrando-se congruente com os pressupostos
freireano de um modelo formativo que visa a emancipação e a autonomia docente.
Nessa perspectiva de formação docente, a implicação pessoal e profissional
do professor com o seu aprendizado é essencial, mas isso não significa dizer que
este processo deve ocorrer de maneira individual. Reafirmamos, assim, a ideia de
que a mediação, a cooperação e a interação entre os professores, em um trabalho
colaborativo, contribui para suscitar a análise e discussão sobre valores,
concepções, práticas e as teorias que sustentam o trabalho docente, promovendo e
desencadeando o processo de ação-reflexão-ação. Logo, a escola vista como local
de aprendizagem, não somente para o aluno, mas também para o professor que
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nela atua, precisa se organizar para ser um lugar de pesquisa, ensino, reflexão e
desenvolvimento docente.
É válido destacar, também, que embora os argumentos apresentados sejam
pela formação continuada de professores no espaço de seu fazer profissional, não
desconsideramos a importância de outras possibilidades de formação externas à
escola (FUSARI, 2002), ou seja, a formação em serviço não invalida o interesse e a
procura por formação no caráter mais formal em instituições formativas como a
universidade. Não resta dúvida que, independente do espaço onde ocorre a
formação docente, esta precisa criar oportunidades para reflexão sobre a prática
docente e, consequentemente, desenvolvimento profissional. (ALARCÃO, 2012;
NÓVOA, 1995; ZEICHNER, 1998; 1995; 1993; FREIRE, 1996).
A perspectiva reflexiva adotada como eixo de formação dos professores,
exige um aprofundamento teórico que possa embasar nossa compreensão sobre o
fenômeno investigado. Sendo assim, pretendemos no próximo item discutir sobre a
prática reflexiva na formação docente e, em seguida, como este processo pode
contribuir para reconstrução das atividades docentes, e assim, atender às
necessidades educativas dos alunos com deficiência.

3.2 A formação continuada na perspectiva reflexiva: estratégia para inclusão escolar
Boa parte da literatura sobre formação docente tem evidenciado a importância
de formar professores na perspectiva da reflexão sobre a prática (FREIRE 1996,
NOVOA, 1999; PERRENOUD, 2002; PIMENTA 2012; ALARÇÃO, 2011). Partindo
desse princípio, descarta-se a proposta de formação docente baseada na
racionalidade técnica, que percebe os profissionais do ensino como os
solucionadores de problemas instrumentais, através da aplicação de técnicas de
ensino, para adotar uma formação que consiste em construir conhecimentos a partir
do questionamento acerca da própria prática docente.
O professor é um sujeito epistêmico, crítico, autônomo e criativo com
capacidades para se autoinvestigar, refletir, (re)avaliar suas ações pedagógicas,
ressignificar seu próprio conhecimento e produzir saberes no seu cotidiano.
Preconiza-se assim, uma formação onde a teoria é perpassada pela prática e vice-
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versa, ou seja, ao investigar sua própria ação pedagógica o professor extrai saberes
de sua docência, ressignificando a relação entre conhecimento e a prática. Segundo
Tardif (2002, p38),
[...] os próprios professores, no exercício de suas funções e na
prática de sua profissão, desenvolvem saberes específicos,
baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio
[...] os quais brotam da experiência e são por ela validados.

Ao especificar a relação que os professores mantêm com os saberes práticos
numa postura reflexiva, Tardif (2002), aborda que os saberes adquiridos pela
experiência constituem os fundamentos de sua prática.

Com essa base,

compreendemos que os conhecimentos originados da experiência docente e de sua
reflexão são essenciais para formação profissional docente.
Diversos autores discutem a perspectiva da reflexão na formação docente. No
cenário internacional, encontramos: Zeichner (1993,1998), Nóvoa (1991,1995),
Alarcão (1996, 2002, 2013). Como pesquisadores nacionais, Pimenta (2005, 2012),
Libâneo (2012) e Freire (1996) contribuem com a difusão dessa abordagem.
Para compreender o significado da reflexão na formação docente em nosso
estudo, torna-se necessário discutir o que é reflexão, qual o conceito de reflexão
sobre a prática e como se manifesta a reflexividade na prática do professor.
O termo reflexão é definido no dicionário digital Aurélio como “ato ou efeito de
refletir.” Partindo dessa definição constatamos que esta é uma capacidade de todos
os seres humanos, ou seja, é da natureza humana refletir. Saviani (2007) aproxima
o conceito de reflexão à capacidade de, conscientemente analisarmos a realidade:
E que significa reflexão? A palavra vem do verbo latino “reflectere”,
que significa “voltar atrás”. É, pois, um repensar, ou seja, um
pensamento em segundo grau. Poder-se-ia, pois dizer: se toda
reflexão é pensamento, nem todo pensamento é reflexão. Esta é um
pensamento consciente de si mesmo, capaz de avaliar-se, de
verificar o grau de adequação que mantem com os dados objetivos,
de medir-se com o real. [...] Refletir é o ato de retomar, reconsiderar
os dados disponíveis, revisar, vasculhar numa busca constante de
significado. É examinar detidamente, prestar atenção, analisar com
cuidado (SAVIANI 2007, p. 220).

102

Na perspectiva de Saviani a reflexão é um processo que ocorre quando o
sujeito, consciente da necessidade de um exame profundo sobre um assunto,
repensa e resolve, com objetivo de atingir as mudanças necessárias.
Paulo Freire (1996) aborda o conceito de reflexão como o “pensar certo” que
ocorre no movimento entre o fazer e o pensar sobre o fazer, ou seja, pensar certo é
o processo no qual o pensamento examina os problemas que surgiram na ação, ou
seja, é pensar criticamente, participando do processo de construção e reconstrução
do seu conhecimento. Dessa forma, o pensar certo implica: procura, autonomia na
própria aprendizagem, problematização, descoberta e ação reflexiva “[...] demanda
profundidade e não superficialidade na compreensão e na interpretação dos fatos”
(FREIRE, 1996 p.37). Segundo Freire (1996), nesse nível de reflexão, o sujeito se
torna

consciente

de

suas

ações

e

pode

superar

a

prática

educativa

descontextualizada da realidade social do mundo.
Freire (1996) não supõe desprezar as experiências docentes e supervalorizar
a teoria científica,
Não há para mim, na diferença e na "distância" entre a ingenuidade e
a criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta
dos procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma
superação. A superação e não a ruptura se dá na medida em que a
curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário,
continuando a ser curiosidade, se criticiza. Ao criticizar‐se, tornando‐
se então, permito‐me repetir, curiosidade epistemológica,
metodicamente "rigorizando‐se" na sua aproximação ao objeto,
conota‐se seus achados de maior exatidão (FREIRE, 1996, p. 31).

Na discussão sobre conhecimento científico e saberes do senso comum,
Germano (2011) reuni a concepção de diferentes estudiosos, como Bacherlard,
Gramsci, Paulo Freire, Moscovici e Boaventura Santos, por considerar os cinco mais
importantes

estudiosos

que

debatem

sobre

rupturas

e

continuidades

do

conhecimento do senso comum no contexto da sociedade apoiada na ciência. No
texto Germano (2011, p. 265) reconhece que embora sejam “pensadores de
diferentes espaços físicos-temporais, diferentes matizes ideológicas e distintas
orientações disciplinares” considera enriquecedor discutir sob diferentes pontos de
vista a questão do senso comum.
Ao analisar a tese de Paulo Freire de defesa da superação ao invés de
ruptura do senso comum na construção do conhecimento, Germano (2011, p.267)
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questiona se “haverá ou não ruptura no processo de construção de conhecimento?
Qual a diferença de ruptura e superação?” O autor sustenta a ideia de que
coexistem rupturas e continuidades, ou seja, se forma um elo que possibilita o
diálogo entre o conhecimento científico e os saberes do senso comum. Com essa
explicação, Germano (2011) conclui que o conceito de superação proposto por
Paulo Freire (1996) “tenta recuperar e manter o vínculo de ligação entre os
conhecimentos científicos e os saberes do senso comum, portanto, a substituição da
palavra ruptura por superação, em tese, salvaria o ela da relação”. (p.274). Ao
continuar sua explicação, Germano (2011) afirma que Paulo Freire ao negar a
ruptura do conhecimento científico com o senso comum corre o risco de não
demarcar uma linha divisória entre as duas formas assinaladas de conhecimento.
Segundo Germano (2011) é necessário manter a distinção entre esses dois
conhecimentos e reconhecer a proximidade entre ambos.
Embora o saber do senso comum encerre uma compreensão de riqueza
essencial para o desenvolvimento do homem, o saber científico é dotado de status e
de superioridade frente a este. Ao falar sobre os saberes das classes populares
Paulo freire (1981, p 28 - 29) assevera,
A sabedoria parte da ignorância. Não há ignorantes absolutos. Se
num grupo de camponeses conversarmos sobre colheitas, devemos
ficar atentos para a possibilidade de eles saberem muito mais do que
nós. Se eles sabem selar um cavalo e sabem quando vai chover, se
sabem semear, etc... Não podem ser ignorantes (durante a Idade
Média, saber selar um cavalo representava alto nível técnico), o que
lhes falta é um saber sistematizado... Por isso não podemos nos
colocar na posição do ser superior que ensina a um grupo de
ignorantes, mas sim na posição humilde daquele que comunica um
saber relativo a outros que possuem outro saber relativo.

Freire esclarece que o respeito ao saber popular implica considerar o contexto
cultural do educando, isso não quer dizer que se deva substituir o conhecimento
sistematizado pelo popular, mas que se faz necessário estabelecer um diálogo entre
esses conhecimentos. Dentro desse pressuposto é que Paulo freire pensa na
educação como instrumento a serviço da democratização, do diálogo contribuindo
para valorização dos grupos sociais.
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Para Freire (1996) a construção do conhecimento emancipador, libertador, se
constitui quando este passa a compreender e ter consciência de sua ação perante o
contexto social, cultural e político, ou seja, o homem enquanto ser de práxis, age
para transformar a realidade e produzir a própria libertação. No caso do trabalho
docente, afirma que ao enxergar criticamente sua prática docente e, esta sendo
objeto da sua curiosidade, o sujeito realiza uma autoavaliação de seu próprio fazer,
buscando respostas que fundamentem as situações-problemas alcançando a
reflexão crítica.
A reflexão implica a imersão consciente do sujeito no mundo da sua
experiência que é carregado de “valores, crenças, símbolos, relações, interesses
pessoais e sociais construídos no percurso pessoal e profissional” (IBIAPINA, 2008,
p.68). Essa interpretação sobre reflexão possibilita uma consciência do sujeito sobre
visões acríticas, costumes, hábitos, no sentido de aceitá-las ou rejeitá-las.
Encadeada a essa questão a reflexão pode ter uma dimensão crítica quando
articulada ao conhecimento científico que desnunda a realidade e possibilita novas
reflexões em direção a emancipação docente (SACRISTÁN, 1997).
Ao articular a teoria da prática ou a prática da teoria com viés reflexivo, o
professor é constituído de uma capacidade de agir de forma consciente. Nesse
sentido, constrói e reconstrói conhecimentos, atua de forma mais autônoma, crítica,
flexível, e assume uma posição coerente com a sua realidade material.
Reconhecendo que o professor reelabora e constrói saberes a partir de sua
prática nos apoiamos em Perrenoud (2002, p. 104) ao afirmar
[...] é preciso orientar com clareza a formação dos professores para
uma prática reflexiva, valorizar saberes advindos da experiência e da
ação dos profissionais e desenvolver uma forte articulação teórica
prática e uma verdadeira profissionalização.

Ressaltamos novamente que, a formação do professor repousa em promover
o desenvolvimento de um pensamento crítico e refletivo para enfrentar as incertezas
e conflitos que a educação escolar suscita na atualidade (IMBERNÓM 2011,
CONTRERAS 2002). Assim, a formação que se almeja é alicerçada na reflexão
sobre a prática, tendo como pressuposto, desencadear um processo de
desenvolvimento profissional emancipatório e autônomo. Não estamos dizendo com
essas palavras que o saber prático é mais importante que o teórico, como muitas
vezes escutamos professores afirmarem. A prática - quando não refletida – pode ser
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transformar no que Freire (2003, p. 107) denomina de “hábitos automatizados”,
significando uma série de saberes aprendidos ao longo da nossa sociabilidade, em
geral, não problematizados. Supomos ser essencial que as discussões, reflexões e
ações realizadas no contexto escolar partam das experiências pedagógicas
docentes na constituição da formação docente em serviço.
Pimenta (2005) afirma que o saber docente não pode ser fomentado apenas
da prática, mas também, sustentado pelas teorias científicas, para que a relação
entre teoria e prática possibilite aos docentes compreender e analisar o contexto
escolar vivenciado:
[...] os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, aos saberes
da prática, ao mesmo tempo ressignificando-os e sendo por eles
ressignificados. O papel da teoria é oferecer aos professores
perspectivas de análises para compreender os contextos históricos,
sociais, culturais, organizacionais, e de si mesmos como
profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles
intervir, transformando-os (PIMENTA, 2005, p.26).

Zeichner (1998; 1993) também critica a excessiva valorização da prática, que
abstrai de seu foco de análise, as implicações sociais e políticas que perpassam o
ensino. Zeichner (1993) amplia o conceito sobre prática reflexiva, evidenciando que
este processo, além de uma forma de melhorar a prática pedagógica, deve resultar
também no “compromisso com a reflexão enquanto prática social”, tendo em vista
mudanças institucionais e sociais (ZEICHNER, 1993, p.26).
Apesar dessas críticas e de outras que a “abordagem reflexiva” ocasiona, os
pesquisadores dessa temática reconhecem que a proposta de formação pautada na
reflexão sobre a prática é um potencial que ajuda os docentes a tomarem
consciência da identidade profissional e de melhorar a prática pedagógica
(ALARCÃO, 1996, p.44).
Refletir sobre a prática pedagógica impõe o desafio de nos reportar as
questões comuns que concernem às salas de aula regulares: indisciplina,
desinteresse, dispersão, confusão entre os alunos que exigem do professor uma
solução para o problema. Soma-se a essas demandas, a proposta da inclusão
escolar que está desestabilizando os professores que por não saberem como lidar
com essa dinâmica atual, sentem-se incapazes, incompetentes e desanimados.
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Em meio a tal realidade, o professor precisa desempenhar seu ofício da
melhor forma, respeitando as especificidades de cada aluno, em busca da formação
de sujeitos críticos e autônomos, mas o professor percebe que os conhecimentos e
saberes construídos não são suficientes para desenvolver uma prática com ênfase
na diversidade dos alunos. Entretanto, não é possível fugir da complexidade que o
ensino exige. Não resta dúvida de que os professores precisam desenvolver saberes
para enfrentar esses desafios. Nesse sentido parece oportuno discutir sobre os
saberes28 necessários para o professor promover a inclusão de alunos com
deficiência no ensino regular.
Paulo Freire na sua obra “Pedagogia da autonomia” elenca os saberes
necessários a prática educativa destacando a necessidade do respeito aos saberes
do educando, um ensino pautado na ética, criticidade, estética e na reflexão crítica
sobre a prática, no bom senso, na alegria, no comprometimento, no diálogo.
Nozi (2013) ao analisar as produções nacionais de dissertações e teses sobre
os saberes necessários para atuação pedagógica, não identificou nenhum estudo
que estivesse voltada para os saberes necessários numa perspectiva inclusiva.
Segundo sua constatação, os pesquisadores que se debruçaram sobre essa
temática indicam que os saberes necessários para inclusão escolar tem se baseado
nas análises dos professores participantes das pesquisas a respeito dos
conhecimentos por estes considerados necessários para a atuação junto aos alunos
com deficiência.
Verificado este fato, Nozi (2013) desenvolveu uma pesquisa de mestrado cujo
objetivo foi analisar os saberes recomendados por pesquisadores das áreas de
Educação e da Educação Especial, apresentados em teses e dissertações
nacionais, como necessários aos professores do ensino regular para promover a
inclusão de alunos com deficiência. Dentre as 121 pesquisas que foram analisadas,
a autora organizou o resultado em 5 temas, sendo dimensão atitudinal, dimensão
procedimental, características pessoais do professor; dimensão conceitual e
dimensão contextual e compilou um rol de saberes considerados importantes aos
professores para a prática pedagógica junto aos alunos com deficiência incluídos no
ensino regular (anexo 3).
28

Os saberes docentes neste estudo compreende a concepção de Tardif (2002) de que os saberes
do professor são mobilizados e construídos na prática profissional e envolvem conhecimentos,
habilidades ou aptidões e atitudes.
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Nozi (2013, p.143) identificou na pesquisa que grande parte dos saberes que
influenciam no processo de inclusão escolar estão relacionados as atitudes do
professor, aos conhecimentos do saber fazer e aos conhecimentos teóricos
necessários para subsidiar práticas docentes. Soma-se a estes, aspectos de ordem
pessoal do professor que favorecem tal processo, “além dos saberes que envolvem
a compreensão que os professores devem ter sobre as condições sócio-históricas
que determinam a tarefa educativa”.
Nozi (2013) afirma que a maioria dos saberes são necessários e podem ser
identificados na prática de bons professores, tenham ou não alunos com deficiência
em sala de aula. Ela aponta que o saber mais específico para efetivação da inclusão
escolar refere-se ao conhecimento das deficiências e das Necessidades
Educacionais Especiais. Nesse aspecto ressalta que, mesmo que dois alunos
possuam a mesma deficiência, apresentarão necessidades específicas que
nenhuma formação dará conta de contemplar todas as dimensões envolvidas na
formação do professor para a educação inclusiva.
Nesse sentido, Nozi (2013, p144) acende a discussão de que “é praticamente
impossível um único professor possuir ou dominar todos os saberes” identificados
nesse trabalho como potencializador da inclusão escolar, haja vista, que somos
seres inacabados e, portanto, devemos estar em constante processo de formação, o
que reforça a ideia de que a formação docente deve acontecer num continuum,
perpassada pela leitura crítica e reflexiva dos conteúdos de ordem teórica,
procedimental, atitudinal e prática, entrelaçada as experiências docentes.
Portanto, acumular cursos de aperfeiçoamento e extensão não é suficiente
para que o professor tenha conhecimentos necessários a prática da inclusão escolar
e se comprometa com o desenvolvimento acadêmico de todos os alunos.
Conforme refletimos anteriormente, um processo de formação docente que
pode contribuir para desenvolver saberes, atitudes e valores para atuar na
perspectiva da inclusão de alunos com deficiência, e da possibilidade de
reconstrução das práticas que atenda a diversidade das salas de aula, parte da
perspectiva da reflexão sobre a prática.
A reflexão sobre a prática pedagógica faz com que o professor possa pensar
quem é seu aluno, quais suas expectativas, o que precisa. Ao fazer essa
investigação o professor poderá conhecer o aluno, suas potencialidades, suas
necessidade e assim, ajudá-lo no seu processo de desenvolvimento.
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Dentro dessa perspectiva de reflexão sobre a prática, o professor pensará:
qual o seu papel como educador e qual seu perfil profissional? Qual prática
pedagógica deve adotar diante do contexto escolar vivenciado? Como contribuir com
a aprendizagem dos alunos sem excluir ninguém desse processo? O professor ao
meditar sobre as necessidades apresentadas nas suas ações pedagógicas, sobre as
atividades desenvolvidas em sala de aula e os objetivos de ensino estará
desenvolvendo competências de observar, refletir, indagar e confrontar concepções
e ações pedagógicas. Esse questionamento pode levar a descoberta de novos
caminhos e, consequentemente, a (re)construção de um trabalho que viabilize uma
melhor qualidade de ensino.
Nesse interim, ao observar e refletir sobre a prática, o professor poderá
repensar o currículo, reexaminar sua metodologia, reavaliar seus objetivos e
estratégias pedagógicas, teorizar sua própria prática com base em seus saberes, na
troca com outros professores e na construção de novos conhecimentos e, assim,
adequar as demandas dos alunos.
Ao confrontar a prática em busca de soluções poderá desenvolver autonomia
nas suas ações, pois escolhe o procedimento mais adequado para atingir os
objetivos que deseja. De acordo com Perrenoud (2002, p. 44-45) o professor que
reflete sobre sua prática:
[...] reexamina constantemente seus objetivos, seus procedimentos,
suas evidências e seus saberes. Ele ingressa em um ciclo
permanente de aperfeiçoamento, já que teoriza sua própria prática,
seja consigo mesmo, seja com uma equipe pedagógica... O
professor faz perguntas, tenta compreender seus fracassos, projetase no futuro; decide proceder de forma diferente quando ocorrer uma
situação semelhante ou quando o ano seguinte se iniciar, estabelece
objetivos mais claros, explicita suas expectativas e seus
procedimentos. [...] trata-se de uma relação com a sua prática e
consigo mesmo, uma postura de auto-observação, auto-análise,
questionamentos e experimentação.

.
Além desses aspectos didáticos, a abordagem reflexiva possibilita ao
professor libertar-se das visões acríticas, preconceituosas, estereotipadas, de
costumes e hábitos que lhe são exteriores e ingenuamente reproduzidas e
praticadas, havendo, assim, quebra de barreiras atitudinais, pedagógicas e
conceituais frente à inclusão.
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Entretanto, para provocar esse movimento de mudança é necessário um
processo coletivo de diálogo a partir de uma dinâmica de colaboração entre as
partes envolvidas. Pimenta (1999) argumenta que o professor sozinho não consegue
refletir a sua prática docente, sendo necessária uma discussão em grupo e de
maneira colaborativa.
Com base nessa argumentação compreendemos ser necessário que as
escolas criem espaços de diálogos que permitam aos professores rever suas
práticas, trocarem ideias, compartilharem experiências, apropriarem-se de novos
conhecimentos e juntos promoverem as mudanças necessárias ao novo contexto
educacional (CARVALHO, 2002).
Tendo em vista o acima exposto e considerando que assumimos a defesa
pela formação continuada com abordagem reflexiva na busca por mudanças na
prática pedagógica docente e, consequentemente, na inclusão escolar, acreditamos
que essa concepção formativa contribui para o desenvolvimento profissional
docente.
Dando sequência, apresentamos no próximo capitulo a escola campo de
pesquisa e as professoras participantes da formação continuada, para em seguida,
apresentarmos a organização e desenvolvimento da formação docente desenvolvida
na Escola Municipal Florescer.
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4. A ESCOLA COMO CONTEXTO ONDE CIRCULAM CONCEPÇÕES E
OCORREM PRÁTICAS
“A Escola é: o lugar onde se faz amigos, não se trata só de prédios,
salas, quadros, programas, horários, conceitos... Escola é, sobretudo
gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se
estima [...]”(FREIRE 1996b, p.36).

Conhecer e compreender o universo social que circunda a Escola Florescer é
essencial para desvendar questões referentes a proposta de inclusão escolar, a
formação docente e a prática pedagógica . Sendo assim, este capítulo inicia
apresentando, de modo mais detalhado, o contexto escolar, campo de investigação,
os sujeitos participantes e a prática pedagógica desenvolvida pelas professoras.

4.1 A Escola Florescer e sua Proposta Pedagógica
A escola lócus de nossa pesquisa é uma instituição pública situada no bairro
das Quintas, Zona Oeste da cidade de Natal. Esta instituição foi criada em 19 de
abril de 1966 tendo sido autorizada a funcionar em 16 de dezembro de 1976 através
da Portaria de Autorização nº 307/76 (PPP, 2012, p.10).
A instituição desenvolve o seu trabalho educativo no Ensino Fundamental e
na Educação de Jovens e Adultos, funcionando nos três turnos, sendo pela manhã o
Ensino Fundamental (anos iniciais), à tarde o Ensino Fundamental (anos finais) e à
noite EJA níveis III e IV.
A escola Florescer foi construída em um terreno espaçoso com desenho de
arquitetura no padrão das escolas públicas municipais de Natal-RN. Atualmente
apresenta 40 dependências. Após a portaria, à direita, há 1 sala de vídeo, 1 sala de
aula e 2 banheiros. À esquerda se apresentam 3 salas de aula. Seguindo a entrada
principal, do lado esquerdo encontra-se um pátio onde as crianças, no começo da
aula, fazem fila para se dirigir às salas de aula e, do lado direito, um pátio coberto
com mesas e cadeiras onde as crianças fazem suas refeições. Há, nesse espaço,
murais em que são expostas as atividades dos alunos e avisos à comunidade
escolar. Integrando este recinto estão a sala dos professores, a cozinha, a sala de
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informática, a secretaria, a sala da coordenação e a direção. Do lado esquerdo há
um portão que dá acesso a outras dependências, como biblioteca, 9 salas de aula, 1
banheiro masculino e 1 banheiro feminino. Há um corredor com escadas que
direcionam para o almoxarifado, quadra de esportes, depósito, sala de música e
estúdio.
É importante salientar que a instituição facilita o acesso e a locomoção de
alunos com deficiência física, usuários de cadeiras de roda, por dispor de rampas
com inclinações adequadas e banheiros adaptados com corrimão e material
antiderrapante, mas ainda há adequações a serem realizadas para que venha a
possibilitar o acesso e permanência dessas pessoas, como por exemplo, a
necessidade de modificação nos banheiros, no que diz respeito a troca de torneiras,
preferencialmente do tipo pressão,

vasos sanitários com altura adequada

que

facilitariam a autonomia das pessoas com deficiência física (PPP, 2013).
As salas de aulas têm tamanho adequado para comportar 30 alunos, são
quentes com alguns ventiladores quebrados. O telhado de algumas salas tem
goteiras que em dias de chuva impossibilitam a aula. A organização da sala é
composta por carteiras/cadeiras/mesas, quadro negro e armário dos professores. As
carteiras estão em geral organizadas em fileiras.
Na maioria das salas de aula as paredes são usadas para expor os trabalhos
realizados pelos alunos servindo de mural. Essa dinâmica torna o ambiente rico,
alfabetizador e estimula a aprendizagem dos alunos.
Nas paredes externas as salas, no pátio e no mural exterior também são
expostos trabalhos de estudantes possibilitando a comunidade escolar conhecer o
que está sendo produzido pelos alunos, como pode ser constatado no excerto do
diário de campo:
Os pais e crianças entram na escola por volta de 06h40minh. As
crianças brincam e conversam com seus colegas. Ouço alguns pais
reclamando que ainda não havia chegado nenhum professor e que
precisavam saber se haveria aula para poder ir embora e não perder
tempo. No pátio, alguns pais observam as atividades dos filhos
expostas no mural e elogiam o professor. (Diário de campo da
pesquisadora, 21/03/2014).

A escola Florescer conta, atualmente, com um quadro de 102 funcionários
assim distribuídos: 60 professores; 5 auxiliares de sala; 6 coordenadoras; 5
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bibliotecárias; 6 auxiliares de secretaria; 6 auxiliares de serviços gerais; 5 porteiros;
2 vigias; 5 merendeiras; 1 diretora administrativa e 1 diretor pedagógico.
Quanto à equipe da escola podemos dizer que o quadro de funcionários para
realizar as atividades burocráticas, pedagógicas e administrativas atende às
demandas do funcionamento dos três turnos. Embora não se verifique falta de
profissionais que pudesse dificultar ou impossibilitar o desenvolvimento das
atividades pedagógicas e administrativas, os professores e gestores da escola estão
insatisfeitos com o quantitativo de professores auxiliares para ajudar no processo de
ensino aprendizagem das crianças com deficiência, como podemos verificar numa
das falas da professora Girassol:

[...]o trabalho com os alunos que têm necessidades educativas
especiais, não me refiro nem só às crianças que tem deficiência com
laudo comprovando, mas, também, às com dificuldade de
aprendizagem que precisam de um maior acompanhamento para
que elas possam avançar, fica prejudicado porque não tenho uma
auxiliar na minha sala[...]. No dia que a criança com Síndrome de
Down faltou mandaram a auxiliar dela para minha sala e foi muito
produtivo para “Mateus” porque eu pedi que ela desse um apoio para
ele. Que sentasse ao lado dele e ajudasse nas atividades
(transcrição do 3º Encontro Reflexivo).

A figura do auxiliar de professor29 sempre aparecia nos discursos das
professoras como essencial para efetivação do processo inclusivo. Rodrigues e
Bernardo (2010) ao abordar esta temática salientam que o auxiliar é um profissional
que, entre as suas funções está o apoio e acompanhamento às crianças com
deficiência matriculadas em escolas regulares buscando eliminar as barreiras que as
impedem de se inserir na vida escolar. No desempenho de suas atividades compete
apoio para locomoção, higiene, alimentação e vigilância dos recreios e outros
espaços, além de pequenas tarefas de apoio aos professores em sala de aula.
Rodrigues e Bernardo (2010, p. 264) afirmam, ainda, que é uma reivindicação
constante dos professores que tem alunos com deficiência a presença de um
auxiliar, mas também, é uma “necessidade inegável dos alunos portadores de
limitações graves e severas”. Nessa discussão, salienta que embora esses

29

Segundo Farnocchi (2014) este profissional recebe diferentes denominações como: professor
assistente, professor de apoio, professor apoiador, professor auxiliar, entre outros.
(http://www.anpae.org.br/iberoamericano2012/Trabalhos/NathaliaGaloFarnocchi_res_int_GT8.pdf).
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profissionais exerçam uma importante contribuição junto aos alunos com
necessidades especiais, há ausência de referências quanto ao papel desempenhado
que especifique as funções, direitos e deveres, o que resulta como no caso
analisado, em contratar pessoas sem qualquer formação específica.
Não diferente dessa realidade é a vivenciada nas escolas municipais da
cidade de Natal/RN. Embora os auxiliares envolvidos com a ação educativa dos
alunos com deficiência sejam graduandos de licenciaturas, estes não têm uma
formação específica sobre os alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades, acabando por realizar atividades voltadas ao
apoio na mobilidade, segurança, alimentação e higiene destes alunos. Vale destacar
que não há uma legislação municipal que esclareça qual a função deste profissional
no ensino regular, conta apenas na Resolução 05/2009 no parágrafo único a
orientação de que
Nas unidades escolares de ensino fundamental com alunos NEESP,
a SME disponibilizará a cada vinte alunos, por turno, um professor
auxiliar para o apoio pedagógico e educacional às necessidades
específicas do educando (NATAL, 2009 p. 6).

Nota-se, portanto, que o professor auxiliar é designado para as escolas que
tenham um número significativo de alunos com NEE atuando com mais de um aluno,
e em várias turmas, em um caráter de itinerância. O Art. 25 da mesma Resolução
acentua que caso não sejam supridas as necessidades educativas dos alunos com
NEE, a escola deverá solicitar ao setor responsável a presença de outro professor
para atuar no apoio pedagógico.
A turma com educandos com NEESP matriculados, cujas
dificuldades de adequação escolar não forem supridas com as
intervenções colaborativas do professor do coordenador pedagógico
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 (NATAL 2009, p.7).

Portanto, está explícito que o professor permanente para apoio em sala de
aula regular, trabalhando em regime de colaboração com o professor regente e
proporcionando atendimento aos alunos com deficiência, transtorno global do
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desenvolvimento ou altas habilidades, e aos demais discentes da turma, não é
previsto para todos os casos, mas quando for comprovada a necessidade desses
alunos e autorizada pelo órgão competente.
Percebemos a necessidade de se discutir e rever este aparato legal no que
diz respeito as atribuições e especificidades do professor de apoio, uma vez que
para efetivação da inclusão escolar faz se necessário um professor colaborador que
atenda à questão pedagógica juntamente ao professor regente, bem como um
cuidador para o atendimento aos cuidados de higiene, alimentares e de outras
necessidades dos alunos que apresentem limitações que requeiram tal atenção .
A Escola Florescer contava no ano de 2014/ 2015 com 4 auxiliares no turno
matutino. As salas que tinham alunos com distúrbios de aprendizagem não tinham
esses profissionais, haja vista, a resolução em apreço prever que a atuação do
professor de apoio deve está direcionada para os alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades.
Em nossa investigação identificamos a atuação do auxiliar com os alunos que
tinham deficiência, quando no 4º Encontro Reflexivo, indagamos às professoras
participantes da pesquisa sobre a prática das mesmas com os alunos com
deficiência matriculados em suas turmas. Abaixo reproduzimos trechos do diálogo
Pesquisadora: como ocorre a prática de vocês que têm em suas
salas alunos com deficiência?
Lírio: infelizmente, não como deveria ser, né?! É um avanço que
graças a Deus aconteceu essa conquista de estarem aqui, mas ainda
o caminho é grande. Na prática vamos fazendo como dá. Eu dou as
diretrizes para a auxiliar, explico a atividade que ela deve fazer com
ele e peço que anote tudo. Fico de olho, mas quem faz essa
mediação mesmo é ela porque não tem como ficar com ele por muito
tempo, porque os outros alunos não obedecem a auxiliar, por isso
boa parte do tempo é ela quem fica com o aluno.
Pesquisadora: e vocês concordam? Acontece assim? Acham que
deve ser assim o auxiliar quem media as atividades?
Violeta: acho que seria importante da mais atenção e com certeza
mediar mais, mas como a colega disse são questões de indisciplina
que também dificultam esse atendimento individualizado.
Girassol: a auxiliar é necessária sim porque como vamos ficar com
25 alunos e esse aluno especial? A auxiliar fica com ele para
podermos direcionar os outros.

Chama-nos atenção o distanciamento das professoras para com os alunos
com deficiência, sobressaindo a questão do comportamento dos outros alunos como
justificativa para o benefício da aprendizagem de todos. Ou seja, o aluno que tem
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deficiência é privado da mediação das professoras, pois estas afirmam que não
conseguem conciliar o atendimento a todos os educandos e ao aluno que tem
deficiência, sendo estes atendidos pelo auxiliar.
Não é por acaso que, durante nossa pesquisa na Escola Florescer,
escutamos por diversas vezes que o auxiliar é professor dos alunos com deficiência.
Outra questão percebida na atuação do auxiliar foi também identificada por Sanches
e Teodoro (2007) quando salientam que o apoio individual do professor auxiliar junto
ao aluno com deficiência na realização das atividades promove a estigmatização
deste porque prejudica a socialização, representando um distanciamento da
proposta da inclusão escolar.
Retornamos à descrição da Escola Florescer destacando que o corpo
discente matriculado na escola é residente do próprio bairro e oriunda de segmento
sociais populares vivenciando problemas de natureza econômica e social. No ano de
2014 estavam matriculados 1012 alunos sendo 402 no turno matutino, dos quais 11
apresentavam algum tipo de Necessidades Educacionais Especiais, ou seja, apenas
2,7% dos alunos do turno matutino da escola, como está detalhado no quadro
abaixo:
Quadro 6 – Demonstrativo dos alunos com Necessidades Educacionais
Especiais matriculados no ano de 2014 no turno matutino.
Tipo de Necessidade Educacional Especial

Quantidade

Paralisia cerebral

1

Deficiência intelectual

3

Autismo

1

Deficiência auditiva

1

Síndrome de Down

1

Dificuldade significativa da aprendizagem

1

Transtorno de conduta

1

Déficit de atenção e hiperatividade

2

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com informações da secretaria da escola
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Cabe destacar que em relação à idade/ano de escolaridade dos alunos, a
maioria segue a idade padrão havendo poucos fora de faixa. Os alunos em
discrepância idade/série encontram-se nos 4º e 5º anos por terem sido retidos. As
turmas com alunos que tem deficiência tem um número de matriculas reduzido para
25 por turma por orientação da Resolução 05/2009. Estes alunos são matriculados
com base no seu registro de escolarização, mas também de sua idade cronológica.
O quadro abaixo demonstra como estavam distribuídos os alunos com deficiência
nas turmas:
Quadro 7 – Distribuição dos alunos por turmas/ano da Escola Florescer
referente ao ano de 2015
Tipo de Necessidade

ANO/ TURMA

Educacional Especial
Paralisia cerebral

3 º ano B

Deficiência intelectual

2 ano B/ 3 ano B/ 3 ano C

Transtorno de conduta

3 ano A

Autismo

4 ano A

Deficiência auditiva

4 ano B

Síndrome de Down

2 ano A

Dificuldade

significativa

3 ano A/ 5 ano B

da aprendizagem
Déficit

de

atenção

e

1 ano A/ 3 ano C

hiperatividade
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com informações da secretaria da escola

Os alunos com deficiência, conforme constatamos durante o estudo, têm
problemas de frequência à escola. Entre os motivos para falta destes foi relatado
pelas professoras: problemas de saúde e falta de condições da família de levá-los a
escola. Essa situação provocava um problema para os alunos, pois não
participavam de atividades que contribuiriam para seu desenvolvimento. Os registros
do diário de campo ajudam a ilustrar essa constatação:
[...] “Bruno” faltava muito e chegava muito atrasado. Ele chegava há
ficar três semanas em casa porque estava doente. A mãe dizia que
se ele pegasse um chuvisco de chuva ficava gripado. Eu entendia,
mas também achava que era ruim pra ele porque ele perdia as
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atividades que eram realizadas, as trocas entre os colegas nas aulas
e isso atrapalhava sua aprendizagem com certeza. Essas faltas
constantes e, também os atrasos atrapalhavam a sua participação
[...]( Lírio - transcrição - 2º Encontro Reflexivo)
“João” faltou essa semana. Ele falta às vezes, principalmente quando
esta chovendo. A mãe diz que não pode trazê-lo porque senão fica
gripado. (Lírio - transcrição - 7º Encontro Reflexivo)
A professora do 4º ano “A” pediu para eu ligar para a família do aluno
dela que tem NEE porque ele está faltando muito e a família não
comunicou os motivos (Jasmin - transcrição - 2º Encontro Reflexivo)
Uma das coisas que eu acho que atrapalha a aprendizagem dos
alunos com Necessidades Educacionais Especiais é a falta constante
Eu vejo e escuto os professores falando que por faltarem muito, às
vezes, o aluno não sabe nem a rotina da turma, parece que alguns
pais matriculam pra dizer que estão cumprindo a lei, mas não trazem
(Violeta - entrevista individual).

No que diz respeito ao rendimento dos alunos, os dados revelam resultado
semelhante da maioria das escolas da rede municipal: baixo aproveitamento em
Matemática e Língua Portuguesa principalmente entre os alunos do 4º ano, com
promoção automática nos três primeiros anos de escolaridade sem ter adquiridos
conhecimentos necessários sobre leitura, escrita e cálculos matemáticos. Sendo
assim, a posição da escola no IDEB não atingiu as metas estipuladas, apresentando
nos anos iniciais, a meta de 4,2 no ano de 2011 quando deveria ser 4.7. Para
superar as dificuldades do processo ensino aprendizagem a escola acredita que a
formação continuada dos professores é um importante fator condicionante para
melhoria desses resultados e, como forma de evitar a evasão e repetência conforme
explícito no PPP:
Ao centrar a formação docente como relevante para melhoria da
educação a escola não busca responsabilizar “o (a) professor (a) da
classe comum pelo processo de ensino aprendizagem”, mas
defender que a “Formação Contínua do professor o instrumentalizará
para pensar e propor estratégias de intervenção para o
desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes” (PPP, 2013, p.18).
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Destacamos que optamos por desenvolver nossa investigação no turno
matutino30. A rotina deste turno se constitui de vários momentos como: roda de
conversa, leitura, atividade dirigida, lanche, recreio, atividade. Esses momentos são
complementados com aula de informática, aula de vídeo, aula de educação física,
aula de artes e de ensino religioso que são dirigidos por professores especialistas
nessas áreas.
É oportuno conhecer detalhes da rotina da escola para compreender o
desenrolar das práticas pedagógicas. A escola inicia suas atividades às 6h40min, a
partir da abertura do portão; os alunos entram e permanecem no pátio se
socializando. A sirene toca às 7h, quando os alunos ficam em fila à espera dos
professores. Nas quintas-feiras é tocado o Hino Nacional Brasileiro. Nesse
momento, também, são proclamados os avisos por parte do núcleo gestor ou
professores. Os professores saem enfileirados com seus alunos para suas salas de
aula. A merenda começa a ser distribuídas às 8h50min, para os menores (1º ao 3º
ano).
O recreio é realizado às 9h10 min para todas as crianças. As crianças se
concentram na quadra, pátio e corredores. No período de nossa observação estava
sendo desenvolvido o projeto recreio feliz. Este projeto foi planejado pelos
professores especialistas de artes e educação física. Eles ficavam responsáveis por
desenvolver atividades lúdicas e fazer recreação com algumas turmas a cada dia. A
aula é finalizada às 11h20min.
Ao observar a rotina desenvolvida pelas professoras percebemos que essa
instituição utiliza a metodologia de projetos31 como forma de organizar o trabalho
pedagógico e garantir uma aprendizagem significativa para as crianças. As
atividades dos projetos são apresentadas à comunidade escolar em eventos
culturais, como Mostra Cultural e no desfile de 7 de setembro.
No ano de 2014 foi desenvolvido na escola o projeto “Aprendendo a conviver
com a diversidade” que teve como objetivo a valorização de cada ser como único e o
30

A pesquisa de intervenção foi realizada com as professoras do turno matutino, sendo, portanto os
encontros realizados nesse turno.
31
Projeto é uma das maneiras possíveis de se organizar o trabalho pedagógico, objetivando garantir
uma aprendizagem significativa e prazerosa para as crianças. A Escola Florescer utiliza “Projetos de
Trabalho como eixo orientador das práticas pedagógicas por compreender que essa dinâmica de
organização do currículo permite trabalhar os conteúdos de formar interdisciplinar e de forma
significativa fazendo com que o estudante aprenda participando, formulando questões, investigando,
enfim, sendo protagonista juntamente com o professor nas situações de ensino aprendizagem” (PPP,
2012, p. 28).
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reconhecimento e aceitação das diferenças entre as crianças. Esse tema surgiu da
necessidade que os professores sentem/sentiam para realizarem as atividades da
rotina escolar, principalmente, devido às situações de falta de respeito ao colega
através de agressões verbais, como apelidos, decorrentes de alguma diferença
apresentada, seja física, intelectual ou sensorial. Segundo a coordenadora, com o
desenvolvimento deste trabalho, as crianças passaram a conhecer o colega e
reconhecer as capacidades individuais de cada um independente de alguma
diferença apresentada.
Em 2015 o projeto desenvolvido foi “Construindo valores aprendendo com a
diversidade”. Muito embora tenhamos realizado observações nas salas de aula,
percebemos pouca ênfase a essa temática. Entendemos que este trabalho não deve
ser feito de forma pontual sendo reduzido a um projeto em particular. É necessário
que os professores trabalhem, discutam e ajudem os alunos a perceberem e
respeitarem cada pessoa pelas suas especificidades.
A metodologia de ensino e as teorias que embasam as ações docentes estão
expressas no Projeto Político Pedagógico - PPP da escola. Segundo informações da
gestão escolar o PPP foi reformulado em 2013 pelas professoras, coordenação e
direção. A ideia que transpareceu nas falas das professoras durante a intervenção é
de que a participação dos pais e funcionário nesse processo de reestruturação foi
limitada. É essencial contar com a colaboração dos pais, pois esses são um dos
principais interessados e melhores parceiros na construção de uma educação de
qualidade.
O Projeto Político Pedagógico por ser um documento que tem compromisso
com

a formação

do

cidadão,

que envolve

decisões sobre

organização,

funcionamento e reflexão sobre a proposta pedagógica da escola requer que sua
construção seja conduzida sob a égide da coletividade, participação e transparência,
efetivando a prática democrática. Conforme Veiga (1995) o PPP é para ser
construído e vivenciado em todos os momentos e por todos os envolvidos com a
escola. Carvalho (2004, p.157) reforça esse entendimento ao afirmar que
As discussões e a elaboração do projeto político-pedagógico devem
ser produzidas por toda a comunidade escolar; sem considerá-las
como tarefa de alguns, em geral os educadores, reunidos num
grupo de trabalho. O texto estará sempre em processo de
aprimoramento, pois se trata de um “tecido” que nunca se arremata,
porque a vida é dinâmica e exige adaptações permanentes.
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A pesquisa desenvolvida revelou através da fala das professoras e da
observação nos momentos de planejamento, que o Projeto Político Pedagógico da
Escola Florescer pouco baliza a prática pedagógica, em outras palavras, é uma peça
abstrata, pois está distante da prática não conduzindo o cotidiano da escola e,
sobretudo, o trabalho pedagógico. O trecho a seguir, é um dos registros do diário de
campo que confirma essa constatação:
Eu estou aqui há dois anos e não conheço o PPP da escola. Às
vezes escuto falarem dessa proposta, mas nunca participei de
momentos de reelaboração [...] muitas vezes fico pensando se estou
fazendo as atividades com base na proposta da escola. A
coordenadora me entregou a matriz curricular, mas muitas coisas
acho que não se adequa a nossa realidade.. [...](Lírio – entrevista
individual).

A fala da professora revela uma acomodação por parte da mesma em esperar
que seja proposto pela coordenação pedagógica um momento para conhecer o
Projeto Político Pedagógico da escola. Esse posicionamento da professora nos faz
inferir ainda que sua visão sobre o PPP é de um documento elaborado para assistir
exigências legais e burocráticas, haja vista, não haver uma articulação do Projeto
Político Pedagógico com o seu planejamento docente. Essa desarticulação
impossibilita a efetivação das ações e propostas a serem seguidas. A respeito dessa
lacuna no direcionamento das ações realizadas e, dos objetivos propostos
Vasconcelos (2002, p 172) põe em relevo essa questão,

Wright Mills comparou a situação dos educadores à de remadores,
no porão de uma galera. Todos estão suados de tanto remar e se
congratulam uns com os outros pela velocidade que conseguem
imprimir ao barco. Há apenas um problema: ninguém sabe para onde
vai o barco, e muitos evitam a pergunta alegando que este problema
está fora da alçada de sua competência.

O PPP deve ser um documento “vivo” na escola que deverá nortear as ações
dos professores em sala de aula, proporcionando possibilidades de mudanças nas
práticas pedagógicas. Precisamos salientar ainda, que o professor deve ter uma
atitude pró- ativa, ou seja, ter iniciativa para obter as informações que são relevantes
para o exercício de sua função de educador.
Identificamos, ainda, através da fala de Lírio que a gestão escolar não cria
espaços que proporcionem reflexão e análise crítica dos pressupostos pedagógicos
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e políticos do PPP, com os professores em exercício na escola, o que poderia
constituir um importante passo na construção de um processo de reflexão sobre a
prática pedagógica na escola investigada.
Talvez o pouco conhecimento do PPP da escola fosse decorrente de
restrições nas orientações pedagógicas, culminando na realização de trabalhos
individuais no qual cada professor atua a partir de sua experiência e do que
considera adequado. Confirmamos essa inferência ao participarmos de alguns dos
planejamentos das professoras, como podemos situar nas notas de campo abaixo:
O planejamento inicia com Girassol e Lírio porque Violeta não pode
participar por problemas particulares. Na pauta do encontro tem
informes e orientações administrativas como horário e calendário
[...]Após as adequações dos horários cada professora planeja suas
atividades para semana seguinte de aula. Elas não planejam juntas
apesar de serem as duas professoras do 2º ano (26/03/2014- Diário
de campo).
As professoras Violeta e Lírio chegaram às 7 horas. Elas aguardam
as coordenadoras na sala dos professores. Uma coordenadora
conversa com uma mãe a respeito do comportamento do filho a outra
entregava os presentes do papai noel para as crianças. São 8:00
horas. A professora Lírio vai imprimir umas atividades para os alunos
e a professora Violeta resolve organizar seu caderno de
planejamento (02/04/2014 - Diário de campo).
O planejamento começou atrasado por diversos problemas que a
coordenadora precisou resolver, como: ausência de professor,
confusão entre alunos, conversa com pais, entre outros. Estávamos
na sala com a coordenadora e as professoras Lírio, Girassol e
Violeta. A coordenadora repassa os pontos da pauta: o diagnóstico
das turmas, mas é constantemente interrompida por aluno, depois
uma mãe, em seguida uma professora. Há um clamor grande pela
coordenadora para resolver situações de conflitos. O planejamento
fica prejudicado. As professoras conversam enquanto aguardam a
coordenadora. Como podem refletir sobre situações de
aprendizagem dos alunos diante dessas interrupções?!(01/08/2014 Diário de campo)

De fato, verificamos que há certa desarticulação nos planejamentos
pedagógicos. As coordenadoras planejam os encontros, mas devido as demandas
da escola, muitas vezes não se concretizam e, as professoras acabam
desenvolvendo uma prática isolada sem haver trocas de experiências e
conhecimentos entre as docentes.
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O planejamento implica em ação e reflexão. Envolve concepção de aluno, de
ensino aprendizagem, avaliação e educação. Isto significa dizer que no
planejamento o professor precisa pensar, articular, organizar, esquematizar, refletir,
criar ações e saberes que contribuam para o sucesso da aprendizagem dos alunos.
Nesse sentido, o planejamento não pode ser considerado e vivenciado apenas
através do preenchimento de formulários, cadernetas, cópias de atividades e
sistematização de sequencias didáticas, mas um processo de reflexão da prática
docente vinculado ao fazer pedagógico do professor que (re)pensa o processo de
ensino aprendizagem
No caso da Escola Florescer percebemos que os momentos de planejamento,
ainda, não são encontros nos quais os professores possam refletir sobre a prática
docente e dialogar com os colegas, confrontando ideias e práticas e fomentando a
formação em serviço.
No tocante ao currículo, a coordenadora nos informou que está organizado
com base na matriz da proposta articulada pelo município e registrada nos
Referencias Curriculares de Natal (NATAL, 2009). Ao tratar das expectativas de
aprendizagens para os alunos do Ensino Fundamental e da EJA o documento
prescreve, tal qual, os Referencias Curriculares de Natal, especificamente, os
objetivos e conteúdos para os respectivos anos de escolarização de acordo com as
áreas: Linguagem escrita e oral, Matemática, História, Geografia, Ciências Naturais,
Artes, Educação Física, Ensino Religioso e Inglês.
Transparece nessa informação que a organização das diretrizes curriculares
da escola ocorreu sem que houvesse uma discussão crítica, consciente e reflexiva
com intuito de uma construção própria. Esse fato não foi confirmado pelas
professoras, porém as mesmas não informaram como ocorreu a sistematização das
diretrizes, apenas disseram que estava baseado nos Referencias Curriculares do
município. Como o próprio nome do documento indica, trata-se de um referencial
para subsidiar a organização curricular e das escolas do município de Natal. No
processo de elaboração da proposta curricular, a comunidade escolar e a equipe da
escola devem ter por base os documentos oficiais da Secretaria Municipal de
Educação buscando articular com a realidade da comunidade escolar, as
experiências dos alunos e seus interesses sem ferir a diversidade dos alunos e a
autonomia dos professores e da escola.
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Segundo Ferraço (2015, p.15) é preciso “pensar o currículo para além dos
textos prescritivos oficiais, envolvendo-o nos domínios das redes de saberesfazeres dos cotidianos escolares, tecidas em meio a todo um campo de significação
cultural”. No caso, o modelo prescritivo de currículo negligencia os saberes e
conhecimentos dos alunos sobre o mundo e inviabiliza a perspectiva de inclusão de
todos ao não considerar os diferentes tempos e espaços de aprendizagens. O
currículo precisa ser pensado e viabilizado com vistas a inclusão de todos e para
todos. Discutir e problematizar as práticas curriculares e sua articulação com os
pressupostos da inclusão escolar, tendo em vista atender às especificidades dos
estudantes, em especial daqueles com deficiência demanda repensar acerca do que
ensinamos, porque ensinamos e como ensinamos, tendo em vista, o sucesso de
todos na aprendizagem.
Com efeito, um currículo que se pretende abraçar a proposta inclusiva
define conteúdos, metodologia e avaliação com base nas diversas possibilidades de
aprendizagem e ritmos dos alunos. Isso não implica na construção de dois
currículos, mas de um currículo comum a todos. (GONZALEZ 2002, ALMEIDA 2012)
Cumpre ponderar que em alguns contextos específicos, os alunos com deficiência
precisem de flexibilizações e ou atendimento peculiares a necessidade educacional
especial apresentada pelo aluno. Afinal, as práticas curriculares precisam ser
coerentes com a realidade dos sujeitos, pois sua aprendizagem é o foco central da
ação educacional. Daí a importância da Formação Continuada se processar
articulada a prática reflexiva possibilitando aos educadores repensar num currículo
aberto e flexível capaz de atender a diversidade que ingressa no âmbito
educacional.
Quanto à “missão” da escola, o PPP (2013, p.22) explicita a necessidade da
instituição escolar atuar para constante melhoria das condições educacionais da
comunidade, “visando assegurar uma educação de qualidade aos alunos num
ambiente de respeito mútuo, solidariedade, liberdade, igualdade, e autonomia”.
Expõe ainda, que o objetivo da instituição é garantir a permanência do aluno na
escola; fortalecer a participação dos pais; promover gestão participativa; desenvolver
a igualdade e a liberdade e assegurar o desempenho de excelência garantindo
profissionais capacitados.
O PPP (2013, p.35) dessa escola tem incorporado a ideia da prática inclusiva
quando propõe que o currículo escolar tenha como referencial uma educação para
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todos os alunos, “centrado em práticas heterogêneas e inclusivas” sendo aberto,
flexível que permita identificar as necessidades educacionais e através de
estratégias adequadas resolver as dificuldades do processo de aprendizagem”.
Entretanto, este documento não revela quais são as estratégias que devem ser
utilizadas e como estes objetivos serão alcançados. Portanto, esse é um importante
aspecto a ser discutido nos planejamentos com as professoras, proposição de
alternativas de ação para inclusão de alunos com deficiências de forma atender a
diversidade dos mesmos.
Considerando as informações sobre o contexto escolar, vale conhecermos
mais sobre as professoras que vivenciam essa realidade na escola investigada e
que participaram de nossa pesquisa.

4.2 Experiências profissionais e prática pedagógica das professoras
Compreender o fazer docente com alunos que apresentam deficiência requer
inicialmente, conhecer os movimentos, percursos, histórias e trajetórias em
diferentes espaços e tempos de sua vida pessoal e profissional das professoras que
atuam com tais estudantes. A escuta sensível (BARBIER, 2004) foi essencial na
busca de extrair considerações que permitissem conhecer os sentimentos,
interesses, valores, atitudes, acontecimentos que marcaram / marcam o ciclo de vida
e formação das professoras. No que se refere à expressão "ciclo de vida” baseámonos no modelo proposto por Huberman (2000) que faz referência aos anos de
carreira docente para analisar fatores pessoais e trajetórias profissionais de cada
professora. Vale destacar que esses ciclos de vida não são estanques e que não
significa que todos os professores vivenciam essas etapas na sua carreira, por isso
não devem ser entendidos como uma obrigatoriedade a ser atingida.
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4.2.1 A professora Girassol
A professora Girassol é casada, tem 67 anos e 4 filhos. Segundo sua
informação o magistério foi seguido por influência da mãe que era professora.
Quando foi cursar o magistério não pensava que exerceria a docência por não se
identificar, mas com o passar do tempo e após cursar Pedagogia no Instituto
Keneddy32 se apaixonado pela profissão. Ela cursou especialização em Ciências da
Educação e leciona no Ensino Fundamental há 35 anos. É professora da escola
campo da investigação há 25 anos. Seu tempo de carreira docente é classificado por
Huberman (2000) como período de desinvestimento por estar no final de carreira.
Esta fase é marcada por certo recuo dos interesses profissionais em favor de uma
dedicação aos interesses pessoais. Segundo Huberman (2000) o desinvestimento
pode ser classificado como sereno, quando é vivenciado de forma positiva e amargo
quando nessa transição sobressai experiências negativas de angustia e problemas
vivenciados. O depoimento de Girassol nos revela um desinvestimento amargo:
Hoje está muito difícil trabalhar, os alunos não respeitam mais o
professor. São muitos problemas. A educação esta cada dia pior. A
minha experiência desses muitos anos me diz que pra quem está
entrando vai pegar mais problemas ainda. (Transcrição – 2º Encontro
Reflexivo)

A professora nesse dia demonstrou estar desencantada com o ensino público
devido ao comportamento dos alunos, não percebendo mudanças positivas
enxergando para o futuro mais problemas.
A professora Girassol em vários momentos se orgulhava de seu tempo de
experiência como importante para sua prática. Pensando no fazer docente valendose da experiência como aspecto importante é preciso inicialmente significar a
palavra experiência.
Dal-Forno; Oliveira (2005, p.6) ao discutirem sobre a construção dos saberes
docentes para trabalhar com aluno incluído salienta que,
[...] o tempo aqui está relacionado com o amadurecimento
profissional, e não com a quantidade de anos de trabalho. Essa é
considerada por alguns professores como sinônimo de experiência,
mas compreendemos a experiência como prática vivenciada,
32

Instituição de Ensino Superior reconhecida como referência na área de formação de profissionais
que atuam em espaços escolares e não escolares do estado do RN. http://www.ifesp.edu.br/ead/
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refletida e não como prática caracterizada
temporalidade, sem ser por ela atravessada.

apenas

pela

Em sua investigação, Glat (2011) revela que os professores fazem cursos
sobre

inclusão,

participam

de

palestras,

sabem

que

o

processo

ensino

aprendizagem deve partir das necessidades e experiências de cada criança e que é
preciso considerar as especificidades de cada um, mas o que se percebe na prática
é a exclusão desses alunos de forma muito sutil quando não são consideradas suas
potencialidades e somente suas dificuldades. Os professores têm informação sobre
a diversidade dos alunos, porém, ainda, não foram “tocados” de como proceder para
considerá-los como sujeitos que aprendem, pois para Larrosa (2002, p.21) “[...] a
experiência é o que nos passa, o que nos acontece e o que nos toca”.
Larrosa (2002. P23) assevera, também que a experiência está cada vez mais
rara decorrente da falta de tempo e do excesso de trabalho. Os processos de
socialização e produção atuais são rápidos e fluidos, daí o cotidiano dos sujeitos
modernos refletir a sempre urgência de tantas tarefas exigidas pela escola. Assim,
seguimos em passos velozes tentando acompanhar as novas demandas que a
sociedade e o ambiente de trabalho demandam na busca por informações,
estudando sábado, domingos e feriados, deixando a “vida de lado”, sem tempo para
pensar e vivenciar saberes e práticas nesses espaços formativos.
Larrosa (2002, p.21) ainda nos fala que
Cada vez estamos mais tempo na escola (e a Universidade e os
cursos de formação do professorado são parte da escola), mas cada
vez temos menos tempo. Esse sujeito da formação permanente e
acelerada, da constante atualização, da reciclagem sem fim, é um
sujeito que usa o tempo como um valor ou como uma mercadoria,
um sujeito que não pode perder tempo, que tem sempre que
aproveitar o tempo, que não pode protelar qualquer coisa, que tem
que seguir o passo veloz do que se passa, que não pode ficar para
trás, por isso mesmo, por essa obsessão por seguir o curso
acelerado do tempo, este sujeito já não tem tempo.

Essa falta de tempo é também decorrente do excesso de trabalho. No caso
dos professores é uma constante, pois para que esses profissionais supram suas
necessidades financeiras precisam trabalhar até 60 horas por semana como
comprovamos na escola campo de investigação. Muitas vezes sobrecarregados e

127

apesar de ter tempo para se aposentar não o faz porque ficam esperando o salário
melhorar.
[...] Eu tenho tempo de me aposentar, mas gosto do que faço e estou
esperando haver mudanças no nosso plano de carreira que melhore
o salário [...] (Girassol – entrevista).
Eu tenho pouco tempo para me dedicar como gostaria. Eu trabalho
de manhã, à tarde e, às vezes, tem semestre que também trabalho a
noite lecionando uma disciplina na graduação. (Lírio – entrevista)

Larrosa (2002, p.24) afirma que em meio a velocidade dos acontecimentos
para que a experiência nos toque é preciso um momento no qual se possa “parar
para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais
devagar, e escutar mais devagar, [...]”, interromper a automatização das ações e ter
tempo e espaço para falar sobre o que nos acontece e ouvir o que acontece com os
outros.
Acreditamos que um espaço que favorece a reflexão sobre o processo
vivenciado na perspectiva da inclusão escolar permite que as docentes falem sobre
o que as acontece, o que as toca, o que as angustia, para que elas, no encontro
consigo, e com o outro, tenham o direito de falar e de serem ouvidas.
Os Encontros Reflexivos foram excelente possibilidade das docentes falarem
sobre suas experiências, o que as toca e move. O relato, a seguir, exemplifica isto:
Gostei muito desse nosso momento de hoje, relembrar coisas de
nossa formação, vivencias que estavam adormecidas. É bom
relembrar e perceber como chegamos ate aqui, [...] (Jasmim –
transcrição - 1º Encontro Reflexivo)
Falar de nossas experiências na vida e na profissão foi bom,
principalmente, porque pude compartilhar situações parecidas e já
vivenciadas que muitas vezes achamos está passando só. Aí não
nos sentimos mais tão sozinhas [...] (Lírio – entrevista coletiva)
Infelizmente são poucos momentos como esses que podemos
vivenciar na escola. O que às vezes acontece é estudo de texto que
não tem haver com nosso dia a dia é não traz tanta contribuição.
Acho que o professor precisa de tempo, nas própria escola, para
pensar sobre seu fazer. Esse fazer precisa está associado claro a
teoria, mas que possamos refletir sobre situações e experiências que
vivemos com nossos alunos e nos constituiu como somos hoje
enquanto profissional (Violeta – entrevista coletiva)
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No ano de 2014, quando começamos a realizar a pesquisa, a professora
Girassol trabalhava numa turma de 2º ano na qual tinha matriculado um aluno com
deficiência intelectual. No ano de 2015 a professora tinha uma aluna com deficiência
intelectual e outro com diagnóstico de hiperativo. Segundo sua informação já tinha
lecionado para alunos com deficiência intelectual anteriormente, mas não havia
realizado nenhum curso na área de Educação Especial, desenvolvendo sua prática
com base na sua experiência. Quanto às dificuldades citadas para seu fazer docente
ela apontou a falta de material, de auxiliar de professor, de formação e de apoio da
escola.
A inclusão é um direito do aluno de estar na escola, mas eu vejo que
a escola pública tem questões que acaba dificultando nosso trabalho,
a falta né? De material, de um auxiliar para ajudar esse aluno porque
eu não posso sozinha até porque não tenho formação e vejo que a
equipe que é quem dá o suporte também não tem, ficamos todos
meio que esperando que melhore as condições [...](entrevista
individual)

Ao retratar no cotidiano como trabalha com seu aluno que tem deficiência
intelectual, Girassol afirmou que faz tal como com os outros, usando a mesma
atividade, mas que às vezes quando percebe que o aluno não consegue realizá-la
propõe uma tarefa de acordo com sua aprendizagem como podemos verificar em
sua fala:
Eu faço a mesma atividade para todos. Se eu perceber que o aluno
não consegue fazer a atividade, não está entendendo, está com
dificuldade para responder, aí faço uma atividade mais simples para
ele fazer (Girassol – entrevista individual)

Verificamos durante a investigação que a docente utilizava em sua rotina de
trabalho: aula expositiva, atividade de cópia do livro, atividade de cópia de um texto
previamente escrito no quadro pela docente, ditado de palavras ou atividade dirigida
do livro didático.
A rotina desenvolvida pela professora na turma no 3º ano se estruturava nas
atividades descrita abaixo:


Saudação aos alunos



Chamada



Aula expositiva



Intervalo
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Aula expositiva



Encaminhamentos da atividade de casa
É preciso destacar que nessa rotina ocorriam outras atividades, sob

orientação da professora Girassol ou dos professores especialistas, como: aula de
vídeo, biblioteca, aula de informática e aula de educação física.
A organização física da sala de aula era sempre fixa. As cadeiras ficavam
enfileiradas e a professora após expor o conteúdo sentava na sua mesa para
observar os alunos fazer a atividade e atender as solicitações das crianças. Cada
aluno tinha seu lugar determinado pela professora. De um lado da sala ficavam as
crianças que estavam alfabetizadas e, do outro, as que ainda não estavam, pois,
segundo a professora ficava melhor de acompanhar o desempenho deles. Na frente
ficavam sentados as crianças consideradas mal comportadas e as que tinham
deficiência.
Eu gosto de organizar a sala colocando na frente os alunos que têm
NEE e os que têm problemas de comportamento pra eu ficar “de
olho” e, de um lado os fortes e do outro os fracos na aprendizagem.
(diário de campo – observação da sala 22/03/ 2014)

Inferimos que a organização do espaço da sala de aula é baseada no nível de
aprendizagem dos alunos, haja vista que, os que apresentam o mesmo ritmo e estão
no mesmo nível sentam próximos com a intenção de manter a homogeneidade do
grupo.
A professora cria rótulos e classifica os alunos quanto ao seu desempenho
acadêmico dispondo-os de forma a ressaltar o fracasso de alguns ao expor para
eles que estão daquele lado da sala porque não sabem ler. Há uma separação na
própria sala de aula que na visão da docente é uma saída para gerir as grandes
diferenças de aprendizagem.
Essa dinâmica promove uma discriminação e a segregação do aluno com
deficiência, visto que, por apresentar alguma limitação, este não pode compartilhar
de aprendizagens com os mais “eficientes”, por exemplo, prejudicando seu processo
de aprendizagem e desenvolvimento.
Victor (2015, p. 69) a refletir sobre a socialização das crianças com deficiência
no contexto escolar indaga,
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Se a criança aprende e se desenvolve em contato com um adulto ou
um companheiro mais experiente, como nos revela a abordagem
histórico cultural, então, porque a escola apresenta formas de
agrupamentos que dificultam, muitas vezes, impedem essas
aproximações para que se criem zonas de desenvolvimento
proximal?

Quanto a metodologia de trabalho percebemos que a professora realiza
atividades mecânicas, de forma expositiva, através de cópia e memorização. Na
maioria das vezes, são centradas na figura da professora e não é dada oportunidade
das crianças refletirem. São atividades desestimulantes para os alunos, que não
consideram os interesses das crianças, nem tampouco suas vivências. Segundo
Girassol seu planejamento didático segue o programa do currículo que está no PPP
(2013), mas não constamos a veracidade dessa informação, pois a mesma não nós
mostrou seu esquema de planejamento. O que verificamos, nas poucas
observações, era uma preocupação em cumprir o programa prescrito pelo livro
didático e a o registro de algumas atividades isoladas e descontextualizadas.
No período de observação da prática pedagógica, a professora, estava
trabalhando o Projeto sobre alimentação, porém não vivenciamos nenhuma
atividade a esse respeito, apenas tarefas de operações matemáticas, regras de
ortografia e de normas gramaticais.
Girassol pouco realizava atividades coletivas porque acreditava que
facilitavam a dispersão dos alunos. Revelou, ainda que quando fazia atividade
coletiva, os alunos do grupo dos já alfabetizados realizavam a tarefa dos demais.
Isso mostra que a professora parece não ter conhecimentos sobre por que e como
trabalhar em grupos. Assim, não possibilitava momentos de interação e trocas entre
os alunos para que não ficassem dispersos. Na concepção de Girassol o aluno, na
maioria das vezes, não aprende porque é preguiçoso ou não faz as atividades
transcritas na lousa.
Seus depoimentos constantemente reforçam o estereótipo do bom aluno,
aquele que fica sentado na cadeira, comportado e calado copiando as atividades do
quadro. Quanto aos alunos com deficiência a professora apresentava uma baixa
expectativa no que refere a sua aprendizagem. Acreditava que esses alunos, devido
as suas limitações, não conseguiam avançar na aprendizagem sendo merecedoras
de piedade. Com os encontros reflexivos a professora revelou em seus momentos
de reflexão algumas pequenas evidencias de mudanças em suas concepções.
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4.2.2 A professora Violeta
A professora Violeta tem 34 anos é separada e tem dois filhos. Sua entrada
na carreira do magistério ocorreu pela limitação na disponibilidade de cursos de
segundo grau e por se identificar com a profissão. Ao se identificar com a profissao e
para melhorar o salário cursou Pedagogia no Instituto Keneddy . Leciona há 15
anos. Iniciou a profissão na Educação Infantil e atualmente trabalha no Ensino
Fundamental. Na Escola Florescer trabalha há 9 anos. Para Huberman (2000), esta
professora apresenta atitude de diversificação, que é quando o docente tem entre 7
e 25 anos de carreira profissional e é conduzido a uma fase de experimentação e
diversificação. Na diversificação os professores lançam-se em novas experiências e
propõem inovações pedagógicas tornando-se mais crítico e questionador sobre as
necessidades sentidas com relação prática pedagogia bem como a formação
continuada. Na fala de Violeta percebemos a importância que a formação representa
para seu desenvolvimento profissional:
Eu gosto de participar de cursos. Acho que sempre estamos
aprendendo principalmente quando é um curso que faz relação da
teoria com a prática porque precisamos refletir sobre o que fazemos
e no que estamos nos embasando. Eu tentei fazer um curso de
LIBRAS ano passado porque fico imaginando quando tiver esse
aluno como vou fazer?! Não podemos deixar para nos preparar só
quando tiver o aluno devemos esta constantemente em formação [...]
(Violeta – entrevista individual)

A professora Violeta demonstra nessa fala a necessidade que tem de realizar
uma formação continuada que lhe forneça embasamentos para desenvolver o
ensino aprendizagem com alunos que apresentam necessidades educacionais
especiais, no caso específico da deficiência auditiva.
Outra característica marcante que percebemos em seus apontamentos diz
respeito ao dinamismo, empenho e motivação para desenvolver sua prática. A
professora é aberta a inovações. Acredita que [...] “os desafios são bons de serem
vivenciados para que o profissional tenha oportunidade de pensar e refletir sobre
seu saber e fazer docente” (entrevista individual).
No ano de 2014 a professora lecionava no 3º ano com 25 alunos sendo 1 com
diagnostico de TDAH , outro com deficiência intelectual além de um aluno que ainda
não tinha diagnóstico definitivo, mas que estava sob acompanhamento médico com
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possível diagnóstico de autismo. Em 2015 a professora tinha um aluno com
diagnóstico de dificuldade significativa da aprendizagem e transtorno de conduta.
Esta educadora demonstrou nos momentos de conversas pelos corredores da
escola e nos encontros ter um envolvimento com a sua profissão. A mesma sempre
falava de seus alunos com amor demonstrando interesse por sua vida, seu
aprendizado:
A vida dessas crianças é dura, eles vivenciam coisas que se
pararmos pra pensar..... é por isso que algumas vezes quando estou
em casa , a noite, dormindo, que faço minhas reflexões como foi o
dia, lembro e penso: o que podemos fazer para mudar um pouquinho
essa realidade[...]( 4º Encontro Reflexivo).

A sala da professora apresenta um espaço físico considerado bom para os 25
alunos matriculados. Nesse ambiente encontravam-se dois armários de aço, um
quadro branco, carteiras e mesinhas (que eram organizadas de acordo com a
atividade que seria realizada) letras e números expostos sob o quadro, atividades
expostas nas paredes e o cantinho da leitura e da matemática.
A prática pedagógica da professora Violeta é lúdica, com proposta de
atividades vivenciais em duplas e ou coletivas recorrendo, quando necessário, a
recursos áudio visuais para ajudar na compreensão da atividade:
A professora Violeta convida os alunos para uma aula diferente. As
crianças se mostram curiosas e ansiosas. Ela revela que a contação
de história será na quadra embaixo de uma árvore. As crianças
gostam da novidade e querem saber qual a história. Ela mostra a
capa do livro e começa a estimular a atenção dos alunos para o
autor, editora, título e imagens. A história era Branca de neve e os
sete anões. A turma caminha para o espaço onde vai acontecer a
atividade. A professora lembra de fazer silêncio para não interferir
nas salas de aula. As crianças diminuem a conversa. Chegam no
local indicado e sob orientação da professora sentam em círculo.
Começa a contação da história. As crianças parecem atentas. “Vitor”
que tem diagnóstico de hiperativo permanece sentado. Parece
encantado com a história. As crianças conhecem o enredo, mas
mesmo assim se mostram atentas. Ao término da contação é
oferecido às crianças uma maçã para degustação e entregue uma
folha para releitura dessa história em dupla. Todos participam. Cada
um encontra um cantinho para realizar a tarefa. (Diário de campo observação – 22/03/2014).

A professora rompeu com a rigidez que muitas vezes está presente no
processo de ensino aprendizagem e proporcionou uma atividade externa a sala de
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aula, promovendo um momento lúdico, com base numa dinâmica coletiva e, no
convívio social que proporciona ganhos na aprendizagem já que é nas negociações,
e interações estabelecidas que as crianças se desenvolvem.
Nas observações realizadas percebemos na prática de Violeta o trabalho em
grupo e/ou em dupla, apoiada na compreensão de que [“...]” as crianças interagindo
unas com as outras aprendem a se respeitar mais e nessas trocas elas avançam”[...]
(entrevista individual). Com essa dinâmica de trabalho a professora acredita que
favorece a gestão do tempo porque consegue mediar melhor às crianças em suas
necessidades individuais.
Violeta nos informou que disponibiliza as mesmas atividades para todos os
alunos, enfatizando que quando há necessidade ela faz adequações. Segundo sua
fala
Eu costumo fazer a mesma atividade com todos, quando há
necessidade eu faço adequações ,mas até agora o que meus alunos
com NEE têm requisitado é uma maior intervenção individual de
acompanhamento e ajuda nas atividades. Tem dias que não posso
dá muita atenção até porque tenho que acompanhar os outros
também, mas estou sempre atenta (entrevista individual).

A rotina da professora na sala de aula do 3º ano é estruturada da seguinte
maneira:
Acolhimento
Contação de história
Atividade dirigida (auto ditado, produção de texto)
Intervalo
Atividade (jogos de palavras, bingo, alfabeto móvel,)
A professora faz uso de diferentes estratégias para despertar o interesse e
motivar a aprendizagem das crianças. Busca despertar o gosto pela leitura, havendo
na rotina um momento para leitura individual, bem como, é proposto que as crianças
que finalizam as tarefas, são orientadas a escolher um livro que fica no cantinho da
leitura. Após o intervalo como as crianças estão bem ativas sempre é realizada uma
atividade que requer dinamicidade, mas que também contribui para o processo de
alfabetização.
Violeta utiliza do diálogo e de elogios quando media as atividades. Apresenta
uma boa relação com as crianças e nas situações de conflito lembra-os dos
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combinados para um convívio saudável na escola. Acredita que a afetividade é um
importante instrumento para conquistar os alunos e fazê-los participar e aprender os
conteúdos ministrados.

4.2.3 A professora Lírio
A professora Lírio é dinâmica e alegre. Casada e mãe de dois filhos é a única
das participantes da pesquisa que tem dupla jornada de trabalho e, às vezes,
precisa complementar com aulas extras para melhorar a renda da família. Cursou o
magistério por ter se espelhado em uma professora que foi para ela exemplo de
profissional:
Eu estudava em São Paulo, tinha 15 anos. Eu me sentia estranha
nessa escola me chamavam de nordestina como se fosse um
problema. Nessa época eu tive uma professora, muito boa,
competente e que me marcou. Ela um dia pediu para fazer uma
redação falando sobre a vida. Eu fiz acreditando que estava ruim,
mas a professora elogiou muito minha redação e disse que eu era
capaz de tudo que eu quisesse na minha vida realizar, que só
precisa acreditar nisso e correr atrás. Isso me marcou. Ela me
incentivou tanto que perguntei a minha irmã se poderia ser
professora. Aí quando voltei para Natal fui estudar no Kennedy fazer
o magistério. (1º Encontro Reflexivo –10/09/2014)

A esse respeito Freire nos lembra que
O professor autoritário, o professor licencioso, o professor
competente, sério, o professor incompetente, irresponsável, o
professor amoroso da vida e das gentes, o professor mal-amado,
sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático,
racionalista, nenhum desses passa pelos alunos sem deixar sua
marca (FREIRE, 1996, p.73).

A relação professor-aluno possibilita não só o acesso ao conhecimento e à
aprendizagem, mas também à descoberta de definições ideológicas, políticas,
referentes ao próprio posicionamento e interesses ligados a vida pessoal. Nesse
sentido, na relação entre professor e alunos faz-se necessário a existência de
confiança, empatia e respeito, haja vista, que tais sentimentos podem interferir no
processo de ensino aprendizagem e interferir na vida.
Lírio leciona há 22 anos. Atuou na Educação Infantil, EJA, Ensino
Fundamental e Ensino Superior. Pertence ao corpo docente da Escola Florescer faz
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2 anos. Apesar de pouco tempo, conhece bem a rotina da instituição e interage com
todos mantendo um bom relacionamento.
Revela em sua fala o gosto por ensinar apesar das dificuldades da educação
básica no sistema público. Entre as experiências significativas de sua atuação nas
Escolas que já vivenciou evidenciou:
Eu trabalhei num local que havia muitas dificuldades de recursos e
de apoio da escola e do serviço público, Trabalhei um tempo na
Casa do menor. Era uma turma difícil, meninos com experiências
terríveis. Eu passei sufoco. Isso me marcou porque entendi a
necessidade de ouvir o aluno, procurar entende e ouvir suas
histórias. Um dia com uma história de um aluno fiquei super pra
baixo porque era caso de abuso, exploração, abandono e drogas
com uma criança. Isso me marcou muito! Foi quando eu pensei: eu
tenho que conhecer o histórico do meu aluno, quer seja médico ou
social, mas é preciso conhecer o perfil do aluno. (transcrição 1º
Encontro Reflexivo).

Quanto ao ciclo de vida profissional dos professores descrito por Huberman
(2000) Lírio encontrasse na mesma etapa que Violeta, na diversificação. Lírio está
na fase de revisão profissional buscando novos desafios a sua prática, o que se
evidenciou no fato de ser coordenadora do Projeto Mais educação, assim atuava
como professora do Ensino Fundamental, no turno matutino, e como coordenadora
deste projeto, no turno vespertino.
Segundo Huberman (2000) é característica da fase de diversificação a
mudança no percurso profissional, pois o professor se sente motivado a ter outras
responsabilidades, em alguns das vezes por se sentir desencantado quanto ao
papel de professor desenvolvido.
Esta fase é também a fase do “pôr-se em questão”, ou seja, a fase das
indagações a respeito da carreira. A esse respeito a professora assim explanou:
Eu às vezes me pego pensando será que é isso mesmo que eu
quero?! Porque são muitas questão que envolvem o trabalho do
professor e esse trabalho não é fácil e não é reconhecido nem
valorizado, nem temos apoio da família nem da escola.( Portfólio
Reflexivo - 29/04/2015)

Essa reflexão que a professora fez no seu registro reflexivo e trouxe para ser
compartilhado no grupo foi decorrente de uma situação vivenciada em sala com
seus alunos quanto a problemas comportamentais apresentados por estes que
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dificultavam o desempenho de sua função. A sua angústia também dizia respeito a
ausência de apoio de pais e da escola.
No ano de 2014 a professora lecionava numa turma de 2º ano com 25 alunos
sendo uma criança com Síndrome de Down e no ano de 2015 ela estava numa
turma de 3º ano com uma criança que tinha paralisia cerebral e outra com
deficiência intelectual. Como tinha dois alunos com deficiência a sua turma, contava
com a presença de uma auxiliar.
De acordo com as observações e com os registros das notas de campo,
notamos que a ação pedagógica desenvolvida pela professora despertava o
interesse e motivava a participação de todos, pois ela partia dos conhecimentos
prévios dos alunos, através de uma metodologia alinhada a uma matriz
interacionista e com uso de recursos audiovisuais. O planejamento pedagógico de
Lírio não considerava as especificidades dos alunos com deficiência, mas com sua
metodologia conseguia facilitar o processo de aprendizagem e desenvolvimento de
boa parte dos alunos, entre eles, o que apresenta uma deficiência intelectual.
Entretanto, “João” que tem uma deficiência por ser diagnosticado com paralisia
cerebral era prejudicado em sua interação, participação e aprendizagem, sobretudo,
pela pouca interação vivenciada com as crianças e professora em decorrência da
dificuldade em se comunicar com ele e em planejar estratégias que atendessem as
suas necessidades.
A professora nos encontros ressaltava essa questão, como podemos verificar
no recorte de fala abaixo:
A pessoa que tem paralisia cerebral apresenta muitas limitações
motoras, mas o que dificulta minha interação com João é a questão da
comunicação porque ele não consegue articular a fala. Eu já consigo
compreender alguns sons emitidos por ele, mas quando explico a
atividade não sei como fazer pra ele entender. Sei que preciso
adequar mais meu planejamento pensando nas especificidades dele.
Aprendi no curso do PNAIC33 que posso me comunicar com ele
através de placas de comunicação acho que você vai poder me ajudar
nisso aí (entrevista individual).

A pessoa acometida pela paralisia cerebral apresenta um grupo de desordens
caracterizado pela disfunção motora que pode causar, de forma isolada ou
33

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso assumido pelos governos
federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam
alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental.
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associada, alterações no andar e em atividades que exijam o controle do corpo e da
coordenação motora, lesão cerebral que provoca um desenvolvimento cerebral
abaixo da média, dificuldade para ver, ouvir e na produção e articulação da fala,
entre outras lesões e ou disfunção que podem implicar o desenvolvimento da
pessoa com esta deficiência.
Conforme Basil (2004, p. 220)
As disfunções motoras afetam todos os aspectos da vida do
indivíduo, limitam suas experiências, e, portanto, suas possibilidades
de aprender, e alteram as formas como as outras pessoas se
relacionam com ele.

Face ao exposto, o acompanhamento ao desenvolvimento da criança com
paralisia cerebral deve ser instituída a partir de uma abordagem interdisciplinar
envolvendo um trabalho de equipe entre médico, psicólogo, terapeuta ocupacional,
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, pedagogo, professor especialista, entre outros
profissionais, que possam dentro de sua especialidade contribuir para o
desenvolvimento máximo de suas capacidades e colaborar com o êxito da inclusão
escolar.
A professora Lírio tinha ciência da relevância da contribuição de especialistas
de diversas áreas, bem como da colaboração da família para o desenvolvimento do
aluno. Em sua fala destacava essa necessidade veementemente:
Eu sei da minha função que preciso de mais tempo para planejar e
poder atender melhor as necessidades de João pra ele poder
participar das aulas e aprender realmente, mas também acho que ele
precisa de um acompanhamento melhor de outros profissionais e
mais empenho da família (transcrição do 7 º Encontro Reflexivo).

No que diz respeito a rotina da professora quando lecionava no 3 º ano, esta
se estruturava da seguinte maneira:
Acolhida
Contação de história
Atividade dirigida (auto ditado, produção de texto, reescrita)
Intervalo
Atividade (jogos, bingo, alfabeto móvel)
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Vale destacar que a professora Lírio tem uma dinâmica parecida a de Violeta,
pois ambas investiam em atividades baseadas nas interações sociais; propondo um
ambiente alfabetizador a partir de materiais lúdicos e recursos áudio visuais,
partindo dos conhecimentos prévio dos alunos; se preocupando em atingir

os

direitos da aprendizagem dos educandos, entre outras ações que fomentavam suas
práticas. Acreditamos que esse trabalho semelhante era decorrente da parceria
entre as docentes, uma vez que as professoras, sempre que possível, trocavam
informações e conhecimentos sobre o ensino aprendizagem dos alunos, pois
estavam participando do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC.

4.2.4 A coordenadora Jasmim
Jasmim tem 68 anos é viúva, mãe de 3 filhos. Já aposentada como servidora
do Estado, desenvolve suas atividades há 32 anos, sendo 14 como professora do
município e destes, 12 na Escola Florescer. Na concepção de Huberman (2000),
Jasmim encontra-se na fase de desinvestimento no qual o docente apresenta recuo
nas ações e interesses profissionais. Entretanto, não identificamos essa ideia na fala
ou nas ações da educadora. Em alguns momentos demonstrou cansaço físico, mas
não falta de interesse nem disposição para melhorar sua prática.
Jasmim demonstrou ser uma pessoa sensível e interessada pela vida dos
alunos, procurando sempre se colocar na posição que o mesmo ocupa,
evidenciando capacidade de manter empatia. Tem idade para se aposentar, mas
revelou que assim que acontecer irá trabalhar como voluntária nas escolas ajudando
na aprendizagem dos alunos. A coordenadora afirmou que já trabalhou com crianças
excluídas da sociedade por situações de pobreza, abandono da família, pais
aprisionados, entre outras situações, além de crianças com dificuldade na
aprendizagem, mas que nunca lecionou para crianças com deficiência. Como não
teve formação para atender aos alunos da Educação Especial e, diante da
necessidade de conhecimento da temática, por ocupar uma função de apoio do
processo de ensino aprendizagem, sentiu a necessidade de preencher esta lacuna e
passou a fazer cursos e ler sobre a inclusão das crianças com deficiência.
Jasmim é a responsável pela coordenação do trabalho pedagógico com das
turmas de 1º ao 3º ano, sendo assim, nos dias de planejamento, busca discutir com

139

as professoras as demandas de sala de aula e orientar quanto ao saber fazer
pedagógico. Sua rotina se organiza em ações de conversar com os pais sobre o
comportamento, ausência e aprendizagem dos alunos; encaminhar crianças para
acompanhamento de profissionais (psicólogo, Sala de Recursos Multifuncional,
Conselho Tutelar), planejar com os professores as atividades didáticas; repassar e
discutir com os professores questões administrativas.
Como a escola é muito dinâmica, ocorrem situações que fogem ao
planejamento e que prejudicam o desenvolvimento das atividades previamente
planejadas. Por várias vezes, presenciamos nos encontros, a coordenadora se
ausentar para resolver problemas da escola. A coordenadora, nessas situações,
resolvia a questão e retornava para sala, mas havia uma descontinuidade nas ações
e ideias.
Jasmim em sua fala acentuava que muitas das situações poderiam ser
resolvidas pelas professoras e que os problemas aconteciam com mais intensidade
nos dias de aula dos professores especialistas, que demonstram ter menos
habilidades didáticas para resolver alguns problemas de sala.
Após a indagação da pesquisadora sobre a interferência constante no
planejamento para que a coordenadora resolvesse situações de sala de aula, a
mesma se posicionou falando da importância da autonomia docente, o que
acarretou uma pequena discussão sobre o assunto:
Jasmim: As professoras têm autonomia para resolver os problemas
de sala de aula. Não devem trazer as crianças para resolvermos
problemas quanto a um lápis que sumiu e precisa saber de quem é.
Eu quando estava em sala de aula resolvia as situações e só
procurava a coordenação quando havia necessidade de interferência
dela até porque se fomos chamadas e solicitadas em todas as
ocasiões em sala, o professor perde sua autonomia. Quando os
professores especialistas estão em aula sempre acontecem coisas
simples que dava pra resolver em sala, mas as crianças são
encaminhadas para nós como se não tivéssemos o que fazer e
estivéssemos aqui ociosas. Não sei, mas observo que essas
situações acontecem bem menos com o professor da sala, talvez
porque eles convivam mais com os alunos e tenham mais
habilidades para resolver essas pequenas situações.
Violeta: Eu acho que temos que aprender a ter autonomia para
resolver os problemas de sala de aula. Eu estou tentando resolver os
da minha sala, só procuro a coordenação quando realmente preciso.
Eu vejo muitas vezes o professor trazer o aluno pra ficar aqui porque
não esta se comportando ou então não deixa o aluno entrar na sala.
Se eu tenho um aluno na sala e não deixo ele entrar, sendo que é o
direito dele..... Eu acho que temos que pensar em estratégias para
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resgatar esse menino. Se eu tranco minha porta e mando para
coordenação não resolvo o problema e estou assinando minha
sentença.
Girassol: Eu já acho que quando mandamos para coordenação é
porque precisamos, não acredito que o professor envie o aluno pra
cá por situação bestas. Tem vezes que é preciso o aluno sair de sala
mesmo.
Jasmim: acontece sim Girassol e muitas vezes isso realmente
atrapalha nosso trabalho porque passamos boa parte do dia
resolvendo conflitos. (transcrição - 4º Encontro Reflexivo).

Essa explanação nos direciona a refletir que as situações-problema que
ocorrem cotidianamente nas salas de aula em todas as escolas são um desafio aos
professores exigindo deles habilidades e competências para além do seu fazer
pedagógico.
Com base nessa análise do perfil pessoal e profissional das participantes da
pesquisa verificamos que este grupo que foi formado com objetivo de refletir sobre a
prática pedagógica como forma de contribuir com a inclusão escolar assume a
educação como um compromisso e tem consciência de suas limitações, mas
também, de suas possibilidades.

São professoras que trabalham no Ensino

Fundamental há um tempo considerado, que apesar de experiências de vida
diferente comungam de ideias semelhantes quanto a necessidade de formação
docente em serviço para melhoria da prática e, consequentemente, para inclusão
escolar.
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5.

ORGANIZAÇÃO

E

MOVIMENTO

DOS

ENCONTROS

REFLEXIVOS:

REFLETINDO CONCEPÇÕES E A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA PERSPECTIVA
DA INCLUSÃO ESCOLAR

Nos Encontros Reflexivos emergiram questões da prática pedagógica que se
configuraram em discussões, análises, reflexões. Foi a partir das situações expostas
pelas professoras que a proposta de formação continuada se organizou, contando
ainda, com a contribuição de elementos de formação utilizado pela pesquisadora.
Os Encontros Reflexivos foram divididos em dois momentos: estudo e
planejamento. Realizamos 12 Encontros Reflexivos de estudo e 3 encontros de
planejamento pedagógico. Os Encontros Reflexivos de estudo intencionavam
colaborar com a formação das professoras, a partir, de um processo de reflexão
sobre a ação docente em articulação com os fundamentos teóricos. Os encontros de
planejamento da ação docente visavam contribuir com a organização das ações
metodológicas que envolviam o trabalho com a leitura e escrita, conhecimento das
ciências sociais e lógico matemático que faziam parte dos conteúdos programados
para o ano de escolarização dos alunos, com base na perspectiva da inclusão
escolar.
Cada Encontro Reflexivo teve uma duração aproximada de duas horas e foi
realizado a cada quinze dias no horário destinado ao planejamento pedagógico das
professoras entre os meses de setembro a junho. Os Encontros Reflexivos de
formação foram definidos no processo de construção coletiva com as participantes
da pesquisa. Ao final de cada encontro definíamos com os sujeitos os temas a
serem discutidos no próximo encontro. Desse modo, a organização dos encontros
foi sendo definida no processo da pesquisa, a partir das necessidades das
professoras reveladas nos encontros e das reflexões registradas nos portfólios
docentes.
Os encontros com ênfase no planejamento da prática pedagógica foram
realizados no mês de julho de 2015 ocorreram semanalmente e tiveram a duração
de 3 horas. Como já explicamos no capítulo inicial não foi possível articular os
planejamentos com os encontros de reflexão realizados devido a organização
pedagógica da escola. Tínhamos o objetivo de planejar com as professoras aulas
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diversificadas e flexibilizadas que permitissem a todos os alunos participar e
aprender com as atividades desenvolvidas.
Os encontros se configuraram como momentos centrais de reflexão e
intervenção, nos quais foram discutidos e analisados de forma coletiva, as questões
referentes às concepções e práticas das professoras participantes da pesquisa a
respeito da inclusão escolar do aluno com deficiência.
Os campos temáticos que permearam os encontros realizados foram
elaborados em colaboração com as professoras e eram centrados na possibilidade
de construir uma a pesquisa-ação.

Sendo

assim,

buscamos

organizar

a

dinâmica dos encontros de forma que possibilitassem: discutir/ refletir sobre a prática
pedagógica a partir de referenciais teóricos e analisar/discutir as concepções que
conduziam as práticas pedagógicas das professoras.
Os itens que seguem estão organizados a partir da descrição dos encontros
reflexivos e dos resultados advindos, com objetivo de mostrar como as reflexões
sobre a prática docente, envolvendo aluno com deficiência, foram desencadeadas.
Para tanto, dividimos em três seções: “Primeiro Momento: conhecendo as
professoras e suas práticas; Segundo Momento: O processo de escolarização dos
alunos na perspectiva da inclusão escolar; Terceiro Momento: Planejamento e
organização didática das aulas - espaço para os alunos com deficiência.
Acreditamos que essa organização permite ao leitor acompanhar o percurso de
desenvolvimento da proposta de formação continuada em contexto inclusivo
desenvolvida. Optamos por realizar esta descrição da organização dos encontros
porque consideramos uma parte relevante dos resultados obtidos na investigação.

5.1 Primeiro Momento: conhecendo as professoras e suas práticas.
Nesse item reunimos os cincos primeiros encontros realizados por
acreditarmos que estes revelam o modo de ser e fazer das professoras no processo
de inclusão escolar na Escola Florescer.
O primeiro encontro realizado dia 10/09/2014 teve como objetivo provocar o
interesse, envolvimento e colaboração das professoras no desenvolvimento da
pesquisa-ação. Nesse sentido, buscamos inicialmente contemplar a dimensão
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pessoal das professoras que pode ser mobilizada quando se propõe uma dinâmica
reflexiva.
A formação docente ao investir na dimensão subjetiva considera a vida dos
professores, seu trabalho, suas dificuldades, anseios e angústias (LIMA, 2005).
Nesse sentido, iniciamos com uma dinâmica denominada “entrevista cantada”
(Apêndice G)34 para descontrair e fazer as professoras refletirem sobre seu ofício
através de perguntas a respeito de fazeres e saberes docente que eram respondidos
com músicas. As professoras participaram com entusiasmo e alegria. Cantaram e se
identificaram com trechos das canções. Em seguida, discutiram se concordavam ou
não com as respostas cantadas. Com essa dinâmica conseguimos, ainda, que as
professoras refletissem a respeito da profissão de professor, os fazeres que são
atribuídos a essa função, as escolhas, dificuldades, e práticas que permeiam o dia a
dia.
As professoras expressaram suas opiniões concordando ou discordando das
músicas cantadas fazendo relação com suas concepções. A questão que gerou
mais discussão foi: “o que faz você continuar nessa profissão?” no qual a resposta
era: “É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu lembrar
dos alunos e esquecer de mim”. As professoras relataram que a profissão docente
requer muita dedicação e força de vontade para não desistir do ofício, por ser árdua
com muitas responsabilidades e uma série de problemas, como falta de recursos,
sobrecarga de trabalho, salários defasados, indisciplina dos alunos, famílias
desestruturadas, entre outros fatores.
O exercício do magistério é visto pelas professoras como uma profissão
extremamente importante para sociedade, mas que não é devidamente valorizada.
Em suas falas prevaleceram depoimentos sobre as limitações e dificuldade da
profissão.

As

professoras

revelaram

o

reconhecimento

de

que

acabam

desenvolvendo outras funções, como: mãe, psicóloga, assistente social, médica,
embora não reconheçam essas funções como sua. Isso implica na perspectiva de
que, talvez, os estudantes da escola tenham demandas educacionais que não são
apenas escolares.
34

A entrevista cantada foi uma dinâmica elaborada pela pesquisadora adaptada da dinâmica

cantada-Educar para transformar e crescer http://valdinere123.blogspot.com.br/2012/03/dinamica-01dinamica-cantada.html.
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As falas que se seguem, extraídas da discussão ilustram esse pensamento:
[...] eu amo minha profissão’, mas tenho consciência de que ela é
muito árdua. São muitos problemas. Essas crianças são carentes de
tudo, principalmente de carinho. Nós, muitas vezes temos que ser
mães dessas crianças dizer a eles que precisam tomar banho,
escovar os dentes porque a família é totalmente ausente. (Violeta)
[...] mãe, psicóloga e até médica muitas vezes acabamos sendo
porque estamos com essas crianças 4 horas na escola e vemos o
descaso da família e não podemos nos isentar de ajudar. Eu sei que
não é nossa função, mas acabamos nos envolvendo mais do que
deveríamos [...] É uma carga grande de trabalho que na maioria das
vezes levamos para casa. (Lírio)
Nossa profissão é muito desvalorizada não temos reconhecimento
nem dos pais[...] fazemos coisas que seria função da família[...]
(Girassol).
As crianças trazem para escola os problemas de casa por isso se o
professor não tiver amor, não consegue. (Jasmim)

O contexto social vigente impõe à prática educativa uma quantidade grande
de demandas ao educador que é convidado a repensar a sua atuação em sala de
aula de maneira a mobilizar diferentes saberes articuladamente para enfrentar os
desafios da sua profissão e atender as exigências atuais (MIZUKAMI et al. 2006).
Essa discussão sobre a docência nos leva a pensar sobre a identidade do
professor. Quem é esse sujeito que, apesar de tantas dificuldades desenvolve o
ofício do magistério? Quais são suas motivações e expectativas? Que perfil tem?
Algumas dessas questões foram evidenciadas nas falas das professoras, ao
lembrarem os motivos que as fizeram escolher essa profissão. Violeta afirmou que o
motivo da escolha profissional pelo magistério foi decorrente da limitação de cursos
e afinidade com a área, bem como a vontade de ser professora pela paixão de
ensinar, muito embora não desconsidere os problemas que a educação apresenta e
que refletem na prática pedagógica, continua com entusiasmo pela profissão. Lírio
destacou o exemplo de uma antiga professora como essencial no interesse e
escolha pela profissão. Jasmim e Girassol falaram que a escolha foi ocasionada por
influência da família, como podemos verificar nas falas abaixo:

Eu tive que fazer magistério porque na minha família todas as
mulheres eram professoras e na época era uma profissão de
prestígio social. No início, não me via como professora, até pensava
em trabalhar na educação, mas não como professora, pensava em
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trabalhar na secretaria, mas aí acabou que fiz o magistério e comecei
a lecionar e estou até hoje [...] as dificuldades são grandes de quem
esta em sala de aula, mas eu gosto do que escolhi sim pra minha
vida (Girassol).
Eu sempre quis ser professora e na época era limitado os cursos
oferecidos no 2º grau. Fiz magistério porque sempre achei que me
identificava com a profissão, que tinha vocação e gostava de
crianças. Quando passei no concurso me senti realizada até porque
precisava trabalhar. Apesar dos problemas que dificultam nossa
prática eu amo ser professora e sou apaixonada pela profissão.
(Violeta).
Eu também tive influencia da família, minhas tias, minhas primas,
todas faziam magistério e naquela época era uma profissão
valorizada e não tinha os problemas que tem hoje (Jasmim).
[...]eu acredito que me tornei professora pelo destino mesmo , não foi
reflexo da família nem vontade desde criança, mas foi porque achava
que era uma boa profissão pelo reflexo de minha professora[...](Lírio)

Esses discursos nos permitem generalizar que a identidade das professoras
do magistério está circunscrita por papéis sociais e motivações decorrentes da
influência da família, gênero, condições socioeconômicas e limitação de cursos. O
discurso das professoras indica que a escolha pelo curso de pedagogia ocorreu por
razões que não estão relacionadas à formação e à profissão de professor. As
pesquisas sobre essa temática (FRANCO 2012, LIBÂNEO 2005) revelam que os
estudantes têm pouco interesse em ser professor por ser uma profissão
desvalorizada e com baixos salários.
A dinâmica descrita acima deu início ao processo de rememorar situações da
vida pessoal e profissional que facilitou o desenvolvimento da segunda vivência
denominada: “Vasculhando o fundo do baú”. Esta foi desenvolvida com base na
proposta do Jogo de Areia (Sandplay) que é um procedimento metodológico
utilizado como estratégia vivencial nos estudos da corporeidade em que os
participantes constroem cenas com miniaturas em caixas de areia possibilitando
expressar as subjetividades de forma reflexiva (CAVALCANTE, 2008). O jogo de
areia é uma estratégia que tem como fundamento a reflexividade no qual prioriza os
aspectos

subjetivos

dos

participantes e

contribui

com

os

processos

de

autoformação. Já tínhamos utilizado esse recurso em outro momento de formação
docente e acreditávamos que seria atraente e motivaria a participação das
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professoras, bem como, poderia ser uma ferramenta a contribuir para a formação
das professoras através de movimentos reflexivos.
Essa dinâmica objetivou oportunizar as professoras expressarem momentos
marcantes de sua experiência como educadora. A técnica utilizada consistiu na
construção de cenas com o uso de miniaturas para a representação de um “real
simbólico”. Assim, as professoras foram convidadas a criar um cenário baseadas
nos elementos reais de suas vidas, marcada por subjetividades e sentimentos. Essa
dinâmica evidenciou aspectos e dimensões subjetivas, provocou a produção de
sentidos e impulsionou um movimento reflexivo sobre o qual as professoras se
defrontaram com suas próprias experiências, refletindo sobre elas.
Ao término da construção do cenário cada professora descreveu oralmente a
sua representação socializando um pouco da vida pessoal e profissional com as
colegas de profissão. Esse foi um momento de muita emoção marcado pela
sensibilização de todas.
O cenário de Girassol nos chamou atenção por ela ter escolhido uma boneca
grande para representar a professora e bonecas pequenas para representar os
alunos. A curiosidade por entender este cenário era uma constante.
Figura 1 – Cenário de Girassol

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Ao explicar a montagem, a professora disse que se sentia muito feliz com
seus alunos, sabia de sua responsabilidade para aprendizagem deles e que os
educandos a enxergava como uma pessoa importante em suas vidas. Essa
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conotação, de forma subliminar pode indicar a ideia que a professora tem a respeito
do papel do professor e do aluno, tal qual, o professor como superior, detentor de
conhecimento e os alunos inferiores, que “nada sabem”. Verifiquemos no trecho
baixo a fala de Girassol
Eu não sabia inicialmente como representar uma parte de minha
experiência e coisas que considero relevante na minha vida
profissional, mas quando fui olhando para esses objetos fui fazendo
uma relação com minha experiência de professora e foi surgindo
uma representação que os alunos costumam fazer (pausa)... Eles me
veem como grande como importante. Eles sempre me desenham nas
cartinhas como uma fada com poderes. Eu acho interessante essa
relação que eles fazem e gosto de como eles me veem porque eles
percebem nossa importância (transcrição da gravação).

Percebemos nessa fala que a professora demonstra gostar dessa forma que
é tratada pelos alunos, como cerne da sala de aula, o que reforça a inferência de
que sua abordagem se aproxima de elementos da pedagogia tradicional.
Confirmamos essa ideia quando Girassol ao conversar com um aluno disse
que ela era professora e, portanto, tinha muitos conhecimentos que eles por serem
alunos ainda não tinham conquistado:
A aula acontece e as crianças estão em silêncio. Girassol faz no
quadro a correção do ditado realizado quando percebe que dois
alunos estão conversando. Ela afirma: vocês não vão ser ninguém
desse jeito. Eu não estou aqui para ficar brigando com vocês não[...]
eu já sei de tudo isso aqui, mas vocês não sabem de nada. A
professora continua a atividade do quadro e por alguns minutos os
alunos fazem silêncio e fazem a atividade, mas em seguida, voltam a
conversar e não se concentram mais na atividade. (observação –
22/03/2014)

Ao longo da história da educação os professores tiveram práticas autoritárias
para desenvolver o processo de ensino aprendizagem. Com as mudanças do
modelo educacional de tradicional para construtivista, o professor deixou de ser o
detentor do saber que por meio de sua prática autoritária ministrava as aulas e,
passou a ser o mediador do conhecimento, aquele que utiliza do diálogo para
resolver situações de conflito por meio de práticas significativas baseadas na troca
de conhecimentos e saberes (MIZUKAMI, 1986).
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Na prospecção de contribuir com a formação do sujeito pensante, autônomo e
participativo através de práticas educativas democráticas voltadas para vivência da
cidadania, acreditamos ser imperativo o professor compreender o seu papel na
construção do saber crítico do aluno.
A educação dita tradicional, ou “bancária”, nas palavras de Paulo Freire
(2002), não mais se sustenta diante da complexidade social na qual estamos
inseridos. Nessa direção é necessário desconstruir a ideia do professor como
transmissor de conteúdos que ocupa o lugar de centro do processo de ensino
aprendizagem e os alunos de aprendizes reprodutores de uma educação bancária.
Para tanto, o professor precisa conceber sua atividade pedagógica enquanto
mediadora das aprendizagens para a formação integral dos discentes.
Considerar o educando como sujeito e protagonista exige mudanças nas
formas de conduzir a prática educativa. Paulo Freire (2002, 1994) situa que uma
educação problematizadora e crítica precisa ser fundamentada no diálogo, com
objetivo de superar a relação opressor-oprimido. Para Paulo Freire (1994) o diálogo
é formado por uma relação horizontal entre A e B, em que o debate e o respeito
entre professor e aluno são imprescindíveis.
Na dialogicidade educativa há uma dinâmica de respeito entre os sujeitos
envolvidos no processo de ensino aprendizagem ao reconhecer que alunos e
professores aprendem no diálogo, pois ambos têm muitos conhecimentos das
experiências que vivenciaram. Nesse sentido, Freire (1984, p.15) enfatiza que a
relação professor aluno deve ser pautada na igualdade e que o professor não pode
se “colocar na posição do ser superior que ensina um grupo de ignorantes, mas sim
numa posição humilde daquele que comunica um saber relativo a outros que
também comunica outros saberes relativos”.
A coordenadora Jasmim iniciou a explicação do seu cenário falando sobre a
importância da escola na vida das crianças, que em muitos casos já vivenciado por
ela, enquanto professora e coordenadora, a fez entender que “ser professor é mais
que apenas um profissional que transmite conhecimento”. Paulo Freire (1996, p. 21)
declara que “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para
a sua produção ou a sua construção”. Ele ainda pondera que o professor não deve
se limitar ao ensinamento dos conteúdos, mas, sobretudo, ensinar a pensar,
pois “pensar é não estarmos demasiado certos de nossas certezas”. (FREIRE, 1996,
p. 28).
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Jasmim relatou casos de vários alunos considerados “problemáticos” e que
para ela eram apenas vítimas de uma sociedade de desigualdades e de problemas
sociais. No seu discurso, a professora aponta questões sociais que permeiam a
educação afirmando que não é garantido a todos os indivíduo a participação plena
na sociedade, ou seja, ainda não é possibilitado a todos o exercício da cidadania.
Já tive muitos alunos carentes que precisavam trabalhar para ajudar
a família. Lembro de um que trabalhava na feira. Uma criança que
cedo foi obrigado a largar os estudos porque as condições da família
eram péssimas. Não tinham o que comer. Ele deixava de ser criança,
né? Criança precisa estudar e brincar. Eu fico pensando que
cidadania é essa dessas crianças e desse país? Quantas crianças
pelo Brasil que não têm seus direitos sociais garantidos que
deveriam esta na escola, mas precisam trabalhar [...]

A ideia de cidadania da professora jasmim esta entrelaçada com a
compreensão de garantia dos direitos fundamentais, como da educação para todos.
Nesse sentido, jasmim deixa claro seu entendimento de que a ausência de
cidadania se presentifica na negação de escolarização das crianças em situação de
carência.
Jasmim continuou sua fala descrevendo uma aula passeio que realizou com
os alunos quando um educando em particular, que causava transtorno e que os
professores o excluíam pelo mau comportamento, passou a participar da aula e
demonstrar interesse.
Figura 2 – Cenário de Jasmim

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2014.
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No excerto a seguir, Jasmim explica sua produção:
[...]Eu sempre tive alunos problemáticos. Quando assumimos um
concurso sempre nos enviam para as escolas de periferia e pra
turma que ninguém quer, né? Comigo foi assim. Lembro de um aluno
em particular que quando ele chegou na sala eu já imaginei que ia
ser problema. Não houve empatia entre ele e eu, mas eu precisava
conquistá-lo. Ele não aceitava combinados e não respeitava
ninguém, mas era isso que ele vivenciava na casa dele como podia
ser diferente?! Ele não fazia nenhuma atividade, mas acho que fui
conquistando aos poucos. Fui trazendo materiais que ele se
interessava, música, poesia, jogos e ele foi se envolvendo. Era um
ensino diferenciado, apesar de não ter estudado nada sobre
inclusão, mas a gente vai ganhando experiência. Após uma aula de
campo quando fomos conversar sobre a aula e fazer o registro dessa
atividade foi que ele passou a participar da aula e demonstrar
interesse. Nesse dia ele me pediu desculpa e agradeceu por ajudálo. Eu consegui que ele avançasse em outros aspectos apesar de
não ter desenvolvido a capacidade leitora (a professora se
emocionou).

A relação professor-aluno é um aspecto essencial nas práticas pedagógicas e
no processo de construção do conhecimento. Aparece na fala de jasmim a
compreensão de que o papel do professor é essencial no planejamento das
estratégias pedagógicas e na motivação dos alunos para a participação das
atividades e construção do conhecimento.
No enxerto acima, identificamos ainda, que Jasmim procurou manter uma
relação com o aluno baseada no respeito e no diálogo buscando compreender seu
contexto social de vida. Segundo Freire (1994) para uma boa interação entre
professor e aluno a afetividade deve nortear o diálogo desencadeando um clima de
confiança essencial para construção do conhecimento.
A professora Violeta inicia falando um pouco de vários momentos de sua vida
profissional e evidencia que a profissão já lhe proporcionou muitos momentos
especiais de aprendizado com as crianças. Ela prossegue descrevendo seu cenário
falando de um momento que considera mágico: a roda de música e conversa.
O cenário de Violeta também foi montado por bonecas para representar os
alunos e a professora. Neste, percebemos que as bonecas são de tamanhos
diferentes e estavam organizados em círculo.
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Figura 3 – Cenário de Violeta

Fonte: Arquivo da pesquisadora

No seguimento Violeta explica sua produção:
Apesar de não ter tantos anos assim de experiência, mas posso dizer
que já aprendi muito na minha profissional, principalmente com as
crianças que são nossos maiores mestres. Um momento que
considero muito importante na prática do professor é quando
podemos proporcionar as crianças momentos que eles possam falar,
cantar, expor seus sentimentos e contar um pouco da vida deles. Eu
vejo que a roda de conversa é um momento que eu posso olhar nos
olhos dos meus alunos, conhecê-los um pouco cada dia. Na roda
eles podem se ver todos como iguais, aprendem a ter respeito pelo
colega e socializam suas experiências de vida que, às vezes são tão
triste.

Violeta, ainda, descreve o momento da roda de conversa como essencial na
prática docente, pois neste “espaço/tempo as crianças podem se ver como parte
integrante de uma turma”, estabelecer diálogo, olhar para seus pares e aprender
com eles, participar ativamente do trabalho pedagógico sendo sujeitos ativos de
suas aprendizagens. Assim, refletiu sobre o seu compromisso social com a
aprendizagem dos alunos no qual a relação professor-aluno acontece no diálogo e
no respeito pelos saberes do educando, pois compreende que este traz consigo
conhecimentos de mundo por serem seres histórico-sociais (FREIRE 1994, 1996).
Destacamos que a professora Lírio precisou se ausentar antes da realização
desta dinâmica e, portanto, não vivenciou esta experiência.
No primeiro encontro, após esse momento de sensibilização, prosseguimos
com a pauta apresentando os objetivos da pesquisa, os conceitos e o percurso
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metodológico da pesquisa-ação. Discutimos os procedimentos de construção de
dados e propomos momentos de formação nos quais pudéssemos refletir sobre a
prática pedagógica, a partir das necessidades do grupo. Ressaltamos que a nossa
proposta investigativa tinha como pressuposto oferecer às professoras participantes
da pesquisa a possibilidade de uma prática reflexiva que poderia contribuir com a
inclusão escolar dos alunos com deficiência.
Após a apresentação dos slides sobre os princípios teóricos metodológicos da
pesquisa-ação discutimos as questões orientadoras da pesquisa, como dia e hora
dos encontros. Em seguida, entregamos o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido - TCLE

35

e um questionário para conhecermos o perfil de cada

professora. Na negociação dos encontros decidimos que seriam realizados
quinzenalmente. Entretanto, a professora Violeta destacou que ficariam “muito
distantes os dias para lembrar as questões que ocorreriam na sala de aula” e que
precisariam ser discutidos no grupo. Já tínhamos a intenção de propor a construção
do portfólio reflexivo como instrumento de formação docente, então, sugerimos que
o portfólio fosse um espaço de reflexão das professoras na qual fosse registrado
suas práticas, angústias, inquietações e dúvidas. Nenhuma das professoras se
negou a fazer o registro reflexivo, então, combinamos que em nossos encontros
faríamos leitura e discussão dos registros.
O 2º Encontro Reflexivo foi realizado no dia 23/09/2014 e teve como tema:
Reflexões sobre a prática pedagógica. Nesse encontro, as participantes tiveram a
oportunidade de discutir sobre prática reflexiva através do compartilhamento desse
significado e da articulação teoria e prática.
Iniciamos com a dinâmica de socialização, que tinha como objetivo
possibilitar uma troca de impressões entre as professoras a respeito da perspectiva
da prática reflexiva. Para desencadear a discussão sobre este conceito propomos
que cada professora retirasse do envelope uma tarjeta que tinha um recorte do texto

35

TCLE é um documento que informa e esclarece o sujeito da pesquisa sobre os riscos da

investigação nas suas fases para que o sujeito possa tomar sua decisão sobre a sua participação em
um projeto de pesquisa.
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“Reflexão e processo de formação do educador” da autora Madalena Freire Welfort
(1992)36
O recorte do texto abordava a temática da prática reflexiva e do registro
reflexivo como importante procedimento na formação docente. Abaixo o quadro com
o recorte do referido texto:
Quadro 8 – Recortes do texto “Reflexão e processo de formação do educador”
 O ato de refletir é libertador porque instrumentaliza o educador no que ele
tem de mais vital: o pensar.
 Não existe ação reflexiva que não leve sempre a constatações,
descobertas, reparos, aprofundamentos. E, portanto, que não leva-nos a
transformar algo em nós, nos outros, na realidade.
 [...] não existe prática sem teoria; como também, não existe teoria que não
tenha nascido de uma prática. Porque o importante é que a reflexão seja
um instrumento dinamizador entre prática e teoria. Porém, não basta
pensar, refletir, o crucial é fazer com que a reflexão nos conduza à ação
transformadora, que comprometa-nos com nossos desejos, nossas
opções, nossa história.
 E, é nessa tarefa de reflexão que o educador formaliza, dá forma,
comunica o que praticou, para assim pensar, refletir, rever o que sabe e o
que ainda não conhece; o que necessita aprender, aprofundar em seu
estudo teórico.
 O registro da reflexão sobre a prática constitui-se como instrumento
indispensável à construção desse sujeito criador, desejante e autor de seu
próprio sonho. O registro permite romper a anestesia diante de um
cotidiano cego, passivo ou compulsivo, porque obriga a pensar.
 O registro permite ganhar o distanciamento necessário ao ato de refletir
sobre o próprio fazer sinalizando para o estudo e busca de fundamentação
teórica. Permite, também, a retomada e revisão de encaminhamentos
feitos, porque possibilita a avaliação sobre a prática, constituindo-se fonte
de investigação e replanejamento para a adequação de ações futuras. O
registro permite a sistematização de um estudo feito ou de uma situação
de aprendizagem vivida.
Fonte: Organizado pela pesquisadora 2014

36

WEFFORT, Madalena Freire. Observações, registro, reflexão. Instrumentos metodológicos I. São
Paulo:
Publicações
Espaço
Pedagógico,
1992.
http://www.oocities.org/br/brucewaynes/09_observacaoregistroreflexao.pdf
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Ao fazer a escolha pela tarjeta cada professora lia para os colegas e fazia
suas considerações a respeito da sua interpretação. As professoras interagiram entre
si concordando ou complementando o que a colega havia falado. Abaixo trazemos um
desses momentos:
A professora Violeta leu a sua citação “O registro permite ganhar o
distanciamento necessário ao ato de refletir sobre o próprio fazer
sinalizando para o estudo e busca de fundamentação teórica [...]”.
Nesse momento a professora disse que faz o registro no caderno de
tudo que acontece de comportamento dos alunos porque depois
conversa com a coordenação e os pais. A professora Lírio
acrescentou a discussão sua reflexão dizendo “eu registro o que
estou pensando sobre minhas ações. As lacunas que vão
aparecendo me obrigam a ir atrás de mudanças. Não é prático, nem
fácil registrar, mas é uma prática que precisa ser adquirida”. Ontem
registrei a dinâmica da sala de aula e me voltei para o registro de 4
alunos , como eles participaram da aula. “Mas acho que ainda não
me achei nesse registro porque o tempo passa rápido. Eu acho que
em função da turma mesmo”. Girassol se posicionou dizendo que
costuma registrar alguns casos de indisciplina que acontecem na
sala, mas não sobre as aprendizagens dos alunos e disse que
gostou da forma que Lírio registra os acontecimentos de sala e que
tentaria fazer também, porque a ajudaria no momento de fazer os
relatórios dos alunos que apresentam NEE. A professora Violeta
complementou a discussão dizendo que a reflexão e o registro é
importante, não apenas para vida profissional ,mas também para
vida pessoal (Diário de campo - 2º Encontro Reflexivo).

A dinâmica suscitou troca de conhecimentos e revelações de como as
professoras procedem em suas ações pedagógicas para acompanhar e avaliar os
avanços dos alunos. A professora Girassol destacou que fazia apontamentos do
comportamento dos alunos com objetivo de registrar as situações de conflitos que
aconteciam. Ela mostrou interesse pela forma como a professora Lírio conduzia a
dinâmica de registro da sua turma e revelou que é uma “boa proposta para
acompanhar a aprendizagem dos alunos”. Essa análise que Girassol conseguiu
fazer sobre a metodologia de avaliação utilizada por Lírio mostra a importância que a
realização de encontros de professores, tendo por proposta à reflexão sobre prática
pedagógica pode desencadear. Tais encontros são formativos contribuindo para o
desenvolvimento profissional. A esse respeito Lustosa (2009, p. 28) afirma
É, portanto, imprescindível propiciar momentos, na própria instituição
educativa, para que o professor possa se envolver em discussões e
reflexões sistemáticas da prática que realizam e do que deve ser
transformado. Isso pode contribuir positivamente para o desempenho
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de uma aula planejada e coerente com as necessidades dos alunos
e, por certo, de maior qualidade pedagógica.

Duek (2011) reforça essa compreensão sobre a formação em serviço
salientando que a escola deve proporcionar a vivencia de ações reflexivas voltadas
para solução de situações cotidianas de forma coletiva, promovendo assim, uma
formação continuada a partir das próprias necessidades do grupo de professores.
Esse pressuposto está em consonância com os estudos sobre formação continuada
dos autores como, Garcia (1999), Imbernom (2011, 2013) e Candau (2003) ao
destacarem que a formação docente no próprio contexto escolar pode contribuir com
a melhoria da aprendizagem dos alunos e a qualidade do ensino.
Continuamos o encontro propondo as professoras refletir, a luz da
compreensão do que Madalena Freire Welfort explica sobre reflexão/prática
reflexiva/registro reflexivo, as seguintes questões expostas no quadro abaixo.
Quadro 9 – Questões norteadoras para discussão sobre a temática da prática
reflexiva






Refletir é?
O que significa refletir sobre a prática?
É importante registrar a prática pedagógica? Por quê?
Qual momento da sua prática você considera importante registrar?
É preciso fazer um registro sobre o desenvolvimento dos alunos
com NEE? Por quê?

Fonte: Organizado pela pesquisadora, 2014.

A fim de ampliar a discussão e de subsidiar a compreensão sobre a
importância da formação continuada na perspectiva da prática reflexiva iniciamos a
leitura e discussão coletiva do texto “A reflexão sobre a prática cotidiana – caminho
para a formação contínua e para o fortalecimento da escola enquanto espaço
coletivo” de Evandro Ghedin (2005, p 24-32) 37.
A discussão das professoras girou em torno da certeza de que a reflexão é
importante para a prática docente, uma vez que, ao refletir o professor pode
perceber lacunas na sua prática e buscar mudanças:
37

GHEDIN, Evandro. A reflexão sobre a prática cotidiana – caminho para a formação contínua e para
o fortalecimento da escola enquanto espaço coletivo. 2005. (p 24-32).

156

Eu reflito sobre minhas ações pedagógicas, sobre o que fiz e deu
certo e o que não deu. Na escola não dá tempo porque as coisas
acontecem muito rápido, mas em casa, à noite, sempre penso sobre
minha prática. Eu penso que nessa reflexão que fazemos
percebemos no que falhamos e, assim, temos a oportunidade de
procurar melhorar e mudar nossas ações (Violeta).
Refletimos o tempo todo sobre nossa prática, por isso percebemos
que precisamos aperfeiçoar nossa formação e vemos que nossos
conhecimentos não dão conta das demandas de nossas turmas
(Lírio).

A reflexão faz parte do nosso trabalho. Não tem como ser professor e
não refletir sobre nossos alunos e nosso trabalho [...] (Girassol).

É.... a nossa vivência na escola é uma constante reflexão as
questões que acontecem e que não acontecem também,
[...](Jasmim)

Com esta postura reflexiva as professoras revisam seus modos de atuação
docente, sendo críticas da sua própria prática, pois pensam no que faz e como faz,
demonstrando a capacidade de refletir sobre a ação vivenciada buscando
transformá-la.
De acordo com Alarcão (2002, p. 30),
[...] o professor deve ser capaz de levantar dúvidas sobre seu
trabalho. Não apenas ensinar bem e fazer algumas contas ou ler um
conto. É preciso ir mais fundo, saber o que acontece com o
estudante que não aprende a lição. Por que ele não aprende? Por
que está com ar de sono? Quais são as questões sociais que o
envolvem? E mais: O currículo está bem feitos? Deveriam ser
diferentes? A escola está funcionando bem? Há vários níveis de
questões e tudo tem de partir de um espírito de interrogação e
inquietude frente às realidades educacionais.

Ao falar da reflexão para prática docente a professora Girassol destacou a
angústia vivenciada por ela devido à quantidade de alunos matriculados que
inviabilizava um trabalho com um acompanhamento mais efetivo das dificuldades
dos mesmos. Segundo a docente é matriculado o número máximo de aluno que é
permitido pela Secretaria Municipal de Educação, mas que não está sendo pensado
na qualidade do ensino apenas na quantidade.
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As outras docentes concordaram que fica difícil atender as crianças que
apresentam uma limitação na aprendizagem, por exemplo, em uma turma no qual os
alunos têm diversos problemas sociais, de comportamento, de aprendizagem e
também, crianças com alguma deficiência. A partir dessa discussão as professoras
questionaram sobre a legislação que aborda a quantidade de alunos matriculados
nas turmas de alunos incluídos, como pode ser observado abaixo:
Violeta: O que a legislação fala sobre a quantidade de alunos
matriculados e como deve ser o atendimento? Eu vejo muitas vezes
as professoras reclamarem sobre a quantidade de crianças com NEE
na sala, de crianças que não tem laudo e não podem ter uma
auxiliar, como é essa questão na legislação?
Jasmim: Seria bom discutimos essa questão porque realmente
sempre é um ponto que as professoras trazem para reclamar,
principalmente no início do ano, que tem alunos com NEE na sala e
estão com 30 crianças matriculadas.

A partir do interesse de conhecer a legislação do município de Natal/RN, a
respeito do atendimento das crianças com deficiência, combinamos de analisar essa
legislação no encontro seguinte considerando as questões que surgem no cotidiano
das professoras.
Iniciamos o encontro do dia 08/10/2014, conversando com as professoras
sobre situações que tinham ocorrido na sala de aula e sobre os registros nos
portfólios que seriam compartilhados com as colegas. A professora Girassol mostrou
uma atividade de alfabetização que havia realizado com a turma no qual o aluno que
tem deficiência intelectual não tinha conseguido fazer. A professora se mostrou
angustiada com as dificuldades que o mesmo apresenta, como também, com sua
dificuldade em pensar em atividades coletivas, mas que ao mesmo tempo o aluno
pudesse compreender e resolver. As outras educadoras sugeriram que Girassol
realizasse atividades coletivas ou em duplas no qual este aluno tivesse um auxilio de
outro colega, uma vez que, a professora não poderia estar sempre mediando sua
aprendizagem. Girassol explanou que às vezes realiza atividades coletivas, mas que
não considera importante essa dinâmica porque “os alunos ficam agitados” e
“prejudica o andamento das atividades”. Sobre a importância da interação social no
processo de aprendizagem Sanches (2005, p. 135) salienta que
A aprendizagem com os pares, bem conduzida, revela-se uma
estratégia quase indispensável numa escola que se quer de todos e
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para todos, onde todos possam aprender com os instrumentos que
se têm, onde todos devem poder ir o mais longe possível, utilizando
o seu perfil de aprendizagem que pode ser igual ou diferente do seu
colega e mesmo do professor.

Retomado o objetivo desse encontro passamos para o segundo ponto da
pauta. Propomos, antes de iniciarmos o estudo da legislação municipal, que as
professoras refletissem a respeito de duas questões: Quais os direitos e deveres
que o professor tem com relação à inclusão do aluno com deficiência? Quais os
direitos e deveres que o aluno com deficiência incluído tem?
As

professoras

revelaram

concordância

quanto

essas

questões

ao

enfatizarem que estes devem estar na sala de aula e ter suas necessidades
pedagógicas atendidas como dever a ser cumprido pelo professor. Em relação aos
direitos elas reforçaram a questão da quantidade de alunos e de uma auxiliar que
possa estar contribuindo com esse processo, além de ser proporcionado aos
educadores momentos de formação continuada em serviço. A professora Violeta
salientou : “eu não disse ainda, mas tenho gostado muito desses encontros estamos
apenas no terceiro, mas já vejo que vou aprender bastante com vocês”.
Ferreira (2005) ao tratar sobre os direitos da pessoa com deficiência de ter
acesso à escola regular salienta que estes sujeitos ainda são descriminados e
excluídos das escolas brasileiras quando “não tem acesso aos recursos e apoio de
que necessitam para estudarem em condições de igualdade com relação aos seus
colegas”. A autora continua a discussão ressaltando que embora a legislação em
documentos internacionais (Convenção dos Direitos da Criança - 1989, Declaração
de Salamanca 1994, Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2008) e
nacionais (Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, 1996, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica, 2001, Lei de Acessibilidade 10.098/2000 regulamentada em
2004), garantam os direitos das pessoas com deficiência à educação, saúde, lazer,
cultura, esporte e ao trabalho, ainda há muitas barreiras que impossibilitam que
estes direitos sejam efetivados. Ferreira (2005), ainda, enfatiza que no contexto
educacional, são os professores que em parcerias com as famílias dos estudantes
com deficiência e, com os próprios alunos, que se constituem como elementos
essenciais contra a discriminação e à violação dos direitos das pessoas com
deficiência.
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Posterior a essa discussão verificamos na legislação municipal como é
sugerido que ocorra o processo de inclusão nas escolas do município de Natal.
O documento apresenta 7 capítulos e 51 artigos distribuídos nas temáticas:
Educação Especial; Setor de Educação Especial, Proposta Educacional Inclusiva,
Matrícula,

Processo de Ensino-Aprendizagem,

Atendimento Educacional

Especializado (AEE) e Atendimentos Clínicos e Formação e função docente na
escola com educandos com NEE.
Os capítulos que foram mais discutidos e analisados foram os capítulos IV E
V, provavelmente porque dizem respeito ao processo de ensino aprendizagem e ao
cotidiano das professoras. Nesta discussão as professoras destacaram a
organização das turmas como uma problemática que interfere na inclusão escolar.
As educadoras ficaram angustiadas quando leram o parágrafo único abaixo,
Nas unidades escolares de ensino fundamental com alunos NEESP,
a SME disponibilizará a cada vinte alunos, por turno, um professor
auxiliar para o apoio pedagógico e educacional às necessidades
específicas do educando.

As professoras evidenciavam que a chegada de um aluno com deficiência
seria um desafio a mais, neste sentido consideravam que da forma como foi
pensada a distribuição de auxiliar por quantidade de crianças com deficiência
influenciava na qualidade do ensino e desmotivava as professoras a enfrentar este
novo desafio.
Discutimos ainda como deve ocorrer a matricula e acompanhamento dos
alunos que não tem laudo médico. Quando debatíamos sobre os direitos dos alunos
à aprendizagem, a professora Lírio perguntou se a escola é obrigada a receber
aluno fora do horário, pois segundo ela o seu aluno com Síndrome de Down só
chegava atrasado, sempre após a roda de conversa. O aluno Bruno já vinha sendo
acompanhado no ano de 2013 pela pesquisadora quando realizou um trabalho de
uma disciplina do doutorado. Na ocasião tínhamos realizado um Estudo de Caso
que descrevia as potencialidades e dificuldades deste aluno. A professora sugeriu
que apresentássemos este relato no próximo encontro, tendo a compreensão de que
embora fosse um caso vivenciado por apenas uma professora, podia ser importante
para o processo de reflexão sobre a prática que estava se desenvolvendo.
Sabíamos que seria importante para o grupo, principalmente, porque nos próximos

160

anos uma dessas professoras poderia lecionar para este aluno. Ficou combinado,
então, para o próximo encontro um estudo do caso sobre Bruno 38.
Demos prosseguimento ao encontro discutindo a proposta do Atendimento
Educacional Especializado. Este serviço não é oferecido pela Escola Florescer por
falta de espaço físico para o funcionamento da Sala de Recurso Multifuncional SRM. A professora Violeta angustiada por esta indisponibilidade verbalizou: “vamos
atrás de ter esse atendimento na nossa escola. Quem que devemos procurar?”
Planejamos uma conversa com a gestora da escola para ver a possibilidade desse
atendimento se articular na escola.
O Atendimento Educacional Especializado39 nas escolas municipais de Natal/
RN esta garantido na Resolução 005/2009 do Conselho Municipal de Educação
Natal/RN,

que prevê esse atendimento, preferencialmente, na escola de ensino

regular, funcionando no turno inverso ao da classe comum, na própria escola, em
escola mais próxima ou em centro especializado. Conforme o artigo 35º da
Resolução “O AEE é um serviço da Educação Especial de caráter complementar e
ou suplementar à formação dos educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação [...]
Em seu artigo 38º afirma que
As Salas de Recursos Multifuncionais são espaços localizados nas
escolas de Educação Básica onde se realizam Atendimentos
Educacionais Especializados - AEE, sendo constituídas de
mobiliários, materiais didáticos, recursos pedagógicos adequados às
necessidades dos educandos com NEESP, acessibilidade e

38

Bruno é um nome fictício. O estudo de caso de Bruno que suscitou a discussão e reflexão: Bruno
tem 06 anos, possui diagnóstico de Síndrome de Down. Quanto ao aspecto linguístico ainda não
desenvolveu a fala. Do ponto de vista fisiológico, não controla os esfíncteres, ainda faz uso de fralda
descartável. Com relação ao aspecto motor, anda de forma desordenada, pois sua coordenação
motora não está bem desenvolvida. Inferimos que essas características decorrem dele ser sempre
carregado no colo ou por não ser estimulado. Com relação às habilidades sociais e comportamentais,
Bruno interage com os colegas, ora em situações de carinho ora, de agressão, derrubando carteiras,
puxando o cabelo, ou mordendo. Seu comportamento nos remete ao de uma criança pouco
estimulada e sem limites, pois solicita o colo constantemente. Nas situações pedagógicas
desenvolvidas verificamos, ainda, que ele comete autoagressão em momentos de conflito, quando se
encontra contrariado por alguma circunstância e interage com os colegas ora com afeto, ora com
agressões físicas. Quanto às potencialidades, percebemos seu interesse por bola, escorrego,
músicas e vídeos; e a sucessão de observações nos fez identificar avanços e habilidades funcionais,
como por exemplo, começar a se alimentar com suas mãos.
39

Com a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008), o
atendimento educacional especializado passa a ser ofertado especificamente como complementar
e/ou suplementar ao ensino regular para todos os alunos público-alvo da educação especial.
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equipamentos tecnológicos específicos, bem como de professores
com formação para realizarem o AEE.

No que tange ao atendimento ao aluno, o AEE nas escolas municipais de
Natal /RN tem como objetivos identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos
e de acessibilidade dos educandos com Necessidades Educacionais Especiais
matriculados nas salas de aulas comuns, por meio do apoio curricular.
Conforme o Art. 37 entre as atividades de atendimento especializado serão
disponibilizados “programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e
códigos específicos de comunicação e sinalização e tecnologia assistiva”. Esse
atendimento refere-se à elaboração de estratégias e recursos para a aprendizagem
da língua brasileira de sinais, do sistema Braille, soroban, orientação e mobilidade,
ou seja, atividades desenvolvidas com vistas ao desenvolvimento da autonomia, e
independência dos alunos público alvo da Educação Especial, diferenciando-se,
portanto, das atividades realizadas na sala de aula comum.
Precisamos destacar que devido a Escola Municipal Florescer não ter Sala de
Recurso Multifuncional os alunos com deficiência e transtorno globais do
desenvolvimento

matriculados

nesta

instituição

participam

do

Atendimento

Educacional Especializado na escola mais próxima.
No dia 22/10/2014, como todos os encontros, iniciamos com a socialização
dos portfólios pelas professoras. A professora Girassol revelou uma angústia com
relação a um aluno que não tem diagnóstico, mas que ela acreditava ter alguma
necessidade especial. Segundo a professora ele não participava das aulas e
passava parte do tempo desenhando e alheio ao que ocorria na sala de aula. A
professora disse: “não sei o que fazer já conversei com a mãe para levá-lo a um
médico para saber se não tem algum problema”. Esta fala revela que a Girassol
alinhava a possível necessidade educacional da criança a um quadro biomédico.
Após a explanação de Girassol, as colegas professoras questionaram: “ele
nunca participa da aula?” Girassol respondeu: “ às vezes quando é no momento de
leitura ou numa atividade diferente”. As colegas deram a sugestão de Girassol fazer
um acordo com o aluno.
Pelo que você disse o que tem mais te angustiado é a questão do
desenho. Talvez desse certo você conversar com ele explicando que
a turma tem uma rotina e que todos precisa participar das atividades
propostas, e que após a realização das atividades ele poderia fazer
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um desenho a respeito do que estava sendo estudado. Faça essa
experiência. Negocie com ele [...]. (Violeta - transcrição)

Após a proposta da professora Violeta, Girassol, falou que tentaria colocar em
prática a sugestão apresentada, mas acreditava que seria difícil o referido aluno
participar da aula como os outros, por ter uma necessidade especial.
Na fala da professora Girassol percebemos, mais uma vez, a tendência de
culpabilizar o aluno pela não participação nas atividades e por não aprender o
assunto estudado. Quando o aluno demonstrava desinteresse ou dificuldades na
aula a professora acreditava ser problema do educando sendo necessário
investigação clínica.
A ênfase da professora numa possível necessidade que o aluno em destaque
poderia ter nos possibilita vislumbrar uma concepção clínico - médica da deficiência.
Omote (1994, p. 70) crítica essa concepção ao enfatizar que
Quando a pessoa é portadora de alguma diferença incomum (não
necessariamente incapacidade), a qual se atribui alguma significação
sócio-cultural de desvantagem, parece operar aí, na percepção
interpessoal, alguma categoria pré-concebida na qual aquela pessoa
pode ser incluída. Na medida em que a pessoa é percebida como se
pertencesse a essa categoria e, consequentemente, portasse as
características previstas dos membros dessa categoria, criam-se
expectativas para o desempenho dessa pessoa. Em muitos
contextos nos quais ocorrem essa categorização e atribuição, essas
expectativas podem adquirir um caráter algo normativo e pode ser
exigido sua realização.

Um diagnóstico médico não é a solução para que este e outros alunos
venham a participar da aula da professora Girassol ou de quaisquer outras
professoras. Uma análise de profissionais da área da saúde pode ajudar o professor
a conhecer melhor seu aluno, mas o professor não pode se basear apenas em um
diagnóstico e rotular o aluno como incapaz de aprender, mas sim, com o objetivo de
compreender para intervir de forma significativa. Muito embora, pelo que a
professora explanou a respeito da criança e, conhecendo um pouco da prática da
referida professora, acreditamos que o caso relatado não é clínico. Parece-nos, falta
de interesse pelas atividades desenvolvidas que não despertavam a concentração e
o estímulo a realizá-las.
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Demos prosseguimento com a leitura e discussão do texto de Omote (1994) 40
quanto a discussão sobre a concepção de deficiência como uma produção social.
Continuamos nosso encontro com o documentário41 “A história de Peter”

42

. Após

assistirmos o vídeo incitamos as professoras a discutir e analisar o documentário
através das seguintes perguntas: o que chamou a atenção no documentário? Como
analisa a situação de Peter na escola? E o trabalho que foi desenvolvido pela
professora teve quais resultados? É possível ser realizado um trabalho semelhante
nessa escola? Como? A luz das ideias de Omote (1994) sobre a concepção de
deficiência, como o aluno Peter era considerado na escola regular que frequentava?
Ao discutir sobre as questões postas as professoras consideraram que a
realidade da escola apresentada é diferente da vivenciada por elas. Segundo suas
falas, a quantidade de alunos já é um diferencial e, outro ponto importante
ressaltado foi o comportamento da turma. Mas uma vez as professoras falam da
indisciplina e da quantidade de alunos nas salas como um obstáculo ao atendimento
das necessidades educativas dos alunos. Embora as professoras relatem que são
realidades distintas, elas creem que um trabalho na perspectiva da inclusão com
práticas que consideram as especificidades dos alunos pode ser realizado, mas para
isso é necessário mudanças na escola como um todo.
A concepção de indisciplina que prevalece no senso comum e no discurso
educacional remete a não obediência as normas escolares estabelecidas para o
andamento e desenvolvimento das práticas educativas. De um modo geral, os
professores apontam como responsáveis pela indisciplina: os alunos (sem limites) e
os seus familiares (famílias desestruturadas, e descompromissadas com a educação
dos filhos). Aquino (1998) faz uma crítica contundente aos professores que tomam
para si o sucesso escolar e deixam para outras instâncias o fracasso.
O ato indisciplinar é uma forma de o aluno comunicar que algo não está
bem. Desta forma, atrás desse comportamento podem incorrer problemas de
natureza psicológica, familiar, mas também, quanto ao cotidiano escolar e da
prática educativa do professor (AQUINO 1998, 2003).
40

Artigo de Omote, Sadao. Deficiência e não-deficiência: recortes do mesmo tecido. In: Revista
brasileira
de
Educação
Especial.
Volume
1,
2ª
edição.
1994
p
65-73.
http://www.abpee.net/homepageabpee04_06/artigos_em_pdf/revista2numero1pdf/r2_art06.pdf
41
A história de Peter. Documentário. EUA. 1992(30 min).
42
A história de Peter (1992) é um documentário que retrata a vida de Peter, um menino com síndrome
de Down, que é incluído em uma sala de aula do ensino comum. O documentário aborda a
importância da socialização e da conivência nesse espaço para o desenvolvimento desta criança.
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Aqui vale destacar o que verificou

Aquino

(1998)

ao

compreender

a

indisciplina com base em uma abordagem fundamentalmente pedagógica
[..] é um sinal, um indício de que a intervenção docente não está se
processando a contento, que seus resultados não se aproximam do
esperado. Indisciplina é um evento escolar que estaria sinalizando, a
quem interessar, que algo, do ponto de vista pedagógico, e mais
especificamente da sala de aula, não está se desdobrando de acordo
com as expectativas dos envolvidos.

Considerando a hipótese acima, ponderamos que os professores precisam a
partir da perspectiva reflexiva e crítica pensar a prática de forma a repensar e
reinventar as atividades, metodologias de trabalho e gestão de classe de forma a
evitar atos de indisciplina e possibilitar condições de ensino que considere e
favoreça a aprendizagem de todos.
Após a discussão sobre o vídeo partimos para o estudo de caso de Bruno.
Fizemos a apresentação do aluno a partir de seus aspectos sociais, cognitivos e
motores enfatizando suas potencialidades. Nesse momento a professora Lírio
explanou
[...] muitas vezes só enxergamos as dificuldades e perceber as
potencialidades de Bruno é muito bom para reforçar nosso
pensamento de que o aluno pode aprender mesmo e buscar
estratégias para que esse processo aconteça.

Demos continuidade a atividade apresentando os planos de aulas que foram
organizados para ser desenvolvido com Bruno quando realizamos o estudo de caso
do referido aluno. Este planejamento de atividades foi pensado para ser aplicado na
turma que Bruno estudava de forma que pudesse haver a participação de cada
aluno de acordo com suas habilidades (Anexo 4).
As professoras foram unânimes em dizer que o plano de aula foi bem
esquematizado, mas destacaram que para ser realizado um planejamento de aula
que leve em consideração a diversidade dos alunos é preciso que o professor tenha
mais tempo de planejamento e ajuda de outros colegas de profissão e de outros
profissionais.
Girassol: É muito difícil um trabalho desse, precisa de muita
dedicação , de recursos, de apoio eu sou sincera em dizer que não
conseguiria planejar essas atividades.
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Pesquisadora: Porque Girassol você acha que não conseguiria
fazer um planejamento desse?
Girassol: Eu acho que sozinha não faria não, porque não teria essas
ideias de atividades não temos o costume de planejar assim.
Pesquisadora: então se você no momento do planejamento
pudesse compartilhar ideias e experiências e conhecimento com
outras professoras poderia surgir um plano assim que considera as
especificidade e atende os alunos com deficiência?
Girassol: É .... Acho que sim. Talvez não acontecesse logo, assim
de ter ideias de atividades assim, mas com o passar do tempo
acredito que sim.
Lírio: Eu gostei do plano, acho que atende com certeza a turma e as
especificidades do aluno sem fugir do objetivo que está proposto.
Agora, realmente para planejarmos esse tipo de proposta precisamos
de mais suporte, da visão de outros colegas que tem outros
conhecimentos e experiências e mais tempo porque aqui não dá
tempo e, em casa, também não, porque temos outras atividades
também.
Violeta: A sequência didática está muito bem organizada e atende
ao que é proposto para os objetivos de aprendizagem para o 1º ano
e não desconsidera Bruno, mas concordo com minhas colegas que a
maior dificuldade é o tempo[...].

Quanto ao planejamento de aula das professoras percebemos que este se
estabelecia como um entrave ao trabalho pedagógico das docentes para atender a
proposta de inclusão escolar, pois a diversidade dos alunos não era considerada, ou
seja, o planejamento era o mesmo para todos independente do ritmo, cognição e
tempo de aprendizagem.
De certo que o planejamento é um processo de organização e reflexão da
ação docente. Implica em um compromisso político do professor porque envolve as
concepções de aluno, ensino, aprendizagem, avaliação que está vinculado ao fazer
pedagógico. O planejamento é norteador da ação educativa no qual se defini os
objetivos, metodologia e recursos a serem propostos tendo a oportunidade de se
repensar a prática pedagógica (FUSARI, 2014). Nesse sentido, o planejamento é
necessário para o desenvolvimento do fazer docente, por isso concordamos com as
professoras, que se faz necessário ampliar as horas de planejamento na escola
como forma de possibilitar às docentes mais tempo neste processo.
Ao concluirmos a discussão do estudo de caso de Bruno, a professora Violeta
solicitou que fosse realizado um estudo de caso de um aluno de sua sala de aula.
Para ela, esse tipo de análise “contribui com a prática do professor porque as
dificuldades se tornam menores diante da percepção das potencialidades e
possibilidades de aprendizagem”. Combinamos, então que as professoras
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elaborassem para o próximo encontro um estudo sobre o processo de escolarização
de um aluno a partir das seguintes questões norteadoras:
Quadro 10 – Questões norteadoras para organização do processo de
escolarização dos alunos
Quais as potencialidades do aluno para aprendizagem e para interação em sala
de aula?
Qual a natureza das suas dificuldades?
Em que situação em sala de aula os alunos se envolvem e demonstram
interesse?
Que estratégia utilizar para que esse aluno possa participar das atividades
curriculares?
Fonte: Organizado pela pesquisadora com base no módulo de formação de professor: Vieira,
Francileide Batista de Almeida. Reflexão da prática escolar: por uma educação inclusiva: módulo
didático 9 . – Natal, RN: EDUFRN, 2011.

No encontro do dia 12/11/2014 a coordenadora iniciou fazendo a leitura de
uma citação que estava registrada em seu portfólio “[...] o respeito à autonomia e à
dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não
conceder uns aos outros”. Com esse citação de Paulo Freire (1996, p. 59) a
coordenadora se referiu ao respeito que os profissionais da educação deve ter em
relação a condição de cada criança em seu processo de ensino aprendizagem. Em
suas palavras mostrou compreender que esse respeito deve nortear a prática do
professor, ou seja, ao planejar suas atividades pedagógicas o professor precisa
considerar a singularidades dos educandos.
Quanto a atenção dos professores as necessidades educacionais dos alunos
Rodrigues (2006, p.37) alerta
Particularmente importante é o processo de identificação das
necessidades educacionais especiais. Se este processo não ocorrer
com o devido cuidado nas adequações curriculares, a seleção dos
materiais educativos de apoio e a escolha das estratégias
metodológicas e didáticas podem não corresponder ao que
realmente o aluno requer.

Estar atenta e considerar as especificidade dos alunos é um aspecto
essencial do planejamento para que o fazer pedagógico esteja condizente com o
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desenvolvimento dos alunos e contribua para o avanço das potencialidades de todos
os aprendentes.
Nesse encontro as professoras Lírio e Girassol fizeram a discussão do
processo de escolarização de um aluno de suas turmas. Violeta por motivos
pessoais

não

participou

deste

encontro.

Lírio

começou

apresentando

as

características de um aluno que tem diagnóstico de deficiência intelectual. Ela fez
uma busca no processo do aluno e descobriu fatos da vida familiar e do processo de
desenvolvimento. Segundo a professora essa pesquisa foi muito importante para
que ela pudesse conhecer melhor este aluno. A partir das características verificadas,
a professora destacou o que tem dificultado a participação plena deste nas
atividades e na aprendizagem e, qual a sugestão para modificar essa realidade.
“Júlio” é um aluno com diagnóstico de deficiência intelectual. Ele
mora com os pais e dois irmãos. Os registros dos relatórios que tem
na escola mostra que ele faltava bastante. Já tinha conversado isso
com a mãe, mas não surtiu efeito. Eu vejo que ele vem pra escola
sujo, sem tomar banho às vezes fedendo a xixi e entendi que não
tem haver com a NEE que ele tem, mas a falta da responsabilidade
da família. Esse abandono da família prejudica sim o
desenvolvimento porque não tem quem o acompanhe no seu
processo de aprendizagem. Nesse caso a família precisa ter seu
compromisso com esta criança [...]

Lírio situou as maiores dificuldades do aluno não em relação a sua
deficiência, mas ao problema familiar de abandono e falta de participação na vida da
criança. Nesse caso a professora afirmou que as estratégias que pensou para
modificar essa situação não focaria apenas sua atuação enquanto professora. Para
Lírio, no caso desse aluno é necessário que a coordenação e direção estejam
envolvidas conversando com a família e, se necessário, encaminhando para outros
profissionais e ou Conselho Tutelar.
De fato, a família tem papel importante no processo educacional dos filhos e
não podem se ausentar de sua responsabilidade e participação na vida escolar dos
mesmos. A parceria entre família e escola é fundamental para que o processo de
aprendizagem

do

aluno

tenha

sucesso.

Reforçando

este

pensamento

e

considerando a importância da parceria da escola e família Costa (2014, p. 238)
salienta que [...] aproximar a família e a escola torna-se fundamental, pois ambos
constituem os principais espaços de desenvolvimento humano [...]
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A professora Girassol afirmou que ficou em dúvida sobre qual dos alunos que
apresentam dificuldades no processo de escolarização realizaria o estudo de caso,
uma vez que, segundo ela tem “muitos alunos que apresentam necessidades
especiais, mas que não tem diagnóstico porque a família não leva ao médico”.
Girassol fez o estudo de caso do aluno diagnosticado com deficiência intelectual. Ela
justificou a escolha pela dificuldade que encontra ao planejar atividades que ele
consiga acompanhar. Na sua descrição, enfatizou os aspectos clínicos da
deficiência e as dificuldades de aprendizagem.
Com relação às potencialidades de aprendizagem de seu aluno com
deficiência

intelectual

a

professora

afirmou

não

ter

identificado

muitas

potencialidades para sua aprendizagem. Referiu-se ao interesse do aluno por
folhear livros de história como ponto negativo, pois o aluno atrapalha os outros
direcionando a atenção destes para o livro:
Girassol: [...] essa falta de atenção para a aula e interesse pelos
livros acaba tirando a atenção dos outros alunos também e eu fico
dizendo a ele que não esta na hora do livro.
Lirio: eu tive um aluno que não tinha laudo, mas ele na aula ficava
brincando com a caneta e as outra crianças ficavam observando .
Percebi que não adiantava reclamar com ele porque é como se ali
fosse um momento seu e importante. Então um dia pedi que ele
contasse para nós do que estava brincando. Ele ficou todo animado
falando de um avião que caiu. Com isso propus uma produção de
texto. Foi legal. Ás vezes queremos dar prosseguimento ao que
estamos trabalhando e não queremos ser atrapalhados com
conversas, ou atividades que não se encaixam, mas precisamos
entender que quando não desperta o interesse do aluno não adianta.

Foi a partir dessa discussão que as outras professoras sugeriram a Girassol
propor às crianças o trabalho sobre literatura infantil. Girassol justificou que estava
dando prosseguimento ao seu planejamento sobre alimentos e que ao finalizar
pensaria nessa ideia.
Fizemos a leitura e discussão do texto “O caminho da aprendizagem”

43

e

finalizamos o encontro combinando que ao retornar os encontros no início do
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GOUVEIA, Beatriz. O caminho da aprendizagem. NOVA ESCOLA. EDIÇÃO 227, Janeiro. 2010.
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/caminho-aprendizagem-historiasequencias-didaticas-atividades-permanentes-projetos-didaticos-542993.shtml.
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próximo ano letivo as professoras fariam um diagnóstico da turma, no qual estariam
lecionando, a respeito do processo de escolarização dos mesmos.

5.2. Segundo Momento: O processo de escolarização dos alunos na perspectiva da
inclusão escolar
Nesta seção reunimos os encontros (6º ao 12º) que abordaram a discussão
conceitual e metodológica a respeito dos alunos com deficiência e dificuldade de
aprendizagem, pensando na inclusão desses sujeitos a partir da prática das
professoras.
No dia 25 de março de 2015 retornamos os encontros reflexivos com as
professoras Lírio, Violeta e a coordenadora Jasmim. Iniciamos com o vídeo “A
experiência de Matheus, um aluno autista, na escola” 44. Esse curta metragem conta
a história de Mateus uma criança de 14 anos, autista, que estuda numa turma
regular de uma escola pública em São Paulo desde o 1º ano de ensino. No início do
vídeo a professora relata o medo, os anseios e as angustias de quando conheceu
Mateus e percebeu as dificuldades que teria para trabalhar com ele, pensando em
desistir. Entretanto, a professora percebeu que temos medo do que não
conhecemos e decidiu conhecer as habilidades e conhecimentos deste aluno para
poder incluí-lo a turma.
Ao finalizar o vídeo, Violeta destacou a importância que a professora de
Mateus pode ter representado na vida deste aluno ao investir nas possibilidades
dele. Para Violeta as angústias, as inquietações fazem parte do dia a dia do docente
quando um aluno não consegue avançar na aprendizagem ou quando outro aluno
demonstra indisciplina que prejudicam o andamento das atividades:
São situações que deixam qualquer professor receoso e que o faz
pensar que não dá conta do seu trabalho [...] isso não é vivenciado
apenas quando se tem um aluno com alguma necessidade
educacional especial, nossos alunos independente de ter uma
deficiência requerem atenção. Cada um vem de uma realidade
diferente, são história de vidas cheia de problemas que não dá pra
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A experiência de Matheus, um aluno autista
https://www.youtube.com/watch?v=6EJVHrSQtNg.

na

escola.

Revista

Nova

escola.
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não considerar porque esses problemas que eles vivenciam acabam
aqui na sala de aula prejudicando (Violeta).

A professora Lírio complementou que “quando recebemos um aluno com uma
necessidade educacional que apresenta muitas limitações muitas vezes focamos
apenas nas dificuldades e não percebemos que ele pode sim” (Diário de campo da
pesquisadora). Ela enfatizou que o vídeo mostrou possibilidades de trabalhar com
este aluno. Salientou que as professoras de Mateus observaram como ele aprendia,
quais seus interesses e como estimulá-lo. Revelou, ainda, que tinha feito um registro
sobre o diagnóstico dos alunos e identificado muitos pontos negativos e que o vídeo
tinha contribuído para perceber quanto seu aluno que tem paralisia cerebral poderia
desenvolver.
Percebemos pelas falas das professoras que os encontros estavam
suscitando, gradativamente, um processo de autoanálise, que é um importante
aspecto na reflexão sobre a prática e na reelaboração desta. De acordo com
Sacristan (1997) a reflexão sobre a ação gera a autoanálise, ou seja, a consciência
sobre a ação de forma a provocar mudanças.
Jasmim nos encontros anteriores revelava sua ideia de que a inclusão é uma
utopia, pois as escolas, os professores e as crianças não estão prontas para essa
proposta. Afirmava, também, que as crianças com deficiência acabavam apenas
ocupando uma cadeira, mas não conseguiam avançar na aprendizagem. Com a
discussão e as análises realizadas ela constatou que
Há possibilidade do trabalho com as crianças que deficiência
acontecer se a escola conseguir realizar um trabalho coletivo.
Porque a inclusão demanda que todos contribuam, não é só o
professor que está na sala de aula que realizará essa proposta. Se
cada um fizer sua parte.

Como ensina Freire (1997, p. 75) “a prática de pensar a prática, estudar a
prática, nos leva à percepção da percepção anterior ou ao conhecimento do
conhecimento anterior que, de modo geral, envolve um novo conhecimento”.
As professoras começaram a expor a sua opinião sobre o conceito de
inclusão escolar e concluíram que é possível realizar um trabalho escolar com vistas
a inclusão, desde que, cada profissional faça sua parte é haja investimento por parte
do poder público.
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Como havíamos combinado no último encontro, as professoras esboçaram
um diagnóstico da turma que estavam lecionando. Violeta começou descrevendo a
sua turma.
Os alunos estão na faixa etária de 8 a 9 anos de idade, são
moradores do bairro; e apresentam dificuldades de concentração,
atenção e comportamento. O aluno “Vitor” é diagnosticado com uma
dificuldade significativa da aprendizagem e Vinicius tem diagnóstico
de transtorno de conduta, pois ele apresenta problemas
comportamentais de agressão e inquietação. Esses alunos não
requerem uma adaptação das atividades, pois eles acompanham as
que são planejadas para a turma. “Vinicius não gosta de ter contato
com os colegas, não participa da roda, não brinca com os colegas,
não suporta barulho e, às vezes, fica inquieto e agressivo. Gosta de
atividade com música e de artes. Ele está no processo de
alfabetização no qual lê e escreve palavras simples”. “O aluno que
tem dificuldade significativa de aprendizagem apresenta um déficit
cognitivo e, por isso, ainda não está alfabetizado. Ele escreve
segundo a hipótese silábica da escrita. Gosta de conversar e brincar
com os colegas. Participa das atividades orais e realiza as atividades
propostas dentro de suas possibilidades.

Segundo a professora Violeta, os outros alunos da turma estão, também, no
processo de construção da escrita e da leitura. Alguns já estão alfabetizados, mas
há ainda 6 alunos que não conseguem escrever alfabeticamente 45 e esses não são
alunos considerados da Educação Especial.
Como destacamos no segundo capítulo, os alunos das escolas brasileiras
apresentam insucesso escolar devido ao fato de não terem aprendido os
conhecimentos previstos para o ano de escolaridade compatível com a sua faixa
etária. Ao abordar a situação de repetência e evasão escolar nas escolas brasileiras
Glat (2011, p.19) esclarece
[...]fica evidente que o fracasso escolar não é simplesmente uma
consequência de deficiências ou problemas intrínsecos dos alunos,
mas sim, resultado de variáveis inerentes ao próprio sistema escolar.
Entre essas, incluem-se metodologias de ensino inadequadas,
currículos fechados, que ignoram as diversidades socioeconômicas e
culturais da população ou região em que a escola está inserida,
formação desatualizada dos professores e inúmeros outros aspectos
presentes no cotidiano escolar. Em outras palavras, a maioria dos
alunos que fracassa na escola não tem, propriamente, dificuldade
para aprender, mas dificuldade para aprender da forma como são
ensinados!

45

A fala da professora se refere a perspectiva de construção de escrita de Emília Ferreiro.
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Concordamos com a autora que as dificuldades de aprendizagem apesar de
se manifestarem no sujeito aprendente não dizem respeito apenas a este. Para
compreender e identificar as causas das dificuldades de aprendizagens é preciso
considerar a pluralidade de variáveis que compõe o processo de ensino e de
aprendizagem.
Continuamos os relatos com a professora Lírio destacando que os alunos da
sua turma tinham um bom comportamento, mas que havia muitos problemas de
aprendizagem. Segue o diagnóstico sobre seus alunos:
Dos 25 alunos 10 ainda não estão alfabetizados. Entre esses está “
João” aluno que tem paralisia cerebral. Este aluno tem 13 anos, mas
nunca frequentou escola regular nem especial, segundo a mãe
devido a problemas de saúde. Apresenta comprometimento motores
e de comunicação, dependendo de outras pessoas para realizar
atividades da vida diária (alimentação, higiene e vestuário). Ele
também apresenta uma dificuldade visual devido a um estrabismo.
Recebe o acompanhamento de uma professora auxiliar. Como não
coordena os movimentos dos braços apresenta dificuldades para
aquisição da escrita. João não faz uso de material escolar adaptado
como lápis com aumento de diâmetro e placas de comunicação. É
um aluno alegre e sorridente que tem amizade com todas as crianças
e participa de todas as atividades com entusiasmo. A mãe vem
buscá-lo antes de terminar o horário da aula por causa do sol é ele
demonstra não querer ir, pois na maioria das vezes chora (Portfólio
reflexivo).

O outro aluno de Lírio que tem necessidades especiais é diagnosticado com
deficiência intelectual. Segundo a docente ele tem 10 anos e está alfabetizado. A
professora disse não compreender esse diagnóstico “porque o aluno não demonstra
dificuldade para aprender, mas sim de comportamento”. Violeta informou que ele
atrapalhava bastante a aula, pois ficava gritando, falando alto e provocando os
colegas. “Ele precisa ser chamado a atenção a todo o momento e mesmo assim não
obedece”(Lírio). A professora disse que não sabe o que fazer com o aluno, que já
conversou, depois ignorou, mas o aluno com deficiência intelectual não responde a
suas tentativas de estabelecer uma relação.
Após a descrição dos alunos pelas professoras, Jasmim afirmou que “há
muitos alunos nas salas de aula que apresentam problemas de comportamento e
que muitas vezes requerem mais atenção e estratégias didáticas do que os alunos
considerados com deficiência”. Com essa fala as professoras foram relatando casos
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de alunos que já passaram por suas salas e as marcaram pelas dificuldades
vivenciadas.
Lírio revelou que já lecionou para alunos com deficiência auditiva e com
Síndrome de Down entre outras especificidades, mas estava receosa de trabalhar
com “João” porque ela não sabia o que fazer para ele avançar na aprendizagem.
Glat (2011, p.105) enfatiza que “a precária formação dos educadores inviabiliza , em
grande parte, a implantação da proposta de inclusão escolar”. A autora, ainda,
afirma:
[...] a falta de habilidades específicas dos professores do ensino
regular para lidar com alunos que apresentam necessidades
educacionais especiais é uma das principais barreiras a serem
vencidas para a implantação efetiva de uma educação inclusiva

(GLAT, 2011, p. 119).
Sem dúvida, para que os professores se sintam capazes de efetivar a
inclusão escolar atendendo as especificidades dos alunos supõe - se investimento
na formação do professor como possibilidade de renovação pedagógica.
Concluímos o encontro combinando de no próximo refletirmos sobre a
inclusão do aluno com paralisia cerebral.
Iniciamos o encontro do dia 08 de abril de 2015 com o curta animado
“Cordas”46 que narra a amizade entre uma garotinha chamada Maria e Nicolás, seu
novo colega de classe, que tem paralisia cerebral. Após exibição do vídeo mediamos
a reflexão sobre a história narrada com as perguntas norteadoras presentes no
quadro abaixo.
Quadro 11 – Questões norteadoras para discussão sobre o vídeo “Cordas”
 Qual a importância de Maria para a inclusão escolar de Nicolas?
 Vocês já vivenciaram ou presenciaram uma experiência como a de Maria?
 Há cordas que promovem elevações e cordas que promovem nós e laços,
a prática de vocês professoras tem promovido o quê?
Fonte: organizado pela pesquisadora, 2015.

As professoras foram expondo sua opinião e foram unânimes em suas
reflexões ao afirmar que a criança Maria, no filme, foi essencial para o
desenvolvimento e aprendizagem de Nicolás ao acreditar no potencial do mesmo
46

Cordas. Direção: Pedro Solís García. Espanha: . 2013 (9 min). Son, Color, Formato: 16 mm
http://portugalglorioso.blogspot.com.br/2014/01/cordas-o-melhor-filme-de-animacao.html
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sem se deter as limitações físicas. Elas disseram nunca terem vivenciado uma
experiência dessas, mas que acreditavam que Maria poderia, também, ser uma
professora que com sua prática apoia e dá suporte para o aluno superar suas
limitações, sem focar na deficiência do mesmo, mas acreditando que com os
devidos recursos e estratégias pode superar limitações decorrentes da deficiência.
Todos os alunos tenham ou não alguma deficiência precisam de interações
com seus colegas como forma de contribuir mais facilmente com o desenvolvimento
social, cognitivo, afetivo e pessoal. A interação social é a matéria-prima para o
desenvolvimento do indivíduo (VYGOTSKY, 1998) e isso justiça a importância de se
criar possibilidade de interação entre as crianças com e sem deficiência.
Após a discussão do vídeo questionamos o conhecimento das professoras
sobre a paralisia cerebral. Todas as docentes enfatizaram que a pessoa com
paralisia cerebral tem problemas cognitivos. Para subsidiar a discussão fizemos a
leitura do texto “Acolhendo, ensinando e aprendendo com alunos que apresentam
deficiência física/paralisia cerebral” (SILVA, 2015)47. O texto trata de algumas
orientações de como realizar a prática docente e chama atenção para o nível de
competência linguística da pessoa com paralisia cerebral, abordando que, em
alguns casos, é necessário utilizar as pranchas de comunicação. Lírio estava
angustiada porque o aluno com paralisia cerebral (João) não tinha a fala articulada o
que dificultava a comunicação e a mediação da professora no processo de ensino
aprendizagem. Essa inquietação sobre comunicação alternativa gerou a temática do
encontro seguinte.
Iniciamos o encontro do dia 22 de abril de 2015 com recortes de depoimentos
de professoras que tem alunos com deficiência ou transtorno global do
desenvolvimento.
Quadro 12 – Depoimentos de professoras para desencadear discussão sobre
tecnologia assistiva
Depoimento: Bia tem 10 anos e não fala. Ela é surda e se comunica com a
gente usando uns gestos. Eu não sei LIBRAS, nem a família dela sabe...
(Professora A).
Depoimento: […] tenho um aluno de 15 anos que tem paralisia cerebral e
47

SILVA. L. G. S. Acolhendo, ensinando e aprendendo com alunos que apresentam deficiência
física/paralisia cerebral. In: Educação inclusiva. Praticas para uma escola sem exclusões.1 ed. : São
Paulo: Paulinas, 2014.
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inteligência normal. Ele não anda, não segura nada, não fala, só consegue mexer
a cabeça. Sei que é alfabetizado porque ele lê, mas na hora de escrever é um
problema (Professora D).
Fonte: Recortado do material Modulo didático 4: A tecnologia assistiva como promoção da
educação inclusiva de alunos com deficiências e transtornos globais (NUNES; KRANZ 2011,p.9)

No momento da discussão sobre os depoimentos das professoras, Lírio
relatou algumas situações de sala de aula com João, como podemos verificar
abaixo:
Ele tenta oralizar, mas é difícil de entendê-lo através da fala, por isso
ele acaba respondendo com gestos para dizer o que quer e o que
não quer, o que gosta e o que não gosta. [...] Às vezes fico frustrada,
porque quero ajudar, por isso pensei na tal das pranchas para ver se
ajudo ele na comunicação.

No depoimento acima percebemos que a professora sentia um mal estar por
ter dificuldades em compreender o que o aluno falava. Lírio entende que o aluno se
comunica por "uma linguagem corporal”, pois não é oralizado e que, portanto, há
necessidade de algo material alternativo a fala.
Ao questionarmos o que as professoras entendiam por comunicação
alternativa elas disseram não ter conhecimento sobre o assunto. Lírio explicou que
“no curso do PNAIC aprendeu que é quando a criança utiliza gravuras para se
comunicar”

(Diário

de

campo

da

pesquisadora).

Evidenciamos que

esse

conhecimento ainda é incipiente, por isso, propomos a leitura e discussão do texto
“A Tecnologia Assistiva como promoção da educação inclusiva de alunos com
deficiências e transtornos globais do desenvolvimento”

48

retirado do curso de

formação de professores “A tecnologia assistiva como promoção da educação
inclusiva de alunos com deficiências e transtornos globais” (NUNES, KRANZ 2011,
p.9).
A comunicação pode ser expressada não só através da oralização e da
escrita, embora seja esta a forma mais usual e convencionada pela nossa sociedade
contemporânea. Ao expressarmos nossos sentimentos usando nosso corpo, outras
comunicações surgem. Essas diferentes formas de expressão podem ser verbais ou
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NUNES, Débora Regina de Paula. A tecnologia assistiva como promoção da educação inclusiva de
alunos com deficiências e transtornos globais : módulo didático 4 / Débora Regina de Paula Nunes,
Cláudia Rosana Kranz. – Natal, RN: EDUFRN, 2011
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não verbais e, nas inter-relações, elas se misturam e se complementam (VARELLA,
2011).
A tecnologia assistiva tem como um de seus focos ampliar a habilidade de
comunicação daquelas pessoas que não oralizam, assim, a comunicação alternativa
veio justamente com essa finalidade. Não com o intuito de substituir a fala, mas e,
especificamente, com o objetivo de fazer com que a comunicação, de fato, ocorra.
Duarte (2005, p. 37) destaca que os aspectos tecnológicos de comunicação
suplementar e alternativa de linguagem, são diversos. Faz-se necessário
acompanhar o fluxo e monitorar seu funcionamento. Ela lembra ainda que “os
símbolos são feito falas [...] são materiais postos em movimento pelo funcionamento
da língua num particular domínio discursivo” (DUARTE, 2005, p. 41).
Retornando a análise desse encontro, destacamos que prosseguimos
expondo slides com imagens de recursos da Tecnologia Assistiva e, em seguida,
construímos um sistema alternativo que pudesse ser utilizado pela professora,
auxiliar ou colegas de sala para se comunicar com João e este pudesse expor seus
pensamentos e se fazer entender. Com base nesse objetivo e diante das limitações
de recursos da escola confeccionamos uma pasta com imagens que representam
um vocabulário básico de situações do cotidiano escolar (verbos, substantivos,
objetos, espaços, tempos) bem como, de estados emocionais. Entre as sacolas
plásticas colocamos isopor para dar a João maior possibilidade de desempenho
motor ao mudar a página em busca de outra figura. Abaixo a imagem da pasta
sendo confeccionada:
Figura 4 – Confecção da pasta de imagem para comunicação
ampliada 1

Fonte: arquivo da pesquisadora
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Figura 5 – Confecção da pasta de imagem para comunicação ampliada 2

Fonte: arquivo da pesquisadora

É preciso destacar que o interessante no uso das pranchas de comunicação é
que sejam confeccionadas pelos seus usuários com o apoio dos professores, pois
este é quem vai se comunicar, portanto nada mais válido. No entanto, o aluno “João”
estava ausente da escola por motivos de doenças, por isso não pode participar da
construção das placas.
Ao final do encontro as professoras concluíram que os materiais que podem
ser utilizados como recursos para comunicação podem ser confeccionados na
escola, esses são chamados de baixa tecnologia, confeccionados de forma simples
e com poucos recursos, o essencial é a criatividade do professor, tempo, apoio e
sua disposição para contribuir um pouco com a inclusão escolar plena dos alunos
que apresentam alguma limitação motora ou na oralidade.
No encontro passado, quando discutíamos sobre a prática docente, as
professoras mostraram-se interessadas em aprofundar o estudo sobre a deficiência
intelectual, pois a professora Lírio ao ler seu último registro no portfólio se mostrou
preocupada e angustiada com a mudança de comportamento do seu aluno que tem
deficiência intelectual.
O aluno não tem prestado mais atenção a aula, e tem passado todo
tempo gritando e brigando com os colegas. A mãe me informou que
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ele mudou o medicamento. Eu fiquei pensando porque mudou? ele
ficava mais calmo antes. Agora está muito agitado e não quer nem
sentar na cadeira. Tem dia que fica gritando e eu fico sem saber o
que fazer (Portfólio de Lírio).

Iniciamos o encontro no dia 06 de maio de 2015 com a professora Violeta,
Lírio e Girassol a partir da leitura do texto “Carta a uma menina”
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(Anexo 3) que

retrata o testemunho da autora da carta sobre os medos e dúvidas a respeito da
convivência com uma criança com deficiência intelectual na escola.
Este texto provocou nas professoras uma análise sobre o pessimismo que
muitas vezes elas apresentam quanto às possibilidades de aprendizagem do aluno
com deficiência intelectual.
Girassol: [...] acho que temos dificuldade em identificar os avanços
desses alunos talvez seja isso que acaba nos deixando uma
impressão que eles não aprendem. Na verdade, sabemos que
alguma coisa aprende, eles têm mais dificuldade, mas se tiver um
acompanhamento.
Lirio: quando a gente não conhece algo temos preconceito.
Violeta: eu acho que realmente quando a deficiência é mental
parece que é como se fosse automático que o aluno vai demorar
mais a aprender, mas nem sempre é assim, porque as crianças são
diferentes. Eu acho que muita coisa a criança não tem
potencialidade, habilidade porque não foi estimulado, porque as
pessoas acreditam que essas pessoas não conseguem.
Lirio: A tarde tem um aluno no mais educação que ele tem
deficiência intelectual e escuto os professores dizendo que ele não
aprende. Ele realmente tem muita dificuldade para aprender, mas eu
acho que se fosse estimulado e fosse feito uma intervenção
realmente ele poderia avançar um pouquinho.

A questão que permeia esse diálogo se volta para a baixa expectativa das
professoras sobre as possibilidades de aprendizagem dos alunos com deficiência,
sobretudo, dos que tem deficiência intelectual. De acordo com Glat (2011) o estigma
da incapacidade ainda esta muito presente nas concepções dos educadores frente
aos alunos com deficiência. Nesse sentido, as professoras categorizam os alunos
como menos capazes e que não aprendem, acarretando restrições nas
oportunidades educacionais. Os professores devem reconhecer as limitações dos
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seus alunos, mas precisa desenvolver “uma prática pedagógica que não seja
alimentada pela impossibilidade” (MAGALHAES, 2011 p. 81).
Glat (2011) argumenta que os professores consideram a inclusão do aluno
com deficiência intelectual mais complexa dentre as demais deficiências porque a
“cultura escolar supervaloriza as habilidades cognitivas” (p. 80). Acreditamos que
todos os alunos podem aprender desde que o ensino esteja acessível e ancorado na
perspectiva de respeito a diversidade. É com essa compreensão que recorremos a
Paulo Freire (2001, p. 50) quando anuncia que
[...]ninguém nasce feito, que ninguém nasce marcado para ser isto
ou aquilo. Pelo contrário, nos tornamos isso ou aquilo. “Somos
programados, mas, para aprender”. A nossa inteligência se inventa e
se promove no exercício social de nosso corpo consciente. Se
constrói.

Continuamos o encontro expondo os slides sobre o conceito e característica
da deficiência intelectual e fatores que podem facilitar o aprendizado escolar.
Ao tratar da aprendizagem desses alunos as professoras evidenciaram a
defasagem na escrita e leitura. Nesse momento, a pesquisadora indagou como deve
ser as atividades propostas de forma a respeitar as possibilidades cognitivas desse
aluno e contribuir com o avanço na aprendizagem. As professoras consideraram que
seria importante o trabalho com texto coletivo, reescrita de texto, leitura
compartilhada, produção de murais, seminários, texto fatiado, leitura com
dramatização, gênero literário diversos onde a criança possa criar, refletir, analisar e
interagir com seus colegas e com o professor. Destacaram que, também, é preciso
um maior tempo para realizar as atividades e, que é necessário repetir, e explicar
quantas vezes forem necessárias. Ressaltaram, ainda, que essas atividades e
estratégias podem ser realizadas com qualquer aluno, entretanto, para o aluno que
apresenta um déficit cognitivo é necessário uma atenção mais individualizada e em
alguns casos uma adaptação curricular.
A partir dessa constatação iniciamos a leitura compartilhada do texto “A
aprendizagem da escrita pela criança com Síndrome de Down inserida em uma sala
de aula regular” (SILVA; SILVA 2009)
50
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. Este texto evidencia que as crianças com

SILVA, M. K. M. ; SILVA. L. G. S.. In: A aprendizagem da escrita pela criança com síndrome de
Down inserida em sala de aula regular. Congresso Internacional da Afirse - V Colóquio Nacional,
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deficiência intelectual passam pelos mesmos processos de aquisição da escrita
vivenciados por outras crianças, a diferença está no tempo maior que requerem para
aprender e uma mediação mais sistemática devido as dificuldade cognitivas
inerentes a necessidade educacional especial.
Em relação ao processo de aprendizagem dos alunos com deficiência
Magalhães (2011, p. 100) considera que
[...] não há diferenças drásticas entre o processo de aprendizagem
de alunos deficientes e não deficientes. Cabe a escola considerar
que os caminhos de aprendizagem e desenvolvimento em alunos
com deficiência tem peculiaridades, e que não importa a deficiência
em si, mas como o meio cultural e a escola lidam com isso.

As professoras continuaram relatando que em suas salas há alunos que
apresentam muitas dificuldades de aprendizagem por motivos como: falta de
concentração, dificuldades de memorização, inquietação e pouca atenção na hora
da aula. Nesse momento Violeta indagou “como saber se meu aluno tem um a
deficiência intelectual, um dificuldade de aprendizagem ou se é disléxico.
Terminamos o encontro combinando de nos próximos a temática ser focada na
discussão sobre dislexia e TDAH.
No encontro do dia 20 de maio de 2015 iniciamos com o filme “Como estrelas
na terra - toda criança é especial”51

que resultou ao final na comoção das

professoras pela forma como foi abordado a temática da responsabilidade do
professor e dos pais na vida da criança.
A professora Lírio agradeceu por estar participando desses encontros e ter
assistido a esse filme. Muito emocionada, ainda, com lágrimas nos olhos disse:
Infelizmente ainda vejo nossa escola assim, com prática tradicional
que zela pela disciplina e realiza atividades mecânicas sem colocar o
aluno, e suas possibilidades no centro do processo, visando apenas
cumprir o currículo e deixando muitos para trás [...]

As professoras concluíram que a falta de conhecimento sobre as
necessidades educacionais do aluno, seja por parte dos pais ou do professor,
prejudica a aprendizagem da criança. Perceberam que muitas vezes o aluno é
culpabilizado pela sua não aprendizagem, mas que o fracasso que se verifica nas
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salas de aula é decorrente de vários fatores, tais como: problemas sociais,
emocionais e psicológicos das crianças e de suas famílias. Lírio continuou essa
reflexão dizendo:
Lírio: A realidade dessas crianças é cruel! Quem consegue aprender
quando se tem em casa situações de pais presos e envolvidos com
drogas que batem nas mães, com falta de comida e de amor. Eu
tenho uma aluna que falta muito e por isso ela não tem as
competências da leitura e da escrita. Eu descobri através das
crianças que a ausência é por causa da mãe que se droga. Eu
precisei conversar com a mãe e ela me disse: a senhora não sabe da
minha vida eu tenho que trabalhar, e ela fica com as irmãs. Eu me
passei por desentendida e falei que ela precisava vir para escola
porque o conselho tutelar vai saber o porquê das faltas. Ou seja,
precisei ameaçar. Eu morro de pena porque essa criança poderia
vivenciar outra realidade. Ela é esforçada.
Violeta: Se pararmos para pensar na realidade dessas crianças ....
um aluno que tive que sempre me deu muito trabalho ele via em casa
o irmão mais velho que não respeitava ninguém, puxar até a faca pra
matar a mãe. Como fica a cabeça de uma criança dessa?!

Na perspectiva da professorara Lírio, as dificuldades de aprendizagem dos
alunos da escola Florescer são consequência de fatores sociais identificado nas
famílias, como pais usuários de drogas, conflitos familiares, ausência de carinho e
de alimentação, circunstâncias que levam os alunos a não se interessar pela escola.
Nesse sentido, Lírio justifica o rendimento escolar dos seus alunos
relacionando as famílias que tem poucos recursos financeiros e apresentam
problemas estruturais graves que interferem no processo de ensino aprendizagem.
De fato, a influência negativa da família interfere na aprendizagem dos alunos,
entretanto, o insucesso do educando deve ser visto como um fracasso da escola
que não consegue lidar com as diferenças sociais, emocionais, linguísticas e
econômicas dos sujeitos aprendentes (AQUINO 1998).
As professoras continuaram a falar de casos semelhantes de outros alunos
que sofrem pelo abandono da família e ficaram refletindo o que podiam fazer em
casos assim. A professora Violeta enfatizou que não é psicóloga, mas precisa em
muitos momentos compreender a situação e resolver problemas para além de sua
capacitação. Segundo sua fala, não pode ser omissa com as situações que ocorrem
e interfiram na aprendizagem das crianças. Ela ainda ressaltou que ser professor é
uma tarefa árdua.
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Continuamos o debate sobre a dislexia a partir da discussão do recorte do
texto “O que é preciso saber? um olhar sobre algumas necessidades especiais mais
comum na escola” (CUNHA, 2011)

52

.

A partir da leitura do texto quanto a

orientações para o professor trabalhar com o aluno disléxico as professoras
destacaram outras maneiras de intervenção que poderia contribuir com a
aprendizagem dos alunos, como: organizar uma rotina, fazer trabalhos em dupla ou
trio, evitar o excesso de atividades, propor atividades com textos curtos, privilegiar
tarefas curtas, fazer uso de listagem de palavras e reescrita de texto coletivo, utilizar
cruzadinha e caça-palavras. Muitas sugestões de atividades foram ditas pelas
professoras, principalmente, com base nos seus estudos sobre o PNAIC.
No primeiro momento do encontro do dia 10 de junho de 2015 recorremos a
metodologia da “tempestade de ideias” para despertar a discussão sobre TDAH. As
falas das professoras demonstraram conhecimento da questão pautando-se pelo
senso comum. As professoras disseram que “são crianças indisciplinadas com
comportamento agitado” (Girassol), “as crianças são inquietas e acabam irritando os
colegas” (Lírio), “as crianças com TDAH por não se concentrar acabam tendo
dificuldade para aprender” (Violeta). O grupo descreveu o TDAH acrescentando
comportamentos

que

não

pertencem

ao

transtorno

como

a

indisciplina,

demonstrando pouco conhecimento sobre o assunto.
Após essa dinâmica projetamos um vídeo com uma reportagem sobre
TDAH53. As professoras compreenderam que o TDAH não diz respeito apenas a
uma questão comportamental54. Violeta lembrou de um aluno que impossibilitava o
andamento das atividades pedagógicas, haja vista, que durante a aula tinha
comportamento de inquietação, hiperatividade, não sentava na cadeira, conversava
bastante, agredia os colegas, gritava. Quando descobriram que ele tinha TDAH
passou a ser medicado e, então, ficou mais concentrado diminuindo em muito as
situações que ocorriam. A professora Girassol lembrou, novamente, uma aluna que
tinha esse diagnóstico e passou a ser atendida na sala multifuncional de uma escola
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próxima a escola Florescer, e que contribuiu para mudança de seu comportamento
em sala de aula. Vale destacar, que o Atendimento Educacional Especializado na
Sala de Recurso Multifuncional segue as orientações federais (BRASIL, 2008;
BRASIL 2009) e as previstas na Resolução 05/2009 de que este atendimento é
direcionado aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades, entretanto, quando não há demanda desses sujeitos, a professora
especialista da referida escola “abre” uma exceção para casos de alunos com
distúrbios de aprendizagem.
As professoras concluíram coletivamente que precisam estar atentas ao
comportamento dos alunos, observando e registrando através de uma postura
investigativa, não com o objetivo de fazer diagnóstico e rotular o aluno, mas para
conhecer melhor o educando e contribuir com seu processo de ensino
aprendizagem.
Como um dos objetivos desse encontro era discutir e refletir sobre o trabalho
em sala de aula com aluno que apresenta esse transtorno fizemos a leitura do texto
“Crianças Desatentas, hiperativas e impulsivas: Como lidar com essas crianças na
escola?” (RIZO, 2003)55. A partir da discussão do texto as professoras ponderaram
que algumas das estratégias citadas já eram utilizadas, embora não tivessem o
conhecimento de que beneficiaria a criança com TDAH, como por exemplo: manter
os alunos que se distraem com facilidade sentados próximo ao professor e longe da
janela e corredor; aproximar-se da criança quando estiver dando explicações;
verificar se os estudantes compreenderam as instruções; solicitar que seja o
ajudante da professora; usar recursos visuais nas aulas; evitar atividades longas,
entre outros.
Com base em todos os pontos já discutidos nos encontros realizados as
professoras enfatizaram a necessidade de um encontro que tivesse como temática a
avaliação da aprendizagem dos alunos com deficiência. No encontro do dia 15 de
julho tínhamos como objetivo discutir este tema. Para tanto, utilizamos a charge
abaixo acreditando que, assim, provocaríamos uma discussão sobre questões
referentes às práticas pedagógicas e os processos avaliativos:
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Figura 6 – Ilustração para reflexão e discussão
sobre avaliação

Fonte: http://ep376.blogspot.com.br/2011/05/avaliacao-no-contexto-escolar.html

A partir da imagem acima surgiu à discussão sobre as dificuldades de avaliar
a todos os alunos atendendo as demandas de cada um. Girassol explicou que
muitas vezes precisava fazer uma atividade diferenciada para seu aluno que tem
deficiência, mas não sabia como realizar. Indagou ainda se o aluno que não
conquistou os conhecimentos necessários para o 3º ano de escolarização deve ou
não avançar para o 4º ano. O grupo foi unânime ao afirmar que uma das dificuldades
diante das diferenças dos alunos é organizar uma prática em que o professor avalie
o aluno por si mesmo sem comparações.
Por muito tempo e, ainda hoje, verificamos em algumas realidades escolares
a concepção de avaliação como uma forma de julgamento, de “testagem” dos
saberes do aluno representado por notas ou conceito cujo objetivo é classificar
alunos como aprovados ou reprovados e, em muitas situações, rotulá-los como
alunos que tem distúrbios de aprendizagem. Essa ideia de avaliação destoa do que
é posto por alguns pesquisadores (HOFFMANN, 1998; VASCONCELLOS, 2000) no
qual percebe a avaliação como procedimento para compreender os avanços e
dificuldades que os alunos encontram partindo do questionamento e reflexão sobre a
própria prática.
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Nesta perspectiva, cabe chamar a atenção para a necessidade de fomentar
reflexões na formação docente com relação as concepções avaliativas dos
professores articulada as práticas em sala de aula, pois ao serem convidados a
discutir sobre esta temática, os docentes protagonizam debates sobre o processo de
ensino aprendizagem, refletindo a respeito do professor , de suas ações
pedagógicas e do reflexo destas na aprendizagem do aluno.
Já conhecíamos as percepções das professoras sobre os fins da avaliação
em entrevista realizada no início da pesquisa. A concepção das docentes de forma
geral é favorável à avaliação com objetivo formativo, embora tenhamos identificado
em alguns momentos herança do ensino tradicional de uma avaliação somativa

56

e

classificatória. Com vistas a propiciar uma reflexão sobre avaliação enquanto um
elemento importante do processo de ensino – aprendizagem, que revela a
construção progressiva dos conhecimentos dos alunos e o resultado das ações
didáticas lançamos para discussão com as professoras, os recortes de textos
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Vasconcelos (2000); Hoffmann (2001) e Luckesi(2000).
Quadro 13 – Recortes de textos para discussão sobre avaliação
 A avaliação [...] implica uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de
captar seus avanços, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar
uma tomada de decisão sobre o que fazer para superar os obstáculos. É a
forma de acompanhar o desenvolvimento dos educandos e ajudá-los em
suas eventuais dificuldades (VASCONCELLOS, 2000, p. 44).
 O bom professor não é aquele que reprova muito ou que aprova todo
mundo, mas aquele que garante as condições para aprendizagem de
todos (VASCONCELOS, 2001).
 O processo avaliativo não deve estar centrado no entendimento imediato
pelo aluno das noções em estudo, ou no entendimento de todos em
tempos equivalentes. Essencialmente, por que não há paradas ou
retrocessos nos caminhos da aprendizagem. Todos os aprendizes estão
56
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sempre evoluindo, mas em diferentes ritmos e por caminhos singulares e
únicos. O olhar do professor precisará abranger a diversidade de
traçados, provocando-os a progredir sempre (HOFFMANN, 2001a, p. 47).
 A avaliação, como ato diagnóstico, tem por objetivo a inclusão e não a
exclusão; a inclusão e não a seleção - que obrigatoriamente conduz à
exclusão. (LUCKESI, 2000, p.172).
Fonte: Organizado pela pesquisadora a partir dos textos (VASCONCELLOS, 2000;
VASCONCELOS, 2001; HOFFMANN, 2001; LUCKESI, 2000).

Prosseguimos a discussão com a pergunta: a avaliação pode contribuir com
um ensino mais democrático, mais humano e mais inclusivo? As professoras se
posicionaram e relataram dificuldades que permeiam a prática pedagógica e que
podem dificultar esse processo.
Demos continuidade ao encontro verificando no Projeto Político Pedagógico
da escola e na resolução que trata sobre a inclusão das pessoas com deficiência do
município de Natal a concepção de avaliação e como proceder com a avaliação dos
alunos com deficiência no processo de inclusão escolar. O recorte abaixo revela as
concepções de avaliação estabelecidos no PPP da Escola Florescer
[...] a avaliação será processual, diagnóstica, contínua e mediadora,
tendo como principal objetivo: possibilitar aos docentes uma análise
crítica da prática pedagógica e permitir aos alunos o conhecimento
de seus avanços, possibilidades, dificuldades [...](PPP, 2013, p.31).

A concepção de avaliação tal como concebida no PPP da Escola Florescer
evidencia uma concepção formativa de avaliação, posto que, para além de identificar
os resultados de aprendizagem dos alunos, propõe que o docente deve se utilizar
destas informações para analisar sua prática, com vistas a melhoria do processo de
aprendizagem de seus alunos.
No que tange aos procedimentos de avaliação, o PPP (2013) cita os
instrumentos avaliativos que podem ser utilizados pelos professores e que estão
articulados a essa concepção,
[...] pesquisas, observações com roteiro e registro, entrevistas,
construção de trabalho em sala, apresentação de seminário,
debates, relatórios, entre outros. Deverão ser considerados, ainda,
nesta avaliação, a participação do aluno no desenvolvimento dos
trabalhos e nas discussões realizadas, assiduidade, pontualidade,
autonomia e desenvoltura no desenvolvimento das atividades e
cumprimento das regras sociais de convivência (PPP 2013, p.32).
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Em meio a análise desse documento, a professora Lírio iniciou o diálogo
sobre a avaliação da aprendizagem dos alunos com deficiência. Mais uma vez
revelou uma angustia sobre a avaliação das aprendizagens do aluno com paralisia
cerebral “Ele aprende eu sei, mas preciso aprender a identificar esses avanços”[...].
Partimos para discussão sobre a avaliação escolar do educando com deficiência
segundo as normas estabelecidas na Resolução 05/2009. O referido documento
explica como pode ocorrer o processo avaliativo do educando que tem deficiência
visual, ressaltando que no texto escrito a avaliação dar-se-á por meio da tradução
para o sistema Braille. No caso do aluno com deficiência auditiva, ressalta que os
“erros” cometidos na escrita serão interpretados como decorrência da interferência
da Libras (Língua 1) sobre a aprendizagem da Língua Portuguesa (Língua 2) e
afirma que nos casos dos alunos com deficiência mental grave, ou deficiência
múltipla poderá conferir “terminalidade específica àqueles que não atingiram um
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental,... ainda que os apoios e
adaptações necessárias não lhes tenham possibilitado o alcance dos resultados de
escolarização”(NATAL, 2009, p. 8).
No auge da discussão sobre como acompanhar a aprendizagens dos alunos
que tem deficiência de forma a respeitar suas especificidades e individualidades,
compreendendo estes como sujeitos capazes de construir conhecimento, foi
sucitado a possibilidade de uso do portfólio como formar de identificar as
aprendizagens alcançadas.
Embora este encontro tenha possibilitado as professoras se desprenderem de
concepções

de

incapacidades,

dificuldades

e

impossibilidades

quanto

a

aprendizagem dos alunos com deficiência, percebemos, ainda, que Girassol,
apresentava uma percepção das dificuldades de conseguir responder as
especificidades desses alunos. Lírio mostrava no seu discurso insegurança para
desenvolver sua prática de forma a considerar seu aluno com paralisia cerebral.
Segundo seu discurso, o tempo para planejamento era curto e não havia uma
orientação de como esse trabalho deveria ocorrer.
Tínhamos a intenção de contribuir com o planejamento pedagógico das
professoras desde os primeiros encontros realizados, mas a organização
pedagógica da escola impossibilitou que este processo ocorresse simultaneamente
aos encontros pedagógicos. Ao término dos encontros reflexivos, e finalizado os
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projetos de atividade das professoras, combinamos de construir um planejamento a
partir das demandas das turmas (interesses, necessidades e especificidades) e que
tivesse como norte um currículo comum que atendesse a diversidade dos alunos.
Ao final do encontro, Girassol se despediu agradecendo ao grupo pela
participação nas discussões que envolviam a inclusão do aluno com deficiência. Nos
informou que sua licença prêmio tinha sido publicada e que estaria ausente da
escola retornando no ano de 2016. Convidamos para que ela comparecesse no dia
de nossa avaliação sobre os encontros, agradecemos a participação e desejamos
um período de descanso.

5.3 Terceiro Momento: Planejamento e organização didática das aulas - espaços
para os alunos com deficiência
Esta seção abarca três encontros (13º ao 15º) de planejamento que visaram
contribuir com a organização das ações metodológicas que envolviam o trabalho dos
conteúdos programados para o ano de escolarização dos alunos, com base na
perspectiva da inclusão escolar.
Haja vista, a preocupação das professoras com a alfabetização dos alunos,
decidimos organizar um planejamento com caráter interdisciplinar e com as múltiplas
linguagens, organizado a partir do trabalho com a metodologia de projeto e a
perspectiva de multiníveis.
O encontro do dia 29 de julho de 2015 teve como objetivo construir um projeto
de ensino para a turma de Lírio e Violeta, considerando os alunos em suas
singularidades e as especificidades e interesse de cada turma. Iniciamos com a
leitura do texto “A prática pedagógica inclusiva: o ensino em multiníveis como
possibilidade” (ALMEIDA, 2012)
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. As professoras compreenderam que o ensino de

multiníveis é uma proposta de organização curricular comum a todos os alunos
baseada em objetivos únicos com estratégias em níveis diversificados.
As docentes já tinham identificado os níveis de aprendizagem dos alunos com
base na escrita, leitura e produção de texto, áreas que consideravam ser necessário
58
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embasar os objetivos do projeto. O agrupamento dos alunos foi realizado tendo por
norte a perspectiva de Almeida (2012) da seguinte forma,
Quadro 14 – Agrupamento de alunos pelo nível de aprendizagem quanto a
escrita, leitura e produção de texto
 Grupo 1: alunos alfabetizados que leem, interpretam e produzem
textos
 Grupo 2: alunos com dificuldades em leitura, interpretação e produção
de texto
 Grupo 3: alunos em processo de alfabetização.
Fonte: organizadora pelas participantes da pesquisa e pesquisadora, 2015.

Com a implementação desse projeto buscávamos que todos os alunos
pudessem, independente das suas especificidades, participar das propostas de
atividade pedagógica planejada, visando, portanto, a aprendizagem de todos, dentro
de um currículo comum.
Foi um desafio para nós planejarmos um projeto em multiníveis, haja vista,
que nunca tínhamos trabalho com essa perspectiva de projeto. Na verdade, esse
projeto organizado foi mais uma forma de “pensar como” realizar uma prática
pedagógica com viés inclusivo.
As professoras sugeriram que no projeto investíssemos em artes, músicas,
gêneros textuais para enquadrar o trabalho com a leitura e escrita. A professora
Violeta enfatizou que havia trabalhado uma obra de Tarsila do Amaral “Tarsila e o
papagaio Juvenal” e que os alunos tinham demonstrado interesse e participado da
atividade de releitura da obra. Organizamos então um Projeto intitulado “ A arte de
Tarsila do Amaral ensina”(Apêndice H). Planejamos atividades para serem
realizadas durante uma semana. Ao planejar as atividades pensamos no tempo,
espaço e estratégia necessária de acordo com as especificidades dos alunos.
Combinamos de reavaliar no próximo encontro as questões relacionadas as
referidas atividades, o envolvimento, a participação e interação dos alunos ao
projeto.
A professora Violeta nos informou que para turma que lecionava esse projeto
não agradava porque já tinha trabalhado com uma tela de Tarsila do Amaral, mas as
crianças não tinham demonstrado interesse. Ela nos informou que estava
trabalhando com o gênero quadrinhos e tinha abordado um livro de Ziraldo sobre os
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direitos das crianças. Pensou, então, em desenvolver um projeto sobre este escritor.
Sendo assim, foi organizado o Projeto “Aprendendo com Ziraldo” (Apêndice I). Do
mesmo modo, foram organizadas as atividades para reavaliarmos no próximo
encontro.
No encontro do dia 05 de agosto de 2015 avaliamos como tinham ocorrido as
atividades pedagógicas planejadas. Violeta entusiasmada revelou que os alunos
estavam participando e que tinha sido muito interessante a organização das
atividades, considerando os níveis de aprendizagem, ritmo e os interesses dos
alunos, contemplando os objetivos que desejava atingir para turma toda e pensando
em cada um em particular.
A professora Lírio relatou que o aluno “João” não foi a nenhuma aula porque
estava doente e, infelizmente, não pode verificar como o mesmo teria participado
das atividades planejadas. Quanto à participação do aluno com deficiência
intelectual a mesma destacou que ele demonstrou mais concentração, melhorou a
atenção, conseguiu interagir melhor e participar das atividades.
[...] ele estava mais calmo, participou das atividades, observou os
colegas, melhorou bastante a atenção nessa semana, eu
acompanhei mais de perto, precisei fazer algumas intervenções
individuais e percebi que ele estava fazendo a atividade. Ele vinha
me mostrar e perguntar se estava correto. Nessa forma de organizar
as atividades parece que as crianças estavam mais concentradas
com suas tarefas e queriam mostrar o que tinham feito umas para as
outras. Que pena que “João” não veio. Acho que ele também teria
gostado.

Violeta fez um registro no portfólio reflexivo quanto ao planejamento das
atividades

diversificadas

considerando

o

desenvolvimento

dos

alunos,

e

compartilhou com o grupo,
Considerar o nível de aprendizagem de cada aluno numa turma com
tantas questões não é uma tarefa fácil. O trabalho é intenso, de
observação e mediação, mas percebi que pode ser realizado um
ensino aprendizagem abordando uma temática comum a todos
pensando na diversidade da turma.

Considerando a ponderação feita por Violeta, Lírio assim se posicionou:
Quando naquele encontro que estudamos o caso de Bruno e você
nos apresentou uma proposta de atividade planejada para realizar
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com a turma dele pensei que você traria uma amostra de atividades
para fazermos em nossa turma. Quando você disse que nos que
faríamos e que você nos ajudaria eu pensei que não seria nada
fácil. Fazemos sempre uma atividade para turma toda. Às vezes,
aquele que tem uma deficiência como João que faz uma atividade
diferente, mas não com a mesma temática. Realmente não é fácil
porque o processo de ensino aprendizagem é complexo, mas é
possível e importante dentro de um planejamento abordar a todos
[...].

A professora Lírio reconhece que tinha dificuldade em organizar as atividades
pedagógicas para turmas heterogêneas partindo do mesmo objetivo e diferenciando
atividades pelo nível de aprendizagem dos alunos, mas entende ser possível e
viável o ensino de acordo com o desenvolvimento e interesse dos educandos.
No encontro do dia 12 de agosto demos prosseguimento ao planejamento
para mais uma semana de aula. Lírio destacou que João continuava doente e que
não tinha vindo à aula. Ela estava descontente porque gostaria que o aluno
participasse das atividades que haviam sido planejadas:
É uma pena que João tenha adoecido. A mãe disse que está bem
gripado e não pode pegar sol e chuva por isso não traz. Seria bom
acompanhar ele nessas atividades. Fiquei até na dúvida se parava o
projeto para quando ele retornasse poder participar, mas achei
melhor continuar quando ele voltar estaremos voltado para outro
assunto e tentarei fazer meus planejamentos atenta a turma, mas
não esquecendo das especificidades de cada um. Acho que foi muito
importante em nossos encontros reforçar isso porque sabemos, mas
o dia a dia faz com que não trabalhemos assim. Gostaria de ter mais
tempo para me dedicar mais, aqui mesmo na escola o tempo é muito
curto e as trocas no coletivo quase não acontecem, por isso vou
fazendo dentro do que posso.

A professora Lírio percebe a importância de desenvolver sua ação
pedagógica de forma a atender a diversidade dos alunos possibilitando, a esses,
oportunidades de participar de forma efetiva nas atividades propostas.
Organizamos mais uma semana de atividades, haja vista, que os alunos se
envolveram e aderiram ao projeto. Ao pensarmos nas atividades que seriam
realizadas as professoras demonstraram estarem mais desenvoltas, seguras e com
mais autonomia para planejar as atividades de forma a atender a todos e, também,
as especificidades individuais, sendo assim, percebemos que poderíamos finalizar
nossos encontros de formação.
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Finalizamos a sistemática de encontros em 09 de setembro de 2015. Nesse
dia realizamos uma entrevista com o objetivo de avaliar os encontros, como forma
de atender aos requisitos de uma pesquisa-ação.
Ao concluirmos os encontros reflexivos e termos acesso aos portfólios das
professoras pudemos triangular nossos achados e estabelecer as categorias de
análise dispostas no capítulo a seguir.
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6. FORMAÇÃO NA PERSPECTIVA INCLUSIVA: REFLETINDO CONCEPÇÕES E
PRÁTICAS

As práticas pedagógicas dos educadores devem ser consideradas
em sua complexidade, pois referem-se às diferentes redes de
formação em que cada um está inserido. Assim, as histórias de vida,
os percursos profissionais, os sentidos e os significados criados e
recriados ao longo de uma trajetória são fundamentais e
constitutivos
daquilo
que
se
é,
mesmo
quando
marcados
pelos
preconceitos,
dificuldades
e
conservadorismo.
E
tudo isso deve ser
incorporado
aos processos de formação que, fundamentalmente, devem
confrontar
e
ampliar
essas redes
com
outras contribuições (LEITÃO, 2004, p.36).

Neste capítulo analisamos os conteúdos expressos nas enunciações das
professoras buscando compreender o processo reflexivo desencadeado pela análise
da prática pedagógica ao longo da pesquisa.

Para sistematização dos dados,

agrupamos os conteúdos considerando a frequência e repetição com que ocorreram,
e tomando como elemento de análise essencial, as concepções e as práticas,
identificadas por meio dos diferentes procedimentos de pesquisa e organizadas
mediante temáticas que sintetizam as manifestações reflexivas das docentes. Foram
elencadas duas categorias, a saber: “As concepções e significações docentes que
emergiram no processo de reflexão” e “Prática reflexiva: indícios de uma formação
para inclusão escolar?”.

6.1 As concepções e significações docentes que emergiram no processo de reflexão

Ao longo dos encontros, nas entrevistas e em seus portfólios, bem como, na
prática pedagógica, as professoras revelaram as concepções sobre aluno com
deficiência, aprendizagem, prática inclusiva, e formação docente, com vistas à
inclusão, que culminaram em discussões, análises e reflexões individuais e
coletivas. Para ilustrar as reflexões das professoras selecionamos trechos do
registro do diário de campo, da entrevista, do portfólio e dos encontros realizados.
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Neste capítulo buscamos analisar como ocorreu esse processo e quais as reflexões
se processaram. Em alguns dos diálogos podemos perceber pequenos, porém,
significativos indícios de mudanças de concepções e práticas. Em alguns dados
analisados percebemos apenas a sinalização sobre a possibilidade de olhar sob
outro ponto de vista antes impensado. De qualquer forma, consideramos avanços
nas concepções das participantes da pesquisa ao exporem seus pontos de vista e
discutirem suas próprias práticas educativas.

6.1.1 Concepções de inclusão e sua relação com as práticas pedagógicas
Durante um longo período de tempo, as pessoas com deficiência, foram
impedidas de estudar nas escolas regulares, haja vista, não terem conquistado o
direito a participar das demandas sociais, econômicas e políticas. Na verdade, a
negação desses direitos representava a negação da condição de pessoas humanas
e de cidadãos. Segundo Mazzotta (1996, p. 15),
[...] a defesa da cidadania e do direito à educação das pessoas
portadoras de deficiência é uma atitude muito recente em nossa
sociedade. Manifestando-se através de medidas isoladas, de
indivíduos ou grupos, a conquista e o reconhecimento de alguns
direitos dos portadores de deficiências podem ser identificados como
elementos integrantes de políticas sociais, a partir de meados deste
século.

No Brasil, o direito à educação pública só passou a ser reconhecida para
todas as pessoas na Constituição Federal de 1988, ao estabelecer que “a educação
é direito de todos e dever do Estado e da família, inclusive dos indivíduos que
tenham alguma deficiência, preferencialmente, de estudar na rede regular de ensino,
como já enfatizamos em outro momento desse estudo. Quanto a pessoa com
deficiência, diversas leis e diretrizes passaram a estabelecer o direito desses
sujeitos serem incluídas na escola regular.
Não só nos textos legais e nos documentos escolares, mas nos discursos das
professoras, apareceram os preceitos de uma educação para cidadania. A
expressão “direito de todos” é uma constante na fala das docentes como podemos
confirmar nos extratos dos discursos de Lírio
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Eu entendo que a criança com Necessidade Educacional Especial
independente de qual seja a deficiência é cidadão e, por isso, tem
direito igual a todos os outros de ter acesso à escola, de vivenciar
com as outras crianças esse cotidiano tão rico de experiências e
aprendizagens (Lírio- transcrição da entrevista individual).
Quando eu penso que as pessoas com deficiência eram impedidas
de estudar, na verdade até de viver, né? Lembro-me de uma aula
que participei que falava que as crianças quando nasciam com
deficiência eram jogadas fora para morrer. Eu fico pensando um ser
humano com direitos como qualquer outro, mas que não podia ter
esse direito. Ele foi conquistado aos poucos. E hoje ainda vejo
alguns pais que não trazem os filhos pra escola sendo preciso o
Ministério público obrigar a mãe, como no caso de João que não
vinha a escola [...].Ainda bem que essas crianças passaram a ter
direito a estudar. Imagina esse menino em casa sem ter o que fazer.
A cabecinha funcionando e querendo dizer “me tire daqui”. Ele tem
aprendido tanto [...] (Lírio – transcrição do 9º Encontro Reflexivo)

As falas de Lírio revelam um pensamento sobre os direitos fundamentais da
pessoa humana de garantia da igualdade, de respeito às diferenças e do direito a
educação, como uma via de acesso aos direitos do cidadão e, portanto, de
construção da cidadania. Esse discurso era constantemente atualizado pelo
movimento de reflexão que a professora realizava ao se remeter a inclusão dos
alunos com deficiência:
[...] é necessário fazer valer todos os direitos humanos e a educação
é um direito de todos, por isso, também, das pessoas com
deficiência. (9º Encontro Reflexivo).
“Para as pessoas com deficiência terem seus direitos respeitos
precisa começar pela escola [...] a escola deve possibilitar a
construção da cidadania [...] o respeito a esses sujeitos é essencial
para essa conquista” (11º Encontro Reflexivo)
“[...] as pessoas com deficiência conquistaram esse direito de ter
uma vida digna e com qualidade” (entrevista coletiva).

As enunciações legitimam e parecem ancoradas aos princípios de valorização
dos indivíduos, de convivência na diversidade, de exercício de cidadania, e de
respeito as especificidades dos alunos (SASSAKI, 1997).
A professora compreende que a educação é para todos, quer tenha ou não
uma deficiência diagnosticada, pois é um direito conquistado e que deve ser
efetivado por todos, e para todos os sujeitos, de ter acesso à participação,
aprendizagem e a uma educação de qualidade. Quanto à conquista desse direito,
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Lírio revela ter conhecimento sobre a história das pessoas com deficiência e
entende os processos de exclusão vivenciados, de extermínio ao direito a educação.
Revela, ainda, sentidos atribuídos ao aluno com deficiência, visto como sujeito social
capaz de aprender e, portanto, de ter acesso aos mesmos direitos das outras
crianças.
Está explícita na fala da professora a ideia de cidadania como conquista de
uma vida digna para todas as pessoas pautada na justiça, na igualdade de
oportunidades e na participação efetiva na sociedade democrática. Apoiado nessa
premissa, Araújo (2007, p.11) ao conceituar cidadania salienta que
Hoje, no entanto, o significado da cidadania assume contornos mais
amplos, que extrapolam o sentido de apenas atender às
necessidades políticas e sociais, e assume, como objetivo, a busca
por condições que garantam uma vida digna às pessoas.

A ideia de cidadania esta relacionada às condições básicas para participar da
vida em sociedade, o que implica em assegurar os direitos fundamentais de saúde,
educação, lazer, esporte, trabalho, entre outros, reconhecidos e garantidos pelo
Estado. Embora esse discurso seja proclamado nas leis constitucionais, o que se
verifica é uma negação desses direitos de grande parte da sociedade brasileira, ou
seja, é um direito que ocorre na teoria, mas, na maioria das vezes, não se concretiza
na prática. A professora Violeta constata que muitas crianças estão excluídas do
direito a vida digna
[...] Quantos casos acontecem diariamente de crianças que são
desrespeitadas e ignoradas, prejudicadas em seus direitos de ser
criança e de aprender [...] crianças abandonadas, nas ruas, sem ter o
que comer, sem acesso a escola e, muitas vezes, pedindo ou
roubando para sobreviver [...] essa realidade é difícil [...] (Violeta –
diário de campo – 9º Encontro Reflexivo).

O nosso entendimento é de que a cidadania implica em um tratamento
igualitário, portanto, pressupõe acesso, e participação em todos os bens e serviço
oferecidos pela sociedade. Isto significa que todas as crianças, independente do
credo, classe social, etnia, gênero, entre outras características inerentes as
diferenças humanas, devem ter oportunidades e acesso à educação como condição
e garantia dos direitos do cidadão.
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Este sentido de que todas as crianças têm direito à educação perpassa as
percepções da professora Girassol e da coordenadora Jasmim quando em suas
falas enfatizam:
Todas as crianças precisam estudar. É um direito delas de vir pra
escola e de conviver com os outros [...] (Girassol – entrevista
individual).
[...] eles tem direitos igual a todas as outras crianças de estar na
escola. A escola e o professor quem precisa encontrar formas de não
excluir esse aluno e de valorizá-lo (Jasmim – transcrição do 7º
Encontro Reflexivo).

A coordenadora Jasmim, ao enfatizar os direitos da criança que tem
deficiência, de ser matriculado na escola regular, reflete sobre a responsabilidade da
escola e do professor na efetivação da proposta da inclusão escolar. Em sintonia
com essa compreensão de que o professor precisa assumir sua responsabilidade no
processo de ensino aprendizagem de todos os alunos, Lírio relata as dificuldades
que tem para planejar atividades direcionadas a atender as especificidades do aluno
João que tem paralisia cerebral e, percebe que não pode ignorar e ou inviabilizar as
especificidades desse aluno:
Eu acho que eu faço muito pouco pelo meu aluno. Me dá uma
angústia saber que ele poderia desenvolver mais, que ele tem direito
de fazer as atividades, mas que tem situação que não sei como fazer
e o que posso fazer por ele. Vejo ele sentado naquela cadeira meio
torto, querendo fazer..... Isso me dói [...](Lírio – transcrição do 7º
Encontro Reflexivo).

Violeta, por sua vez, percebe que [...] “ainda a muito que se fazer para que
essas crianças sejam respeitadas em seu direito a educação” (entrevista individual).
Entendida pela professora a educação como um processo, salienta que as
dificuldades para efetivação da inclusão escolar estão ancoradas nas carências da
estrutura organizacional das escolas públicas e da formação docente, como informa
a seguir:
Às vezes achamos que elas [as crianças] estão excluídas devido a
tantas dificuldades que encontramos na escola e em nossa pouca
formação, mas se pensarmos bem vemos que isso é assim mesmo
demora como tudo na educação (Violeta – entrevista individual).
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Jasmim e Girassol na entrevista individual, também revelaram a compreensão
de que o direito do aluno com deficiência para ser efetivado requer um investimento
e responsabilidades de todos os profissionais da escola,
Com a inclusão escolar, todos, temos responsabilidades para que
este direito seja alcançado (Jasmim – entrevista individual)
Eu acredito que este é um direito... que a inclusão na escola é um
direito de todos, mas precisa que tenha compromisso de todos
(Girassol – entrevista individual)

Em vários encontros, as professoras vislumbraram aspectos sobre o direito do
aluno a inserção na escola e o respeito as suas potencialidades, assim como, a
responsabilidade do professor para o avanço da aprendizagem desses alunos.
Vejamos um recorte de um discurso retirado do 4º Encontro Reflexivo que tinha o
propósito de proporcionar, as professoras, um momento de reflexão sobre as
potencialidades dos alunos com deficiência:
Lírio: Eu estava aqui pensando que não identificamos as
potencialidades dos alunos com Necessidades Educacionais
Especiais, na maioria das vezes, vemos o que está prejudicando e
faltando para que ele possa aprender como os outros, colocando a
culpa no aluno. Com esse diagnóstico do aluno Bruno, percebo a
importância do professor observar mais, e estar atenta a capacidade
que o aluno com Síndrome de Down também tem. Ele foi meu aluno,
mas ficava muito tempo com o auxiliar e eu não tinha identificado
algumas dessas potencialidades. Acho que isso acontece muito, até
pensamos e cremos que é um direito, e ainda bem que é assim, mas
nós no dia a dia ainda temos dificuldade em investir mais. Eles como
outros têm dificuldades de aprendizagem, mas não podemos só
pensar na inclusão como socialização, precisamos acreditar na
capacidade dessas crianças. Não é fácil porque nossas demandas e
necessidades são muitas e eu fico muitas vezes angustiada porque
um planejamento como esse que você apresentou é possível de
fazer, mas sozinha não conseguimos precisamos de orientação, de
formação e de ajuda.
Violeta: a gente sabe que as pessoas com necessidades especiais
têm direito de esta aqui, mas às vezes agente acha que essa criança
principalmente numa deficiência mais severa que atinge a
inteligência mesmo, que não vai conseguir aprender algumas coisas
e, por isso, acabamos nos ocupando dos outros alunos e deixamos
ele de lado muitas vezes de modo ate inconsciente . Nesse
diagnóstico que fizemos eu percebo que ainda centramos muito os
problemas para o avanço na aprendizagem. Eu pergunto e as
potencialidades? Num momento de reflexão como esse percebemos
isso! Sempre pensei que todos são capazes de aprender, mas com
esse vídeo de Peter e nessa discussão percebo que é possível
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colocar em pratica. Esses alunos têm possibilidades de avançar se
ele for estimulado e interagir com os outros e essas sugestões de
atividades nos faz refletir sobre nossa responsabilidade nesse
processo e a nossa busca por conhecimento aumenta.

As atividades de análise do estudo de caso de Bruno, a discussão sobre um
planejamento de acordo com as potencialidades do aluno, e a projeção de um
filme59 provocaram nas docentes uma discussão sobre a concepção de pessoas
com deficiência.
Violeta e Lírio não falaram sobre deficiência com uma conotação patológica.
Emergiu um sentido de que o aluno com deficiência pode apresentar dificuldades de
aprendizagem, mas o aspecto patológico decorrente da deficiência não foi exaltado,
pelo contrário, as professoras identificaram a questão da falta de formação e de
apoio como impeditivos da inserção plena desses alunos. Observamos com essa
discussão que as duas docentes não estão presas às concepções de incapacidade
e impossibilidade do aluno com deficiência.
Os fragmentos de falas abaixo revelam as concepções das docentes sobre o
aluno com deficiência, tomando por base as possibilidades e limites desses
educandos,
Jasmim: O aluno com deficiência precisa ser visto como qualquer
um, com direitos e deveres e com possibilidades e dificuldades. Ele
não pode ser deixado de lado na sala porque tem direito de aprender
(3º Encontro Reflexivo).
Violeta: Ele deve ser visto como qualquer pessoa capaz de aprender
e, também, limitações em algumas áreas [...] precisa ser estimulado
e participar das atividades como as outras crianças, porque só assim
vai avançar. (3º Encontro Reflexivo)
Girassol: No que eu fui conhecendo “Talita” fui percebendo como ela
é interessada, ela tem algumas dificuldades, mas do jeito dela ela
aprende. Eu acho que ela precisa de alguém para ajudá-la [...]
porque esse problema que ela tem precisa de mais intervenção que
os outros[..] ela teve avanços principalmente do lado afetivo, mas
tem dificuldade para aprender[...](3º Encontro Reflexivo).

As professoras apresentam uma imagem dos alunos que têm deficiência
como capazes de aprender. Contudo, emerge da fala de Girassol as dificuldades da
aluna que tem deficiência como algo inerente a mesma, em decorrência da
deficiência, focando na necessidade da colaboração para desenvolver qualquer
59
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trabalho pedagógico com a aluna. Girassol, ainda, evidencia uma concepção
arraigada de deficiência como um “problema” que a pessoa precisa superar para
avançar, mas mesmo com essa ideia, ela demonstra compreender que a pessoa
que tem uma deficiência pode aprender e avançar ser for oferecido apoio e uma
intervenção efetiva.
Em se tratando da concepção de inclusão escolar, as professoras revelaram
concordância nas suas concepções. A professora Violeta afirmou que inclusão é “[...]
trazer para escola todos os indivíduos que estão à margem da sociedade excluídos.
Não só a criança com deficiência, mas também a pobre, a negra” (entrevista
individual).
Lírio acredita nesta mesma linha de argumentação ao enfatizar “é a inclusão
de todos, da criança ao adulto, pobre, com necessidades especiais, negras,
homossexuais, todos que estão excluídos, não só os com deficiência” (entrevista
individual). Girassol destacou que “inclusão escolar é quando a escola recebe todas
as crianças não só as que têm necessidades especiais” (entrevista individual). As
professoras não restringem a proposta de inclusão escolar apenas às pessoas com
deficiência. Com efeito, as docentes entendiam a noção de que a escola – seu
campo de atuação – estava aberta e acolhia os diversos segmentos das pessoas
excluídas da sociedade, seja por condições físicas, étnicas e sociais. As respostas
das docentes estão relacionadas às ideias de inclusão difundidas na literatura atual,
de uma educação universal e democrática, que atenda à totalidade dos educandos.
As docentes acima referidas apresentam uma concepção de inclusão que
superava a mera inserção física do aluno com deficiência na escola, e destacavam o
papel fulcral de sua participação e aprendizagem para efetivação desse processo.
Fica evidente nesses discursos a capacidade das professoras de se
autoavaliar, de se autoconhecer e se olhar para si mesma, revendo posturas e
concepções e percebendo em sua própria prática e nas suas limitações a
necessidade de aprofundar seus saberes, de recriar a prática e de ter uma formação
para atuar na diversidade.
As professoras ao falarem da escolarização do aluno com deficiência expõem
a necessidade de formação, pois consideram que não possuem conhecimentos
necessários para enfrentar os desafios da inclusão, uma vez que, esse processo
demanda conhecimentos específicos. Essa autocrítica em relação ao seu
despreparo para lecionar na perspectiva da diversidade expõe que as professoras
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foram negligenciadas em sua formação inicial e continuada quanto a saberes
didáticos, pedagógicos, curriculares, bem como, atitudinais para o trabalho na
perspectiva inclusiva. Nesse sentido, parece plausível que o processo formativo que
empreendemos possibilitou as professoras rever os referenciais teórico –
metodológico que as orientava, evidenciando, ainda, a busca pela reflexão crítica
sobre a ação educativa, a reconstrução de conhecimentos teóricos e práticos.
As professoras, por outro lado, assumiam assim seu “inacabamento”
formativo (FREIRE, 1993) todas se encontravam diante dos dilemas entre ensinar e
aprender, a teoria e a prática pedagógica. Durante nossa pesquisa-ação,
constantemente, foi dado o direito às professoras de falarem livremente de sua
experiência com os estudantes com deficiência, evidenciando quais eram as
possibilidades de construção de um (re)pensar acerca das situações pedagógicas
vivenciadas no seu cotidiano.
Certamente, há necessidade de desenvolver formação continuada que invista
nos saberes da prática a novas perspectivas de organização do processo de ensino
e de aprendizagem, em uma vertente formativa reflexiva e não pautada em modelos
técnico-instrumentais.

A

perspectiva

é

favorecer

processos

reflexivos

que

contribuam para o rompimento de imagens instituídas de incapacidade e
impossibilidade do aluno com deficiência, dando espaço a um novo olhar sobre
essas pessoas e possibilitando a construção de uma prática pautada na diversidade.
Costa (2014, p.223) compartilha desse pensamento ao defender que,
[...]para a ação docente ser uma atividade teórico prático
transformadora, a construção de conhecimento dos professores deve
partir da análise crítica das práticas e da ressignificação das teorias a
partir dos conhecimentos das práticas.

Contudo, em entrevista realizada com as professoras quanto ao aspecto da
formação continuada, as docentes relataram que não estavam participando de
nenhuma formação no momento. Violeta se mostrou interessada em fazer um curso
de Libras porque acreditava que a qualquer momento poderia receber um aluno
surdo, requerendo ter conhecimento dessa língua para se comunicar com a criança.
O interesse da professora em adquirir conhecimento para desenvolver sua prática,
condizente com as especificidades do aluno, monstra o empenho da professora em
contribuir significativamente com a aprendizagem do educando.
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Retomando a discussão sobre as concepções das professoras, é importante
destacar que, no início da pesquisa o discurso de Girassol e suas observações nos
encontros nos fez inferir que ela concebia o aluno com deficiência identificando o
déficit apenas na criança como podemos perceber nas falas:
[...] ela ainda não consegue fazer nada sozinha da atividade por
causa da idade mental acho que de uma criança de uns 5 anos aí eu
tenho que explicar várias vezes, mas acho que ela mesmo assim não
entende. Eu mostro as letras e pergunto qual é. Ela às vezes diz. (2º
Encontro Reflexivo)
Eu preciso que ele pelo menos aprenda as letras. Ele não sabe de
nada. Ele está com muitos déficits. No 1º e 2º ano ele não ficava na
sala de aula só correndo pela escola [...] (3º Encontro Reflexivo)
[...]“ela é muito lenta e acaba atrasando os outros porque eu tenho
que parar para explicar , ela tem muita dificuldade para entender. (3º
Encontro Reflexivo).

Em nossa entrevista, a professora, ao esclarecer o que entendia por inclusão
escolar, mas uma vez, situou o aluno com deficiência sob o crivo de seus déficits ao
explanar,
A inclusão escolar é colocar as crianças com diferentes problemas
para conviverem e socializarem porque para aprender os conteúdos
curriculares é mais difícil. As que têm alguma deficiência apresentam
uma dificuldade maior, por causa da deficiência para aprender, mas
elas estão aqui na escola com os outros e alguma coisa deve ficar
[...](entrevista individual)

Ao passo que foram ocorrendo os encontros e, suscitando das professoras
reflexões e análise de suas práticas quanto ao atendimento a diversidade dos
alunos, Girassol foi revelando outras significações a respeito do aluno com
deficiência e da concepção de inclusão escolar. Em nosso sétimo encontro, a
professora no auge da discussão sobre a inclusão escolar situou:

As crianças incluídas na escola com necessidades especiais devem
ser trabalhadas da mesma forma que as outras, mesmo que dosado,
que seja feito uns ajustes de acordo com o que sabem, né? Por que
elas aprendem, são capazes, mas precisam de mais atenção. Essas
crianças precisam aprender porque isso vai servir para vida delas.
Elas vão precisar lá fora saber lidar com seu dinheiro, por isso
precisam saber contar. Eu até trouxe umas cédulas falsa para
trabalhar com ela e facilitar aprendizagem. Tem coisa que eu faço
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como faço pra todos, mas sei que o professor só não consegue.
Todo seguimento da escola deve ajudar.

Em outro encontro que discutíamos a aprendizagem dos alunos com
deficiência Girassol afirmou
“Talita” quer aprender e ela pode aprender eu percebo que ela já
avançou um pouquinho e que se tivesse uma pessoa para me
ajudar... ela já até está conhecendo algumas letras quando eu
aponto e pergunto ela acerta algumas. Eu me preocupo que ela
aprenda sim a escrever o nome e a ler. Ela precisa, porque nem
sempre vai ter a mãe por perto [...] (9º Encontro Reflexivo).

As palavras da professora evidenciam uma mudança na sua forma de
perceber a inclusão escolar além dos muros da escola e no papel que este sujeito
integrado a sociedade desempenhará.
Inferimos de suas falas que Girassol, ao longo da intervenção, passa a
perceber a importância do professor desenvolver práticas capazes de remover
barreiras da aprendizagem e de participação e, assim, favorecer o desenvolvimento
da autonomia e da apropriação de saberes para que o sujeito alcance a igualdade
social e atinja a condição de cidadão.
A nosso ver, Girassol tinha uma concepção de deficiência enquanto um
fenômeno centrado no indivíduo, subestimando as condições de aprendizagem dos
mesmos. Na medida em que os encontros foram ocorrendo fomos percebendo que a
professora foi descontruindo tais concepções, enxergando uma concepção social da
deficiência. Logo, o conceito de deficiência se voltava para os resultados de
interação entre o sujeito e as restrições sociais vividas (CARVALHO, 2012). Era
apontado em suas palavras, a necessidade da escola se organizar estruturalmente
eliminando as barreiras de forma a atender as demandas de aprendizagem dos
alunos com deficiência.
Nesse contexto, Girassol ao falar das implicações da inclusão escolar
entrelaçada à questão pedagógica apontou de forma subliminar a necessidade de
realizar as devidas adaptações no currículo de maneira a beneficiar a todos os
alunos. Abaixo, no trecho da fala da professora observamos que aparece a palavra
“ajustes” indicando a flexibilização como uma saída para realizar atividades
pedagógicas com base num currículo comum acessível a todos os alunos.
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Eu acho que as crianças com Necessidades Educacionais Especiais
podem fazer as mesmas atividades que as outras. Às vezes faço
alguns “ajustes” para que a criança possa realizar a tarefa só.
Quando vejo que não dá mesmo faço uma atividade diferente
(entrevista individual).

Verificamos

que

a

prática

das

professoras

partia

de

intervenções

empobrecidas ou atitudes de ignorar a presença do aluno deixando-o sem
intervenção como podemos verificar nos episódios abaixo:
A professora Girassol fez uns desenhos na lousa e pediu que as
crianças dissessem os pedacinhos (sílabas) que formar as palavras.
As crianças alfabetizadas respondiam, enquanto Diogo e outras
ficavam caladas. Diogo, nem olhava para a lousa, estava prestando
atenção em seu material como se estivesse ansioso para escrever.
Ao finalizar, a professora pede que as crianças abram o livro de
matemática para fazer a atividade e ressalta que não é para fazer
com o colega para não haver barulho. Passa nas cadeiras para
explicar a atividade. Quanto a Diogo manda pegar o livro do 1º ano e
fazer atividade de copiar as letras, mas o aluno começa a pintar um
desenho [...] (diário de campo - 03/04/ 2014).
Na rotina de hoje Lírio começou com uma história, mas não
despertou o interesse das crianças que ficaram inquietas. Ela
percebe e prossegue a rotina explicando a atividade e formando as
duplas que sentariam juntas para realizar a tarefa. João não sentou
ao lado de nenhuma criança. A auxiliar foi sua parceira. A atividade é
uma música sobre os direitos das crianças (Projeto trabalhado na
turma). A professora canta e pede que as crianças ajudem na escrita
coletiva. João esta sentado na cadeira meio torto e apático. A auxiliar
senta perto dele, lê a música e faz o registro da música no caderno.
(Diário de campo 16/04/2015).

Olhando para atuação pedagógica da professora Girassol observamos
dificuldades em trabalhar com os diferentes níveis e ritmos das crianças. Durante as
aulas, em geral, direcionava uma atividade individualizada para os alunos com
deficiência diferente das tarefas proposta para os outros alunos.
Oliveira e Machado (2007) acendem a necessidade de modificações na
organização dos conteúdos, objetivos e metodologias, recursos didáticos e
pedagógicos e avaliação, com objetivo de possibilitar a participação e aprendizagem
de todos os discentes, sejam eles deficientes ou não. Em outras palavras, as
modificações são inerentes aos processos de ensino e aprendizagem e não
específico das práticas pedagógicas direcionadas às pessoas com deficiência.

205

O episódio descrito acima, da aula da professora Lírio, nos revelou que o
planejamento não era realizado considerando as especificidades dos alunos, e em
particular de João, com estratégias, as quais possibilitassem compreender e
participar das atividades propostas.
Contudo, a professora nos Encontros Reflexivos demonstrou acreditar que a
ação educacional precisa está voltada para as habilidades dos alunos. Em um
desses momentos, Lírio questionou sobre as implicações e modificações
necessárias para efetivação da proposta inclusiva, como podemos verificar nos seus
relatos imersos de tentativas reflexivas:
Eu acho que eu ainda não faço a inclusão porque não temos
materiais necessários, tempo, recursos didáticos, apoio e
conhecimento. João fica sentado naquela cadeira desconfortável,
muitas vezes alheio as atividades realizadas ou fazendo tarefas que
não diz respeito a sua idade e possivelmente a suas possibilidades.
Eu vejo que ele fica feliz quando participa das atividades, mas nem
todas as atividades ele está incluso. Que inclusão é essa eu me
pergunto? Mas por outro lado eu penso se essas crianças não
estivessem aqui seria muito pior porque elas deixariam de aprender
muita coisa. (entrevista individual) [...]

No depoimento da professora percebemos que ela tece uma reflexão
autoavaliativa sobre sua prática identificando pontos frágeis e problemas nas ações
pedagógicas voltadas a atender a diversidade de ritmo e aprendizagem dos seus
alunos. Lírio foi tomando consciência de suas ações e confessa que muitas vezes
não o considerava e que atribuía pouca atenção a aprendizagem de João.
Ao longo do processo de pesquisa, as professoras foram se tornando mais
conscientes das suas concepções e ações e se constituindo investigadoras de sua
própria prática, assumindo ações de problematizar e avaliar a ação pedagógica.
As docentes, no exercício de reflexão sobre o direito dos alunos com
deficiência, de serem respeitadas e valorizadas e de alcançarem sucesso na
aprendizagem, tomando por base às lacunas e fragilidades do contexto escolar,
reconhecem caminhos e possibilidades para efetivação da proposta inclusiva
através do esforço e da coletividade da escola. As professoras invocam em seus
discursos a responsabilidade de cada membro da comunidade escolar, pois “o
resultado de uma escola inclusiva não se faz só com as professoras, mas depende
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de todos que fazem a escola, principalmente dos pais” (Lírio - diário e campo - 9 º
Encontro Reflexivo).

6.1.2 A inclusão é de responsabilidade de todas as pessoas
Os Encontros Reflexivos tinham intenção de possibilitar as professoras
repensarem sua prática pedagógica e refletir sobre o compromisso da comunidade
escolar, com a educação dos alunos com deficiência, a partir do pressuposto de que
uma escola aberta para todos requer um esforço coletivo dos agentes envolvidos na
educação.
As professoras enfatizavam que os alunos pertenciam à escola e não eram
responsabilidade apenas de um ou outro professor. Sendo assim, toda a equipe
escolar deveria se engajar, adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades e
valores inclusivos, para efetivar esse processo. Entretanto, segundo as professoras,
a equipe escolar não tem assumido suas funções, e essa solidão foi apontada com
muita ênfase em quase todos os encontros.
No relato das professoras havia sentimento de angustia e desamparo, que
gerava uma sensação de incapacidade das professoras, culminando em um trabalho
individual, como verificamos na narrativa abaixo:
Lírio: [...]até que ponto nossa escola está incluindo? eu posso
considerar essa escola inclusiva porque matricula o aluno com NEE?
Mas só os professores que tem que fazer a inclusão? O professor,
só, consegue? Se pararmos pra refletir diremos que não. A escola
não funciona só com o professor. Cada um deve fazer seu papel. Se
eu faço minha parte e o porteiro, por exemplo, não entende o que é
inclusão não há muito avanço.
Violeta: você agora me lembrou de um fato que eu presenciei o
porteiro comentando com outro funcionário que a justiça tinha
obrigado a mãe de João trazê-lo para escola e o funcionário ao final
da conversa comentou: pra quer esse menino deve vir pra escola?
Obrigar a mãe trazê-lo. Pra quê? O coitado vai aprender o quê? já é
difícil com os normais imagine com esse menino! Eu fiquei pensando
nesse dia, que inclusão é essa? Só no papel porque nos professores
fazemos formação, mas os funcionários não. Como fica?
Lírio: eu vejo que essa escola tem um porte bom de recursos, de
espaço físico e de profissionais, mas precisa do compromisso de
todos.
Violeta: até porque o aluno é meu, esse ano, mas, no outro ano, terá
outros professores, e se este não se sentir parte desse processo
como vai trabalhar? Não sei acho que ainda estamos longe! Estamos
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no caminho, mas ainda há muita coisa pra fazer (transcrição do 6º
Encontro Reflexivo).

De fato, para a efetivação da inclusão escolar é imprescindível que a escola
desenvolva uma política participativa que implique o envolvimento de todas as
pessoas que compõe a comunidade escolar. A inclusão escolar não ocorre apenas
na sala de aula e, portanto não é responsabilidade apenas do professor. Segundo
Carvalho (2012, p.54)
Seria no mínimo injusto considerar a sala de aula apenas e, nela,
professores, alunos e as relações com o saber, sem considerar que a
classe de alunos não existe no vácuo, dissociada da escola na qual
se encontra [...]

Um desafio premente na Escola Florescer para efetivação da inclusão escolar
passa pela superação do trabalho individualizado em busca de colaboração de toda
comunidade escolar. Uma possibilidade seria ampliar formações em serviços de
maneira que os funcionários da escola, também tivesse a oportunidade de participar
de espaços de reflexão sobre a inclusão escolar e, assim, transpor conceitos e mitos
criados e sedimentados a respeito do aluno com deficiência.
Stainback ; Stainback (1999) enfatizam que a colaboração é uma estratégia
que contribui para transpor os desafios que dificulta a aprendizagem dos alunos e
inviabilizam a inclusão escolar. Salientam ainda que,
A rede de apoio deve ser conduzida pelas pessoas de dentro da
escola (isto é, indivíduos diretamente envolvidos nas comunidades
da escola e da sala de aula). Esses indivíduos incluem os alunos, os
professores, as secretárias, os diretores, os pais, os especialistas, os
voluntários da comunidade e os outros funcionários da escola.
(STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 227).

Para Pacheco (2007, p.130), [...] “É necessário que as escolas reconheçam
que a colaboração precisa ser praticada amplamente a fim de melhorar as habilidades
colaborativas com o pessoal e com os alunos”. Com base nesses argumentos
concordamos que a escola com viés inclusivo precisa de ações colaborativas de
todos.
No momento que as professoras refletiam sobre a responsabilidade de toda
equipe para inclusão escolar, a coordenadora Jasmin precisou sair do encontro para
conversar com uma criança sobre o comportamento em sala. As professoras
continuaram discutindo e Violeta revelou que a coordenação deveria contribuir mais
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com o trabalho dos professores, apoiando e contribuindo com a prática.
Acompanhemos a continuidade do discurso:
Lírio: As coordenadoras nunca perguntaram sobre meu aluno que
tem paralisia cerebral. Como está o trabalho. Quais minhas
preocupações? Como estou trabalhando com ele e se tenho
conseguido fazer algo? Elas nunca me perguntaram nada. Eu não
tenho apoio de ninguém. Por isso, esses nossos momentos tem sido
muito importante.
Violeta: realmente, eu também, nunca recebi apoio nem ajuda com
meus alunos especiais. Nunca ninguém perguntou se precisava de
algo. E eu que não tenho auxiliar! Aí que é difícil.

O coordenador Pedagógico é

um elemento essencial na articulação e

coordenação dos processos educativos devendo ser capaz de atuar e buscar garantir
a efetivação da proposta inclusiva. Entre suas atividades de apoiar e acompanhar o
processo de ensino aprendizagem o coordenador contribue com a formação
continuada do professor.
Ao fomentar condições de formação em serviço, o coordenador poderá
promover situações de reflexão e análise das práticas, bem como, sessões de
estudos e pesquisa a respeito da educação da crianças com deficiência. Entretanto,
para que a coordenação colabore com as ações didáticas da escola, é necessário
conhecer o trabalho desenvolvido e promover uma ação coletiva entre toda a equipe
escolar, com vistas a superar os obstáculos da aprendizagem de todos os alunos.
Como a inclusão se constitui um desafio a prática dos professores, é necessário a
atuação do coordenador pedagógico junto ao professor, promovendo momentos no
qual os professores possam dialogar e refletir sobre suas concepções e práticas na
inclusão escolar, como destaca Aguiar ( 2010,p.149):
Neste momento poderíamos considerar ser também tarefa do
coordenador pedagógico refletir junto com o professor sobre o
processo de inclusão de alunos com deficiência, considerando não
apenas as questões legais, mas também, as representações que o
grupo tem acerca da deficiência e da permanência desses alunos no
espaço escolar.

Muito embora essa seja a visão das professoras a respeito da coordenação
pedagógica e da importância de um trabalho coletivo na escola sob a supervisão e
colaboração da coordenadora,

pudemos verificar que o trabalho pedagógico da

Escola Florescer é marcado por ações isoladas, com pouca continuidade,
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acompanhamento e sistematização pedagógica dos planejamentos e projetos por
parte da coordenação e ausência de um trabalho colaborativo dos agentes
educativos da instituição.
Nas observações realizadas percebemos que o planejamento escolar não era
acompanhado pela coordenadora pedagógica e, portanto, esta não conhecia o que
estava sendo trabalhado nas turmas. Muitas vezes as professoras não desenvolviam
planejamentos porque tinham outras ações para fazer, como relatórios e caderneta
para colocar em dia.
Eu sei que não é o ideal, que o planejamento deveria ser realizado
aqui na escola na discussão com as colegas e a coordenadora, mas
infelizmente não dá tempo, é muito curtinho o tempo então eu acabo
fazendo em casa. (Violeta – entrevista individual).
Começamos o planejamento na escola quando as coordenadoras
nos propõe os projetos e pensamos sobre eles fazendo a mesclagem
com os livros e os conteúdos para o ano que trabalho ,mas nunca
consigo fazer aqui porque acontece tanta coisa que atrapalha, que
término em casa.(Girassol – entrevista individual).
Pra mim o momento do planejamento precisa está mais voltado para
pensarmos a nossa prática e a aprendizagem do aluno, então ai
organizar as atividades que serão desenvolvidas, mas aqui no dia do
planejamento não dá tempo disso porque vejo que focam muito em
estudar texto. Não é que não considere importante quando tem uma
relação com as situações de sala, mas acho que acaba que não
fazemos realmente o que é necessário, sabe (Lírio – entrevista
individual).

O planejamento é o momento no qual o professor reflete sobre a prática,
repensa as dificuldades encontradas, pensa nas possibilidades de aprendizagem
dos alunos, procura estratégias para superar as dificuldades identificadas no
processo de ensino aprendizagem, busca aperfeiçoar a ação docente e toma
decisão capaz de promover mudanças. É, portanto um momento de pesquisa,
problematização, questionamento e reflexão sobre a prática pedagógica (LIBÂNEO
1994; VASCONCELOS 2000). Nesse processo é possível encontrar caminhos para
a efetivação de uma prática educacional inclusiva.
Para tanto, o coordenador deve assumir o seu papel de organizar e conduzir
o trabalho, pensando junto às professoras, nas dificuldades encontradas no
cotidiano escolar e repensando em estratégias para superá-las.
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A coordenadora Jasmin nos revelou em entrevista que tem consciência do
pouco apoio dado as professoras nas questões pedagógicas voltadas para inclusão
escolar:
Eu acho que você já percebeu que as coisas na escola são muito
dinâmicas e que acontecem muitos problemas no dia a dia. Quem
está de fora pensa que coordenadora não faz nada. mas aqui são
muitas coisas pra resolver com os alunos. Organizamos o momento
para o planejamento com as professoras, mas na maioria das vezes,
não acontece como foi pensado. Você perguntou em relação à
prática das professoras para a inclusão, se a coordenação dá o apoio
e ajuda nesse processo ,eu acho que ainda não conseguimos fazer
este trabalho, também, porque, não tivemos formação pra isso. Eu so
uma curiosa sobre esse assunto, mas precisamos de apoio de quem
sabe realmente para ajudar nesse ponto (entrevista individual).

A partir dessa constatação de jasmim de que precisa de apoio de
profissionais especializados para enfrentar os desafios da inclusão escolar
acreditamos que a colaboração do professor do AEE precisa ser considerada como
estratégia relevante para o desenvolvimento do processo educativo dessa escola.
Retornando à discussão sobre o fragmento de fala acima, quando jasmim
explica o motivo da pouca orientação sobre o saber fazer docente na perspectiva da
inclusão, justifica que é decorrente, principalmente, das demandas da escola em
relação a indisciplina de alunos. Alguns episódios são elucidativos desse argumento

[...] são 08h10min e as professoras aguardam a coordenadora para
iniciar a pauta do planejamento. Uma coordenadora está
conversando com um aluno que tem causado “problemas” na aula
por questões de má disciplina. Pelo diálogo da coordenadora com o
aluno, percebemos que o mesmo, no momento da aula se direciona
para conversas paralelas, não realizando as atividades propostas e,
ainda, irritava os colegas com palavras de baixo calão e apelidos. A
coordenadora dá conselhos e envia um convite para a mãe
comparecer a escola. A outra coordenadora conversa com uma mãe
sobre o comportamento que o filho vem tendo em sala de aula.
(15/04/2014 - diário de campo).
Iniciamos o Encontro Reflexivo sem a presença da coordenadora,
pois já são 08h12min. A coordenadora está resolvendo situações de
mau comportamento dos alunos. No dia anterior, um grupo de alunos
quebrou a torneira do bebedor (4º Encontro Reflexivo).
Estávamos dialogando sobre questões relacionada a aprendizagem
do aluno com deficiência intelectual, quando fomos interrompidas por
uma professora, solicitando que a coordenadora conversasse com
um aluno devido a seu mau comportamento (8º Encontro Reflexivo).
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A professora Lírio chama atenção da responsabilidade da escola
quanto à aprendizagem de todos. Ela mais uma vez enfatiza: Esses
alunos não podem somente ocupar uma cadeira na sala, precisamos
fazer algo. Quando o diálogo estava suscitando reflexões das
professoras quanto a compromisso com a aprendizagem dos alunos
somos interrompidas pela professora de educação artística que veio
falar com a coordenadora sobre várias situações problemas com
seus alunos (12º Encontro Reflexivo).

A indisciplina dos alunos que não têm deficiência é um ponto, também, de
destaque na fala das professoras para justificar a dificuldade de atender as
especificidades dos alunos. As professoras, muitas vezes, desabafaram e
expressaram com veemência seu incômodo e aflição nas situações de indisciplina
dos alunos, vivenciadas cotidianamente em sala de aula. As docentes fizeram
menção a diversos atos considerados como indisciplinados: agressividade, falta de
limite, desrespeito com colegas e professora, bagunça, não participação às aulas,
não realização das atividades e, também, a falta de

interesse de alguns

alunos pelas aulas. As professoras se mostraram frustradas por se verem muitas
vezes impedidas de realizar adequadamente seu trabalho pedagógico em sala de
aula.
Glat e Pletsch (2012) concorda que a indisciplina é um dos maiores
problemas enfrentado pelas professoras no cotidiano escolar. Em uma pesquisa
realizada, as autoras constataram que quase todas as docentes reclamaram do
comportamento dos alunos em geral, e do desgaste que lhes causava, se
configurando como um obstáculo à inclusão dos alunos com deficiência.
No 10º Encontro Reflexivo, por exemplo, a professora Lírio relatou uma
situação vivenciada por ela em outra escola que trabalhava. A professora estava
angustiada com os alunos, pois todos os dias tinham diversos problemas de
comportamento para resolver e não sabia o que fazer.
Em reflexão com as professoras, a pesquisadora questionou o que elas
acreditavam ser o causador da indisciplina em suas salas de aula. As professoras
concordaram que a causa das crianças em efetuarem atos indisciplinares era em
decorrência da família, questões de desestruturação, permissividade e ausência de
valores e regras.
Segundo a professora Violeta, quando os pais são convidados a vir à escola
para conversar sobre a indisciplina das crianças, a “família diz eu não sei o que fazer
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mais com esse menino só se eu matar de uma surra”. Para as professoras os
próprios pais se queixam dizendo que não sabem mais o que fazer com os filhos,
não colaborando com a escola no processo de ensino aprendizagem. Essa situação
tem preocupado as professoras que se sentem angustiadas. A esse respeito
Chancon (2009, p320) questiona qual a importância da família e dos pais nos
processos educacionais, uma vez que, figura como importante, mas não assume a
sua responsabilidade. Sobre esse assunto a Declaração de Salamanca (1994) em
suas diretrizes de ação orienta no artigo 61,
Deverão ser estreitadas as relações de cooperação e de apoio entre
administradores das escolas, professores e pais, fazendo que estes
últimos participem na tomada de decisões, em atividades educativas,
no lar e na escola (onde poderiam assistir a demonstrações técnicas
eficazes e receber instruções sobre como organizar atividades
extraescolares) e na supervisão e no apoio da aprendizagem de seus
filhos (BRASIL, 1994b, p. 43).

Nesse contexto, faz-se necessário que se estabeleça um diálogo sistemático
entre família e escola, pois a parceria entre essas instâncias resultará em um efetivo
processo ensino aprendizagem.
Com objetivo de ampliar a discussão sobre a indisciplina na sala de aula, no
11º Encontro Reflexivo, quando abordávamos a questão da desatenção e
inquietação dos alunos com TDAH, projetamos duas imagens de salas de aula com
dinâmicas de atividades diferentes, para discutirmos a questão referente a prática
pedagógica, aprendizagem, comportamento e interação entre os alunos. Ao
analisarem as cenas, as professoras constataram que as condições de ensino
podem influenciar o comportamento dos alunos, pois “é muito difícil uma criança
ficar sentada duas horas seguidas, ouvindo o professor falar e fazendo a atividade”
(Lírio – diário de campo).
Lírio

reconhece

que

dependendo

da

atividade,

da metodologia e da

organização da sala de aula os alunos podem ficar desestimulados, desinteressados
e, assim, desenvolverem atos de indisciplina:
Às vezes tem aulas que planejamos pensando que será um sucesso
e os alunos não se interessam pela atividade, isso acontece e cabe a
gente perceber para replanejar a atividade e os alunos não ficarem
desinteressados(Lírio – transcrição do 11 º Encontro Reflexivo).
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O professor pode criar condições de ensino que favoreçam a aprendizagem
do aluno, e evitar atos de indisciplina através de

um método ativo, dialógico,

crítico, que aguce a curiosidade do educando e possibilite valorizar e respeitar os
saberes deste, priorizando o conhecimento de mundo trazido pelo aluno para
articular com os conteúdos curriculares (FREIRE, 1996 ).
A coordenadora Jasmim tomando como referência sua própria prática
enquanto professora lembrou novamente de um aluno que lecionou e que segundo
sua concepção era bastante indisciplinado. Segundo sua percepção, além de utilizar
uma metodologia flexível com estratégias diferenciadas, ela precisou conhecer o
aluno, sua história de vida. Esse envolvimento despertou um sentimento afetivo, que
para Jasmim, foi o que ajudou a desenvolver no aluno valores como disciplina e
respeito, e que contribuíram com o processo de ensino- aprendizagem.
Independente dos métodos de ensino utilizados pelo professor ficou claro na
discussão, que o docente deve conhecer o dia-a-dia do aluno, valorizar o
conhecimento, respeitar a individualidade e as diferenças de cada um, buscando
despertar valores e princípios que auxiliam na construção de conhecimento.
Quanto o apoio que a gestão pedagógica deve prestar ao professor na
efetivação das práticas pedagógicas, a coordenara Jasmim, em entrevista individual,
revelou que tem dificuldades em construir momentos de partilha e reflexão com as
professoras sobre a organização do trabalho pedagógico e o cotidiano na sala de
aula:
[...] as professoras tem muitas coisas para fazer da sala e preferem
fazer seus planejamentos e, também, às vezes, marcam médico ou
outros afazeres pessoais neste dia, porque, infelizmente, elas não
têm outro tempo e acham melhor falta no dia do planejamento.

Ao prosseguir com a discussão, a professora Girassol destacou que a gestão
escolar precisa trabalhar em conjunto com as docentes a fim de contribuir com a
prática pedagógica e, consequentemente, melhorar o desempenho do educando.
Ao mencionar o apoio às professoras por parte da gestão da escola, Lírio
apontou a necessidade de serem criados “grupos de estudo, de reflexões como
este que estamos realizando, visando discutir situações de sala de aula que
angustiam as docentes”. Aponta, assim, para a necessidade de se construírem
espaços de reflexão sobre a prática.
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Mais uma vez as professoras salientaram que a escola não favorece,
amiúde,

a

discussão dos

problemas que ocorrem em sala de aula e que

desestabilizam a prática do professor:
Lírio: O professor aprende bastante quando comenta com outro
professor as questões de sala de aula, mas são poucos momentos
como estes aqui na escola que podemos pensar nessas questões,
principalmente, questões que o professor fica meio perdido e precisa
conversar com alguém.
Jasmim: Um momento como esse seria bom que todos da escola
pudessem participar.
Violeta: Principalmente nessa discussão sobre o aluno com
necessidades educacionais especiais, né? Porque não podemos
deixar pra discutir o assunto só quando tiver ele em sala. Seria bom
que nos encontros de planejamento coletivo houvesse mais
momentos de discussão das questões das salas.
Lírio: o tempo é tão pouco pra tanta coisa que temos que fazer.
Nunca dá tempo de fazer tudo que queremos e acaba nem
conversando direito com nossos colegas de profissão [...] eu acho
que não temos esse espaço que pudéssemos aprender [...].

As professoras nos informaram que não existe intercâmbio de ideias,
conhecimentos e informações entre elas e as outras docentes da escola. De fato,
percebemos em nossas observações, que na Escola Florescer não ocorriam
oportunidades das professoras aprenderem com a troca de saberes e experiências
dos colegas através de um diálogo reflexivo.
Nas reivindicações das professoras quanto ao comprometimento e apoio da
gestão escolar para efetivação da inclusão surge como importante à busca de
serviços de apoio, materiais e recursos. Conforme apontado na legislação brasileira
(BRASIL, 2000, p.12-13), a direção das escolas tem como responsabilidade
1-Permitir e prover suportes administrativo, técnico e cientifico para a
flexibilização do processo de ensino, de modo a atender a
diversidade.
2-adotar propostas curriculares diversificadas e abertas, em vez de
adotar concepções rígidas e homogeneizadoras do currículo;
3-Flexibilizar e organizar o funcionamento da escola, de forma a
tender a demanda diversificada dos alunos;
4 – Viabilizar a atuação de professores especialistas e de serviços de
apoio para favorecer o processo educacional (BRASIL, 2000. P. 1213).

Para garantir a inclusão e o sucesso da permanência e aprendizagem dos
alunos com deficiência, são necessárias algumas ações administrativas e
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pedagógicas. Entre essas, o Atendimento Educacional Especializado é visto pelas
professoras como uma possibilidade de contribuir com a inclusão dos alunos que
apresentam alguma deficiência. As docentes, em nossos encontros indagaram
porque a Escola Florescer, apesar de ter uma boa estrutura, não era contemplada
com uma Sala de Recurso Multifuncional. A professora Lírio evidenciou a
necessidade de participação mais ativa da direção no sentido de prover recursos
para ao sucesso do processo de inclusão porque acredita ser esta uma das funções
da gestão escolar.
Conforme Rodrigues (2005, p. 105) “a direção das escolas inclusivas tem um
papel fundamental na ‘retaguarda’ do processo ensino aprendizagem”. O autor
aponta três formas de a direção apoiar a equipe pedagógica:
Uma forma de apoio é a busca dos recursos físicos necessário as
para o desenvolvimento dos projetos da escola [...] Outra forma de
apoio é filtrar algumas das dificuldades da escola que não são
diretamente pedagógicas.[...] A terceira forma , é a nosso ver, a mais
importante para a transformação continua da escola: incentivar a
equipe pedagógica e os alunos a correrem riscos[...] “correr riscos” é
colocar em pratica novas propostas, novas metodologias, novas
técnicas, novas estratégias[...]

O corpo gestor da escola, além das funções administrativas e burocráticas,
precisa garantir um ambiente escolar pautado em ações de respeito, tolerância e
colaboração, articulado ao processo da inclusão escolar. Para tal proposta ser
desenvolvida na escola, o gestor precisa se capacitar, construir conhecimentos e
habilidades para contribuir com a educação do aluno com deficiência e dos alunos
em geral.
Para Azevedo e Cunha (2008, p. 67).
A equipe gestora precisa articular o processo da educação inclusiva,
oportunizar a integração entre todos os envolvidos no processo
educativo, estabelecer relações e interrelações entre toda
comunidade escolar e contemplar todos os educandos [...]

É preciso destacar o quanto é importante não apenas a gestão escolar e os
professores se capacitarem para desenvolver um projeto de inclusão escolar, mas,
também, os funcionários que participam do processo educativo dos alunos. Essa
ênfase, também, foi exposta pelas professoras nas suas entrevistas e nos encontros
reflexivos realizados.
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A professora Lírio estava incomodada com as concepções de alguns
funcionários da escola a respeito do seu aluno com paralisia cerebral. Segundo sua
fala, o porteiro afirmou que “não sabia por que a justiça tinha obrigado o aluno João
vir para escola, só pra dá trabalho a mãe porque ele não tem condições de aprender
é um pobre coitado”. Percebemos que a percepção do funcionário sobre a criança
que tem deficiência é extremamente negativa. Com base em estereótipos e
representações, acredita que o aluno com paralisia cerebral, pelas limitações físicas,
é incapaz de aprender e digno de dó, sem possibilidades de avançar.
Todas as pessoas que fazem parte da escola precisam conhecer mais sobre
os sujeitos com deficiência, para que assim, tenham possibilidades de desmistificar
as significações e expectativas quanto ao desenvolvimento e aprendizagem dessas
pessoas.
A inclusão escolar não se constitui numa tarefa simples, na verdade, é um
desafio,

pois

requer

recursos,

formação

docente,

flexibilidade

curricular,

acessibilidade, porém, é algo possível de ser empreendido se for desenvolvido num
processo coletivo entre docentes, diretores, coordenadores, funcionários, pais e
alunos, no qual cada um assuma sua função na busca de efetivar a inclusão de
todos.

6.1.3. Esse aluno tem algum problema, só não tem o laudo!
Durante os Encontros Reflexivos, as questões referente a dificuldade de
aprendizagem, lentidão e atraso em copiar a atividade, falta de concentração e
atenção, agitação e facilidade para esquecer o que foi ensinado de alguns alunos,
surgiam constantemente nas falas das professoras, indicando que eles podiam ter
alguma deficiência, embora não houvesse um laudo médico que comprovasse. Para
as docentes o aluno que apresentasse um “desvio” no comportamento ou limitações
quanto a aprendizagem se tornavam um “desafio” a prática docente e precisava de
uma investigação médica que justifique as causas:
Esse menino vem todo dia pra escola e ainda está pré-silábico. Não
sei se isso é só dificuldade de aprendizagem, porque ele não tem
laudo, mas não vejo avançar. (Girassol – 3º Encontro Reflexivo)
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[...]a professora me perguntou como proceder com o aluno. Ela disse
que ele não tem laudo e queria saber como avaliar esse menino. Eu
fiquei também pensando sem laudo é difícil ... Ele não sabe ler e
escrever (Lírio – 4º Encontro Reflexivo).
Bruno pra mim ele não tem só Down, ele também é autista, porque
ele ficava no parque rodando e gritando se bate e não interage com
ninguém (Lírio – 4º Encontro Reflexivo).
Talita copia tudo, mas não sabe de nada. Ela conta até dez, mas se
eu mostrar os números não conhece nenhum, não memoriza nem
lembra o que nos estudamos. Ela não tem laudo e eu ainda não sei
qual o problema dela (Girassol – 3º Encontro Reflexivo)
Eu não sei o que “Júnior” tem, mas ele tem alguma coisa. Ele não
interage. Passa a aula calado sem fazer nada. (Violeta – 6º Encontro
Reflexivo)
Tenho um aluno na outra escola que os professores dizem que é
doido. Eu ficava criticando meus colegas professores que diziam que
ele tinha problema e eu agora me pego pensando será que ele é
especial? Porque ele passa a aula olhando o relógio e fazendo ponta
de lápis. Eu fiz um diagnóstico com ele e percebi que está
alfabetizado, mas fica voando na aula. Será que ele não é
hiperativo?! Porque acho que autista ele não é (Lírio – 9º Encontro
Reflexivo).

Embora as professoras não concebessem os alunos com deficiência numa
perspectiva biomédica como uma patologia que precisava ser curada, elas insistiam
na necessidade de um laudo médico, que atestasse a necessidade apresentada
pelo aluno, através de uma explicação numa perspectiva orgânica que justificasse
as limitações e a incapacidade para aprender, como uma forma de ter uma ajuda,
seja na diminuição de aluno por sala seja na possibilidade de ter um auxiliar. Neste
sentido, ainda há o triunfo do modelo biomédico como determinante para a
existência de necessidades específicas.
Para ampliar o debate sobre as concepções que as professoras tinham de
deficiência e da importância dada ao diagnóstico clínico, propomos discutir o papel
do laudo a luz do modelo social de deficiência.
No debate, as professoras começaram a entender que mesmo o diagnóstico
sendo confirmado, as limitações que o aluno pode apresentar não estão, apenas,
relacionadas à questão biológica como determinante. No auge da discussão elas
passaram a entender que cada criança é única, diferente uma da outra,
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independentemente da deficiência e de sua Necessidade Educacional Especial,
enfim, cada uma tem suas particularidades e singularidades.
Lírio: A gente vê esse menino Bruno que tem Síndrome de Down,
mas já conheci outros com essa deficiência. Fisicamente parecem
por causa dos traço que são característico da deficiência ,mas as
habilidades são muito diferentes em cada porque tem a vivencia
deles em casa, na rua , na escola que constituem ele enquanto
sujeito.
Violeta: A diferença não esta apenas na deficiência, mas na vida
social, cultural de cada um. Bruno vemos que não tem um
acompanhamento de profissionais que seriam importantes para o
desenvolvimento dele.
Lírio: Cada pessoa é única independente da deficiência, por isso não
é que a pessoa que tem Síndrome de Down vão ser todas iguais
porque ninguém é igual [...].

A professora Lírio destacou que mesmo entre as pessoas que tem a mesma
deficiência, existem diferenças. Contribuiu para subsidiar a discursão o exemplo
vivenciado por ela,
Eu tive um aluno com deficiência intelectual que apresentava um
nível de dificuldade muito grande. Ele demorava muito para escrever
e não memorizava facilmente não. Agora lembro que ele veio tarde
para escola só começou a estudar com 8 anos. Depois tive outro
aluno com deficiência intelectual que na época fiquei imaginando que
seria igual, mas eram totalmente diferentes. Acho que também, por
um deles, o que era mais desenvolvido ter cursado a educação
infantil e ter acompanhamento.

As professoras perceberam que apesar do mesmo diagnóstico , os alunos
apresentam diferenças, isso significa que as educadoras passam a considerar os
fatores sociais e não apenas a questão orgânica como condicionante do processo
de aprendizagem. Lírio consegue entender a importância que o acesso a educação
infantil e, os anos a mais de escolarização do aluno Pedro teve para sua
aprendizagem, identificando que a deficiência não é tão determinante quanto ela
pensada anteriormente, e que a professora pode contribuir com o processo de
ensino aprendizagem de todos os alunos.
Em face a essas análises, provocamos a reflexão das professoras quanto a
uma série de patologias que são apontadas para as crianças que não correspondem
ao padrão estabelecido pela sociedade. Para ampliar a discussão das professoras
sobre o diagnóstico que, na maioria das vezes, elas fazem do aluno que tem uma
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deficiência voltada à questão biológica, fizemos alguns questionamos a partir do
recorte de texto de Smolka (1993, p.17). Perguntamos [...]o que é pedagógico e o
que é patológico? Como distinguir? Como diagnosticar? Quem faz ou pode fazer
este diagnóstico? O patológico é sempre originário na criança? Ou pode ser
produzido pelas condições sociais e pela inculcação pedagógica? Foi desencadeada
a seguinte discussão
Violeta: Quando há um laudo significa que o médico fez um
diagnóstico. Nós identificamos algumas questões pedagógica em
sala de aula que indica alguma necessidade educacional especial.
Todos os anos temos muitos alunos que tem dificuldade na leitura e
na escrita e eu me questiono o que pode ser? Aí começo a investigar
perguntando a família, vendo os registros para identificar a causa. No
caso, se não tem uma questão médica eu penso que pode ser de
ordem afetiva por causa dos diversos problemas dessas crianças em
casa ou mesmo pedagógica, ou seja, minha prática não está
atingindo esse aluno. Então preciso de estratégias e mais
intervenção pra ver se ele avança.
Jasmim: a gente pode pensar também que muitos alunos que são
reprovados durante muitos anos e depois se evadem não tem
Necessidades Educacionais Especiais. Às vezes a escola não está
sendo interessante para esse aluno. Eu vi uma reportagem de um
humorista que ele disse sempre foi um aluno problemático na escola
que demorou para aprender a ler e escrever, mas porque ele ainda
não tinha despertado o gosto.
Lírio: Eu faço uma investigação pedagógica como Violeta disse e em
alguns casos digo a família a necessidade de levar a um neuro, ou
psicólogo que tem mais conhecimento e pode dar uma respaldo
sobre o desenvolvimento do aluno( transcrição do 4 º Encontro
Reflexivo).

A professora Violeta destaca que diante das adversidades de sua prática
pedagógica com determinados alunos que apresentam alguma limitação na
aprendizagem, procura inicialmente, conhecer o aluno através do diagnóstico da
família para entender o histórico das aprendizagens e, confirmar ou não, se o
mesmo tem alguma deficiência. Quando não encontra uma justificativa para tal
comportamento ou dificuldade apresentada, solicita a família para encaminharem a
um profissional da saúde, com fins de ter um diagnóstico.
Segundo as professoras, a família resiste em buscar ou aceitar o diagnóstico
do filho. Para exemplificar, a professora Girassol cita uma aluna matriculada em sua
turma que apresenta dificuldades de aprendizagem, comportamento, interação e que
ao procurar a mãe para relatar alguns fatos apresentadas pela criança e a
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necessidade de um acompanhamento de um médico, a genitora respondeu: “minha
filha é normal! Eu não vou levar a médico nenhum porque ela não é doida”.
Observamos na fala da mãe um preconceito ao acreditar que um acompanhamento
com psicológico só é necessário para quem tem algum tipo de desequilíbrio mental.
Percebemos no discurso das docentes que a falta de diagnóstico gera uma
incógnita de qual necessidade educacional especial os alunos têm e como lidar com
eles em sala de aula. No auge da discussão questionamos
Pesquisadora: Qual a importância do laudo para o processo de
ensino aprendizagem do aluno? Apenas para constar na sua ficha
escolar e justificar num relatório os problemas de aprendizagem? Ou
com base no laudo buscar estratégias, metodologias e recursos que
contribua com o acesso ao conhecimento?
Girassol: O laudo eu vejo como um amparo porque é difícil darmos a
atenção que esses alunos precisam. Se eles tivessem um laudo seria
bom porque viria uma pessoa pra trabalhar especificamente com eles
e acho que é bom para o aluno que terá mais atenção quando
precisa.
Lírio: Além disso que Girassol disse acho que o laudo é importante
também para poder encaminhar os alunos com NEE para sala
multifuncional.
Girassol: Concordo com Lírio que o laudo é importante também
nesse sentido de ser encaminhado para sala multifuncional porque
ano passado uma aluna minha que tinha laudo de hiperativa e a mãe
conseguiu que ela fosse acompanhada na sala multifuncional e ela
melhorou bastante. A professora da sala multifuncional veio aqui
algumas vezes para conversarmos sobre o comportamento e a
aprendizagem dela. Foi bom pra aluna frequentar essa sala.
Violeta: O laudo também respalda a quantidade de crianças na sala
porque precisamos da mais atenção a o aluno e o laudo possibilita a
diminuição da quantidade de crianças e isso faz diferença no
trabalho.

As professoras sinalizaram a necessidade do “laudo médico” como forma de
ter um melhor atendimento as necessidades de aprendizagem dos alunos através de
um encaminhamento à sala multifuncional, apoio de auxiliar e diminuição de aluno
por turma.
Na proposta da inclusão escolar, a Educação Especial passa a promover
serviços de Atendimento Educacional Especializado, perpassando todos os níveis
de ensino, com objetivo de assegurar aos alunos com deficiência, transtornos
globais de desenvolvimento- TGD e altas habilidades/superdotação, serviços,
recursos e estratégias que garantam um processo de escolarização de qualidade
(BRASIL, 2009). De acordo com o Art. 2 da Resolução CNE/CEB n° 4, de 2 de
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outubro de 2009 que instituiu diretrizes operacionais para o Atendimento
Educacional Especializado na Educação Básica,
O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação
do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de
acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para a sua
plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua
aprendizagem. (BRASIL, 2009).

Dentre os serviços oferecidos no Atendimento Educacional Especializado, a
Sala de Recursos Multifuncional, aparece como espaço prioritário para o Ministério
da Educação na busca de oferecer suporte as Necessidades Educacionais
Especiais dos alunos com deficiência, TGD e altas habilidades, através do uso de
materiais pedagógicos, didáticos e equipamentos especializados.

Este serviço é

oferecido na escola regular que estuda ou na mais próxima, aos alunos
regularmente matriculados, pois a função das salas de recursos é subsidiar o
trabalho da sala regular (BRASIL, 2009), como já enfatizamos no capítulo 5.
Haja vista a escola regular ser estabelecida como lócus da escolarização do
aluno com deficiência e a SRM o espaço para dar suporte a aprendizagem desses
alunos , faz-se necessário uma parceria entre os professores do ensino comum e os
professores de salas de recursos, como determina a legislação em vigor “[...] a
educação especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o
atendimento às necessidades educacionais especiais [...]” (BRASIL, 2008, p. 15).
Em relação ao professor especialista, a Resolução 02, artigo 8 inciso IV apregoa que
este deve “ trabalhar em equipe, assistindo o professor da classe comum nas
práticas que são necessárias para promover a inclusão dos alunos com
Necessidades Educacionais Especiais( BRASIL 2001, p.5)
Givigi (2011, p. 8) destaca que é necessário um trabalho de parceria de
colaboração entre esses profissionais ao afirmar que [...] é imprescindível que essas
salas estejam trabalhando em sintonia com a sala de aula, para que os efeitos
produzidos sejam ampliados. Essa importância do acompanhamento da professora
especialista a sala regular foi percebida na fala da professora Girassol quando
identificou mudanças no comportamento e aprendizagem da aluna após a parceria
entre as profissionais.
Dias (2010) e Burkle (2010) em suas pesquisas perceberam a importância da
colaboração entre o professor especializado e o professor da classe comum para o
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processo de construção de conhecimentos dos alunos com deficiência. Dias (2010)
destaca a relevância da organização de encontros entre esses dois profissionais
com intuito de formular juntos planos de trabalho com base na necessidade
apresentada pelo aluno e, também, como forma de compartilhar experiências e
conhecimentos que contribuam com a inclusão do aluno.
Jesus (2011) ao tratar de princípios pedagógicos que efetivem a inclusão
escolar, salienta que não se faz uma prática inclusiva através de uma docência
isolada. Para a autora é importante a atuação de mais de um professor. Beyer
(2005) denomina de bidocência o trabalho coletivo de dois professores em uma sala
de aula com alunos com deficiência, tendo um deles formação específica para
atender esses educandos.
Em nossos encontros as professoras enfatizaram a necessidade de um
profissional que desse subsídio ao trabalho desenvolvido e pudesse colaborar com
as atividades pedagógicas desenvolvidas. Na maioria das vezes, o auxiliar era
solicitado, mas também, aparecia a importância do professor especialista e do apoio
da Secretaria Municipal de Educação nas elucidações abaixo:
Lírio: [...] Seria bom uma pessoa pra nos ajudar a planejar e a
avaliar[...] nós temos muitas dúvidas”. Girassol disse que a
professora da sala multifuncional veio algumas vezes planejar com
ela. Essa com certeza seria uma ajuda né? Uma pessoa
especializada para nos ajudar.
Jasmim: Pois é[...] não vem ninguém nem da secretaria nem pra
saber como está caminhando e para acompanhar o aluno.
Lírio: [...] Não é que não queira fazer o trabalho, mas é difícil fazer
diante de tantas questões: a formação que não temos, os problemas
de alunos indisciplinados, questões de falta de recursos e de apoio
da escola e da secretaria (transcrição do 5º Encontro Reflexivo).

Nesse movimento de reflexão sobre o atendimento as necessidades especiais
dos alunos, mais uma vez, as professoras questionaram porque a escola não era
contemplada

com

uma

Sala

de

Recurso

Multifuncional

Girassol: Eu não entendo porque aqui nessa escola tão grande,
referência nas Quintas, não tem uma sala multifuncional. O que
precisa para ter uma sala dessa aqui?
Pesquisadora: Na conversa com a gestora ficamos sabendo que a
questão é a falta de espaço físico, embora a escola tenha um bom
espaço físico, mas não há um local apropriado para construção de
uma sala de aula.
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Lírio: Na outra escola que eu trabalhava era pequena mais tinha
uma sala multifuncional era um espaço pequeno, mas dava pra fazer
o atendimento e as professoras quando podiam conversavam com a
professora da sala multifuncional que era uma ajuda pra elas.

A partir dessa discussão convidamos a gestora administrativa para falar sobre
a possibilidade de construção e funcionamento da SRM na Escola Florescer. A
gestora confirmou a falta de espaço, mas se dispôs a ver com a Secretaria de
Educação do Município uma possibilidade de efetivar esta sala na escola.
Outro suporte a prática das professoras que foi bastante enfatizado como
justificativa para exigência de um laudo é a presença de uma auxiliar de sala para as
turmas que tem alunos com deficiência matriculado, uma vez, que as professoras
acreditavam que eles precisavam de mais atenção que os outros alunos.
As salas regulares que tem aluno com deficiência matriculado têm direito legal a um
profissional de apoio para colaborar com a atuação docente (Nota técnica 19/2010 –
MEC/SEESP/GB). A figura do profissional de apoio, denominado na escola campo
de pesquisa de professor auxiliar, apesar de ser considerada pelos professores
como

benéfica

para

inclusão

nem

sempre

possibilita

oportunidades

de

desenvolvimento. Segundo Teixeira e Kubo (2008) a presença deste profissional
pode restringir as possibilidades de interação de estudantes com deficiência e seus
pares. Corrobora com esse discurso, Sanches e Teodoro (2007) quando enfatizam
que o apoio direto e individual, em que o auxiliar trabalha junto a carteira do aluno
com deficiência, sentando-se ao seu lado para ajudar na realização das atividades,
prejudica a socialização destes com seus pares. Verificamos esta constatação na
nota de campo abaixo:
A professora entrega a folha de atividade para os alunos em dupla
fazerem a reescrita da história que foi contada, mas João fica
sentado ao lado da auxiliar que pega o alfabeto móvel para montar o
nome dele (Lírio - diário de campo - 03/04/2014).
A professora divide a turma em duplas e entrega a atividade
xerocada para ser realizada. Mais uma vez Joao não participa da
atividade nem tem a oportunidade de aprender com um colega, pois
a parceira de Joao é a auxiliar (Lírio - diário de campo -15/04/2014).
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A auxiliar direcionava e mediava as atividades de João através de tarefa
diferenciada do objetivo que era estipulado para os outros alunos o que, sobretudo,
o isolava e impossibilitava a interação com as outras crianças.
Observamos em momentos da prática pedagógica da professora Lírio e na
fala da professora Girassol nos Encontros Reflexivos, que a auxiliar tinha a função
de mediar a aprendizagem dos alunos com deficiência. As professoras afirmavam
que não podia ser diferente, pois se elas se responsabilizassem por essa tarefa os
outros alunos ficavam dispersos:
Eu não sei se é o ideal, mas ele fica na maior parte com a auxiliar eu
dou as coordenadas do que ela deve fazer e peço que anote tudo pra
eu saber como ocorreu . Em alguns momentos sento com ele para
fazer um trabalho mais individualizado (Lírio- transcrição do 7º
Encontro Reflexivo).
Eu preciso de uma auxiliar para ficar com ela, com certeza ela ia
avançar porque quando eu fico cinco minutos com ela os outros
bagunçam (Girassol – transcrição do 5º Encontro Reflexivo) .

As ações da professora Lírio de mediar a aprendizagem do aluno com
deficiência, apenas, de forma individual, privando-os da mediação e cooperação do
outro, pode estar contribuindo com a estigmatização

e a discriminação destes

alunos, pois prejudica a socialização com seus pares,

representando um

distanciamento do princípio da inclusão escolar. O que observamos, na maioria das
vezes, eram atividades simplificadas, individualizadas e descontextualizadas do que
estava sendo trabalhado na turma e que pouco contribuía para o efetivo processo de
inclusão do aluno.
Reforçamos a informação de que no município de Natal não há uma
normativa que trate das especificidades do auxiliar, por isso, os profissionais que
realizam essa atividade nas escolas municipais de Natal não tem formação
específica para esse atendimento. Em casos de alunos que apresentam limitações
na locomoção e na manutenção da vida diária esses profissionais se dedicam
exclusivamente a ajudar com a higiene, alimentação e locomoção desempenhando
um papel de cuidador. A partir dessa conotação sobre as ações dos professores
auxiliares, podemos dizer que não é suficiente inserir um professor auxiliar para
promover a inclusão do aluno com deficiência, embora sua presença pode ser um
fator enriquecedor para toda a sala de aula.
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Segunda informação das professoras participantes da pesquisa, os auxiliares
que trabalham na Escola Florescer são encaminhados para as turmas que tem
crianças com deficiência com objetivo de apoiá-los e contribuir com os regentes de
sala. “Eles não são orientados quanto a sua função e não participam dos
planejamentos pedagógicos, pois precisam estar em sala com os alunos que tem
deficiência” (Lírio - 4º Encontro Reflexivo).
Marin e Braun (2013, p 53) criticam a mediação do estagiário que se reduz a
monitorar ações e acompanhar o aluno com deficiência. Devido as ações que é
designado a prestar, com base no cuidar, fica impossibilitado de participar do
trabalho pedagógico.
Não lhe cabe participar dos planejamentos, nem das reuniões
escolares, não há envolvimento com o que é decido, pois não está lá
como um profissional da escola, mas como um auxiliar, que, no
melhor dos casos, segue as orientações do professor da turma.

O laudo médico não deve ser visto apenas como possibilidade de ter um
auxiliar para “trabalhar com o aluno com deficiência, como as professoras da nossa
investigação enfatizaram. O laudo pode colaborar para que o docente conheça
algumas peculiaridades dos alunos, indicar um caminho inicial para que os
professores pesquisem os aspectos pedagógicos relativos a escolarização daquele
aluno. Contudo, jamais um laudo médico vai apontar estratégias de ensino ou de
flexibilização curricular a ser desenvolvida no processo de inclusão escolar.
Lima reforça essa premissa (2005, p.95)
[...] identificar a natureza, a causa e o tipo de deficiência é
importante para dar informações e pistas sobre como o seu
potencial pode ser desenvolvido o máximo possível. Entretanto, não
é o fato de identificar ou não a deficiência que facilita o trabalho
com o aluno. Muitas vezes, a identificação tem efeito contrário:
serve apenas para rotular a pessoa e não auxilia em nada os seus
professores, ou seja, diz o que o aluno tem, mas não avança com
informações ou indicações sobre “o que fazer”.

Por trás desse plano de ação com vistas a atender as especificidades dos
alunos, está outra intenção das professoras com o resultado do laudo médico:
reduzir a quantidade de alunos por turmas. Alguns pesquisadores (JESUS 2011,
BEYER, 2005, BAPTISTA, 2015; FRELLER, FERRARI E SEKKEL, 2008)
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consideram essencial a redução dos alunos com deficiência nas turmas que
pretender realizar um trabalho inclusivo.
Concordamos que a redução de alunos por turmas é essencial para que o
professor possa atender as especificidades dos mesmos. Essa dinâmica não deve
ser posta em prática apenas em turmas que tem alunos com deficiência, mas em
todas as salas de aula por todo o Brasil. A diminuição de alunos favorece a
interlocução necessária ao processo de ensino aprendizagem.

6.1.4 O processo de alfabetização das crianças com deficiência
Nas situações observadas e nos momentos de diálogos desenvolvidos nos
encontros no qual as professoras problematizavam suas práticas, a questão da
alfabetização aparecia como a maior dificuldade enfrentada em sala de aula.
No décimo primeiro encontro conversamos sobre a metodologia utilizada
pelas professoras e a concepção de ensino- aprendizagem e de alfabetização
adotada,
Pesquisadora: No nosso último encontro assistimos o filme como
estrelas na terra e, em seguida, vocês iniciaram uma discussão
sobre a metodologia do professor e as concepções de ensino e
aprendizagem da escola. Conversamos um pouco sobre a
abordagem tradicional e histórico cultural. Com base no filme e em
nossa discussão como vocês avaliam a prática de vocês não só com
os alunos com deficiência, mas com a turma em geral?
Girassol : Eu não sigo uma única teoria, utilizo de tudo um pouco
porque acredito que o que importa é o aluno aprender. Não entendo
porque alguns não conseguem aprender. Acredito que muito deles
não tem interesse porque a família não contribui e isso faz com que
não se interessem. Principalmente penso que as crianças não leem
nem escrevem ainda é porque não tiveram o estalo porque não
acredito que seja o professor porque se não, todos aprenderiam
igual.

Com base na fala inicial da professora Girassol e a partir das observações da
prática pedagógica por ela desenvolvida ficou explícita a concepção de que o
desenvolvimento do aluno ocorre com base nos fatores biológicos, sendo enfatizada
a noção de maturação orgânica. Fica ressaltado, ainda, a perspectiva de que o
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professor deve trazer uma “metodologia”, então o professor sempre deveria estar
“pronto” para os desafios impostos pela docência.
A professora se mostra angustiada para entender porque alguns aprendem de
forma satisfatória e outros alunos não. Em suas concepções sobre aprendizagem
fica subliminar que os alunos aprendem de forma homogênea e tem a expectativa
de que todos aprendam e façam as tarefas iguais. A partir dessa discussão
prosseguimos questionado como ocorre o processo de aprendizagem dos alunos
com deficiência,
Pesquisadora: E quando o aluno tem alguma deficiência?
Girassol: Quando tem uma dificuldade para aprender é complicado
porque penso essa criança vai chegar ao 4º ano assim.... (pausa)
Talita, por exemplo, sei que se ela tivesse uma ajuda ela ia ler. Ela
tem dificuldade, mas ela pode conseguir.
Lírio: Eu considero que independe de o aluno ser ou não especial
para pensar na metodologia tenho que conhecer os alunos é a forma
que eles aprendem. No caso do filme que assistimos “como estrelas
na terra” o menino tem dislexia, portanto apresentava uma
dificuldade para ler e escrever. Os professores que passaram por ele
não buscaram conhecer o aluno, sua dificuldade e a melhor forma
dele aprender. O professor de arte foi à diferença na vida desse
menino [...] eu pensei que ele seria despedido porque a escola
tradicional zelava apenas pela disciplina, é muito mecânica ,não
observa o que acontece com as crianças. O professor chegou com
uma metodologia diferenciada no qual os alunos participavam
realmente, mas fazia barulho e incomodava os outros docente[...]. a
minha metodologia é diversificada mas infelizmente muitas vezes
não consigo atender as demandas dos alunos que são muitas.
Girassol: Sua fala me fez repensar no que disse anteriormente ....
Na verdade, independente do aluno ser especial temos crianças que
chegam no 5º ano sem saber ler porque cada criança tem seu ritmo
próprio de aprendizagem.
Lírio: Pois é, por isso concordo com você em parte. Acho que alguns
motivos podem fazer o aluno se interessar ou não. No filme o menino
era desconsiderado e desacreditado por todos. Quando o professor
investiu nele ele avançou na aprendizagem.
Girassol: verdade. Pensando nisso que você disse nossos alunos
que vivenciam tantos problemas em casa como falta de comida,
drogas que os pais usam entre outras coisas como vão se interessar
né?

Verificamos que a concepção de Girassol sobre os alunos com deficiência,
ainda se apoia no estigma da incapacidade destes alunos. Na verdade, o discurso
de Girassol oscila entre acreditar nas potencialidades em determinadas momentos
e, em outros, ressaltar as incapacidades.
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A concepção empirista fundamenta o modelo tradicional de alfabetização da
professora Girassol quando evidencia o papel do professor e do aluno no processo
de ensino aprendizagem “[...]para o aluno ter um bom desempenho precisa ficar
atento à aula e à explicação do professor. Fica evidente na fala da docente que os
alunos aprendem por acúmulo das informações passadas pelo professor, o que
indica elementos da denominada por Paulo Freire, Educação Bancária. A esse
respeito Freire evidencia que “[...] formar é muito mais do que puramente treinar o
educando no desempenho de destrezas” (FREIRE,1996, p. 150) porque o processo
de aprendizagem exige compromisso e engajamento por parte do aprendente.
A prática pedagógica da professora estava marcada pelo o treino e a
repetição de letras e sílabas por parte dos alunos que não estavam alfabetizados,
entre esses, o que tinha deficiência intelectual, pois a ideia da educadora era que
atividades de cópia e ditado são indispensáveis para a aquisição da escrita. Abaixo
recortamos um episódio no qual a professora realiza uma atividade com a aluna não
alfabetizada que tem deficiência intelectual:
A professora entrega uma folha mimeografada que consta uma
atividade para escrever as famílias silábicas. Ela ao explicar aponta
para cada família e pede que a aluna repita. A aluna começa a
repetir “D” com “A”, “DA”, “D” com “E”, “DE”.... depois pede que
escreva as famílias. (Diário de campo, 18/04/2014).

Em nosso 5º Encontro Reflexivo, a professora Girassol ao se reportar à sua
prática com a aluna Talita revelou utilizar a memorização e o treino repetitivo das
letras para expor que a aluna está aprendendo:
Eu chamei Talita na minha mesa e fui mostrando as vogais a ela e
perguntando qual era. Mostrei a letra “E” e ela disse certo eu já tinha
perguntado outras vezes e ela não soube dizer, mas essa semana
ela disse, aí depois mandei ela copiar a letra e ela fez direito já está
melhorando[...]

A professora Girassol concebe o processo de ensino e de aprendizagem
voltado à memorização e repetição de letras e de famílias silábicas para alfabetizar
os alunos não alfabéticos. Ela entende que os alunos aprendem através dos
conhecimentos transferidos pela docente e da memorização e fixação de
informações.
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Ferreiro e Teberosky (1999, p. 27) ao abordarem a temática da Psicogênese
da Língua Escrita a respeito do que pensam as crianças quanto ao sistema
alfabético de escrita, evidencia que as crianças constroem hipóteses sobre a escrita
das palavras a partir da sua participação, em momentos nos quais, a escrita tem
uma função social. Sendo assim, “[...] não se trata de transmitir um conhecimento
que o sujeito não teria fora desse ato de transmissão, mas sim de fazer-lhe cobrar a
consciência de um conhecimento que o mesmo possui, mas sem ser consciente de
possuí-lo.” Dessa forma, cabe ao professor planejar atividades que favoreçam o
exercício reflexivo sobre a escrita, valorizando os conhecimentos que a criança traz
para a escola, estimulando a sua ação de aprender.
O processo de alfabetização, em tal perspectiva, não acontece igual para
todos, pois apesar de todas as crianças aprenderem a ler e escrever da mesma
forma, ou seja, passa pelas mesmas hipóteses da escrita, alguns apresentam
dificuldade nessa aprendizagem. Nesse caso, podemos citar as crianças com
deficiência intelectual que por apresentar um déficit cognitivo precisam de um tempo
maior para aprendizagem e, também, apresentam dificuldades relativas ao processo
das informações, a atenção, a memória e a linguagem (PALHARES, MARTINS
2002) que vai requerer do professor uma mediação sistemática, investimentos em
atividades estimulantes, desafiadoras, uma atenção direcionada e individualizada,
bem como, uso de estratégias como colaboração entre as crianças.
O sucesso da aprendizagem, também, está ancorado na construção de uma
autoestima e de um autoconceito positivo para que todas as crianças sintam-se
capazes de enfrentar os desafios que surgem no processo de aprendizagem.
Partindo dessa compreensão, localizamos em alguns depoimentos das professoras
a crença nas possibilidades de avanço na aprendizagem dos alunos com deficiência:
No dia a dia a gente vai conhecendo nossos alunos, suas
dificuldades seus interesses. No início, quando recebi Joao em
minha sala ficava imaginando como ele vai aprender diante de tantas
limitações? Mas no dia a dia nas atividades ou mesmo só em esta ali
eu percebo que ele aprende. Ele tem uma deficiência, mas aprende.
Eu hoje conheço melhor João suas dificuldades e o que gosta de
fazer. Sei e comprovo quando ele observa e responde em sala, ao
seu modo, o que pergunto, que ele esta aprendendo. Quantas vezes
pensamos apenas nas dificuldades e não investimos no aluno... eu
fico pensando. Sei que muitas vezes a atividade que faço ele não
esta incluído. Eu preciso criar estratégia de intervenção não posso só
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ficar achando que ele pode [...](LírioReflexivo).

transcrição do 8º Encontro

Talita é uma aluna com muitas dificuldades, principalmente, na
socialização, mas ela tem avançado na sua aprendizagem. Quando
ela chegou não conhecia a letra do nome dela. Agora eu vejo que ela
esta avançando. Eu acredito que ela pode aprender apesar das
dificuldades que apresenta [...] (Girassol - transcrição do 9º Encontro
Reflexivo)
[...] um aluno que tive quando comecei a lecionar me mostrou que
com todas as dificuldades podemos aprender, mas o professor
precisa acreditar e investir no aluno (Violeta – transcrição do 7º
Encontro Reflexivo).

Acreditar que as limitações dos alunos com deficiência não são tão
intransponíveis e que eles são capazes de avançar na aprendizagem parece ser um
passo importante na conquista da inclusão escolar e na mudança da prática
pedagógica docente.
Retomando o episódio anterior, observamos na fala da professora Girassol,
certa reflexão ao dizer que a partir do diálogo com as professoras, repensou é
compreendeu que “cada criança tem seu ritmo próprio de aprendizagem”.
Consideramos esta tomada de consciência da professora como uma possibilidade
de mudança de percepção quanto ao processo de ensino aprendizagem do aluno
com deficiência. Podemos confirmar essa constatação, num episódio ocorrido no 12º
encontro, quando a professora Girassol no momento de partilhar com as colegas
situações vivenciadas em sua sala de aula, resgatou a importância de pensar na sua
prática:
A atividade do professor requer que ele sempre reflita. É através da
reflexão que surgem novas práticas. Se você não refletir você faz seu
trabalho você faz sua pratica, mas não é substancial. Porque eu
passei a refletir sobre minha pratica. Eu alfabetizo usando o BA,
BE,BI,BO,BU, mas aí você nunca para pra refletir se seu aluno
aprende ou está apenas decorando as famílias e será que você não
pode mudar essa prática. Então esses momentos de reflexão
enriquecem a pratica nos faz mudar e até o aluno passa a se
interessar mais (transcrição do 12º encontro reflexivo).

Percebemos na fala da professora, indícios de um estado de autoreflexão,
análise e interpretação da prática docente, o que possibilitou conscientização sobre
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a própria prática. A professora, tomando como base suas ações começa a perceber
que elas podem ser reelaboradas à luz de novas perspectivas.
Entre os indícios de processos reflexivos as professoras demonstraram
acreditar no potencial de aprendizagem dos seus alunos com deficiência, mas ainda
revelaram dificuldades de como desenvolver uma prática que consiga ser comum
para todos os alunos da turma, porém capaz de atendê-los de forma individual nas
suas especificidades, sem com isso excluir nenhum aluno do processo de ensino
aprendizagem, como podemos constatar no próximo item.

6.1.5 Planejamento e a organização didática da aula como um norteador do fazer
pedagógico com vistas a inclusão escolar
O processo de ensino aprendizagem tem origem no planejamento. Para
Vasconcelos (1995) o planejamento é um processo contínuo de reflexão em busca
de soluções de problemas e de tomadas de decisões da realidade da escola e da
sala de aula, levando em consideração o contexto social. Sendo assim, fazer um
planejamento pressupõe as ações de identificar os desafios, pensar a ação
pedagógica, refletir sobre objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos e
avaliação, buscando formas de ressiginificar a prática.
Entretanto, ainda é muito comum o professor perceber o planejamento como
um instrumento burocrático, uma ação de preencher um formulário e entregar a
coordenação utilizando cópias muitas das vezes, do plano do ano anterior (FUSARI,
2008).
Com essa crença, o planejamento é visto como uma receita pronta que pode
ser utilizado em qualquer sala de aula que corresponda ao mesmo ano de
escolarização. Compreendemos que cada turma apresenta uma realidade diferente,
com problemas únicos, que requer soluções diferentes. Nesse sentido, o professor,
junto aos demais profissionais da escola (coordenador, colegas de profissão) deve
adaptar o seu planejamento, para que assegure o bom desenvolvimento a que ele
se propõe, que é o de guiar as práticas docentes em sala de aula de forma a atender
a diversidade dos alunos.
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Outro caso que também acontece é quando o professor utiliza as sequências
de atividades dos livros para organizar seu planejamento e ou improvisar a ação
pedagógica por acreditar que “sua experiência como professor seja suficiente para
ministrar suas aulas com competência” (MORETTO, 2007.p, 100). Na verdade, ao
improvisar na realização de atividades em sala de aula, o professor prejudica o
desenvolvimento da aprendizagem da turma por não se guiar pelas demandas que a
mesma solicita.
Moretto (2007) destaca que no contexto escolar o planejamento não aparenta
ter a importância que deveria. Em nossa pesquisa constatamos essa ideia e
percebemos que as professoras não tinham muita clareza sobre a importância do
planejamento para ação pedagógica. Apontamos no registro abaixo alguns desses
aspectos:
Hoje é dia de planejamento para alguns professores. Não
compareceu nenhum dos três.
Segundo a coordenadora os
professores justificaram a ausência porque tinham médico e
compromisso pessoal marcado. (diário de campo - 04/04/2014).
O planejamento não começou no horário porque duas professoras
chegaram atrasadas [...] (diário de campo - 18/04/2014).
A professora Lírio precisou sair mais cedo do encontro porque ia ao
médico [...] (diário de campo do 1 º Encontro Reflexivo).
Nosso Encontro Reflexivo não começou no horário porque Girassol
se atrasou [...]( diário de campo - 8º Encontro Reflexivo).

De acordo com a coordenadora Jasmim havia certo descaso de alguns
professores no dia do planejamento não representando prioridade participar desse
momento na escola.
O planejamento não ocorre como gostaríamos. Planejamos, às
vezes, com um professor apenas, porque esse dia acaba sendo
prejudicado, porque o professor não está com aluno, então é mais
fácil ir a um médico neste dia. Os professores trabalham muito e em
mais de uma escola e fica difícil. Eu até entendo (entrevista
individual).

A sua ideia é de que, de modo geral, não é culpa do professor, pois estes
precisam trabalhar com carga horária extensa para ter um retorno financeiro digno e,
dessa forma, não resta tempo para resolver questões pessoas, sendo necessário,
prejudicar o dia do planejamento.
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Quanto à ausência nos dias de planejamento, as professoras justificaram
informando que preferem resolver os problemas pessoais nesse dia que é reservado
para planejar, do que nos dias de aula. Girassol explicou que quando se ausenta
realiza seu planejamento em casa. Perguntamos como procedia. A docente nos
mostrou o caderno de planejamento com as atividades que planejou realizar para os
alunos. Percebemos que Girassol não faz diferença entre planejamento e plano de
aula, por isso é importante diferenciar esses conceitos que muitas vezes são
utilizados como sinônimos.
O planejamento é o processo de refletir sobre a ação docente com vistas a
intervir na realidade escolar, enquanto que o plano de aula, ou projeto é a sequência
das ações que ocorrerão num período de tempo e que orientarão a prática, em face
dos objetivos propostos, sendo assim, o planejamento se materializa num plano de
aula (LIBÂNEO 1994).
Percebemos a necessidade de superar a visão tecnicista do planejamento e
assumir uma nova prática reflexiva. O planejamento não pode ser considerado
apenas como uma técnica ou como transcrição para o caderno de planejamento das
atividades previstas, mas sim, como um processo que requer reflexão em relação ao
contexto escolar e a diversidade cultural, de vivências e de desenvolvimento dos
alunos.
Considerando as dificuldades identificadas pelas professoras envolvidas na
pesquisa em elaborar um planejamento de ensino para suas turmas, de forma há
levar em consideração a diversidade entre os alunos e, com a intenção de contribuir
com um planejamento que estimulasse a reflexão da ação docente e caminhasse
na direção de um ensino democrático, propomos, a partir do interesse das
professoras, a construção de um Projeto Pedagógico como forma de materializar o
planejamento.
Para planejar as ações é essencial que o professor realize o levantamento de
dados sobre o que o aluno já sabe e o que pode aprender. Nessa organização
didática da aula, outro ponto de partida importante, é a análise do contexto social
mais amplo, a fim de conhecer a diversidade cultural dos alunos, os costumes e
valores da comunidade escolar de forma a ser coerente com o projeto políticopedagógico e com as orientações das diretrizes curriculares.
Conforme verificamos, as professoras tinham certa dificuldade em organizar o
trabalho educativo de forma a atingir as metas de aprendizagem para todos os
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alunos, bem como, quais estratégias e ou recursos poderiam contribuir com tal
objetivo, como podemos perceber nesses registros:
[...] eu faço um planejamento único para todos na sala. Eu vou
tentando adequar de acordo com o que o aluno sabe, mas eu não sei
quais estratégias poderia utilizar com alunos que tem deficiência
mais acentuada como um cego ou surdo. Nunca tive esses alunos e
se tivesse não saberia o que fazer. Também, não tive formação
sobre isso (Girassol – entrevista individual).
[...] como vou trabalhar com este aluno? Tenho dificuldade de pensar
em estratégias para inseri-lo nas atividades [...] (Lírio – registro do
Portfólio).
Digamos que o assunto da aula seja grandezas e medidas, aí como
podemos trabalhar esse assunto com uma criança surda, por
exemplo? Eu me questiono. Então vejo a necessidade de procurar
saber como. (Violeta – 8º Encontro Reflexivo).

A fala da professora Girassol aponta que a organização didática da aula é
pensada, prioritariamente, a partir do desenvolvimento de uma criança sem
deficiência. Ela afirma que não saberia como lecionar para alunos com deficiência
visual e deficiência auditiva. Mais uma vez, em sua fala aparece a questão da
formação docente, dando a entender, que esta ocorreria com base em técnicas, na
qual seria eficaz para a inclusão de alunos com determinadas deficiência.
Lírio revela uma preocupação em inserir seu aluno que tem paralisia cerebral
na aula. Ela se angustiava quando percebia que ele estava na sala ocioso sem
participar, porque não foi pensado estratégias para que João pudesse dentro de
suas possibilidades participar da dinâmica da aula.
No planejamento de ensino, pensar nas especificidades de cada criança deve
ser o eixo norteador. O professor precisa conhecer os níveis de aprendizagem de
cada aluno para estipular os desafios e as ajudas necessárias às características da
turma. Assim, conhecer o aluno deve ser o primeiro ponto do planejamento. Para
isso, o professor pode realizar exercícios de sondagem, ler relatórios de
aprendizagem dos alunos, manter uma relação com a família e com os alunos, para
ao analisar os dados coletados, constituir um diagnóstico sobre a aprendizagem.
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Como as professoras Lírio e violeta já tinham o diagnóstico da turma e
conheciam a realidade sociocultural dos alunos60 caminhamos na proposição dos
objetivos, na seleção e organização dos conteúdos e na escolha dos procedimentos
metodológicos para elaboração do Projeto Pedagógico.
Os objetivos estipulados, os conteúdos escolhidos e as atividades
selecionadas precisam ser compatíveis com o nível da série /turma. Nesse sentido, o
professor deve ter o cuidado ao eleger as atividades a serem aprendidas pelos
alunos para não ser muito difícil ou fácil demais, impossibilitando do aluno ser
desafiado e avançar na aprendizagem.
Como já abordamos no capítulo 5, o ensino em multiníveis é uma estratégia
de ser trabalhar com as diferenças na sala regular como possibilidade de uma
ensino que atende a turma sem perder de vistas as especificidades dos alunos,
concretizando o currículo na perspectiva inclusiva (ALMEIDA, 2012).
A partir do diagnóstico das turmas acerca dos níveis de aprendizagem quanto
a leitura e escrita e do estudo teórico sobre projeto em multiníveis realizamos o
planejamento do projeto de forma colaborativa, como já expomos no capítulo
anterior.
O estudo sobre o ensino multiníveis com as professoras Lírio e Violeta foi
essencial para que percebessem que é possível construir práticas que atenda a
todos os alunos inclusive aqueles com deficiência, como demonstra o fragmento
transcrito abaixo:
Quando você falou que poderíamos pensar num plano de aula que
conseguisse atender 100% dos alunos eu pensei como isso vai
acontecer?! Com o estudo do texto a gente vai percebendo não ser
um bicho de sete cabeças. Ao colocar em prática o projeto ficou
evidente ser possível com algumas limitações de recursos que
vivenciamos na escola, mas pode sim (Lírio) – 1º encontro de
planejamento).

A

avaliação

em

processo

do

planejamento

de

ensino

construído

coletivamente tornou possível as professoras perceberem se os objetivos
60

Durante o ano letivo as professoras realizam um diagnóstico das turmas quanto aos aspectos de
leitura, escrita, matemática, conhecimentos das ciências naturais e sociais bem como em relação à
área social, ou seja, é feito um levantamento de dados sobre o desenvolvimento global do aluno,
considerando os aspectos cognitivo, social e afetivo. Esse diagnóstico é realizado 3 vezes ao ano
para ser registrado em forma de relatório. Nesse sentido, pedimos que as professoras, já tendo posse
desses dados, sistematizassem a informação no sentido da quantidade de aluno que estavam
alfabetizados ou estavam no processo de alfabetização.
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estipulados foram atingidos, se os alunos se envolveram nas atividades de forma
positiva e se havia necessidade de replanejar as aulas.
A montagem do painel da obra do abaporu foi bem legal. As
crianças se envolveram bastante. Queriam ser as protagonistas da
imagem. Todas participaram e estavam animadas mudando até o
nome da obra. Eu depois fiquei pensando que teria sido legal ter
considerado os títulos que eles deram a obra. A professora de artes
participou, também. Ela contribuiu com a montagem do painel porque
eu não tenho tantas habilidades assim na área das artes. Eu gostei
mesmo e os alunos também (Violeta – transcrição do dia
19/10/2015).

Planejar as ações coletivamente e compartilhar os resultados discutindo e
refletindo sobre a condução das atividades e a participação das crianças possibilitou
as professoras perceberem a importância do planejamento de ensino para
reconstrução da ação pedagógica. As professoras passaram a compreender o
planejamento como um momento ímpar para o processo de ensino aprendizagem
que demanda organizar, selecionar, esquematizar, construir, decidir, escolher,
partilhar, refletir, refazer e avaliar. Essas ações podem ser desenvolvidas, antes,
durante e/ou após o fazer pedagógico (LIBÂNEO, 1994).

6.1.6. Como avaliar a criança com deficiência?
Nos diálogos com as professoras sobre a inclusão de crianças com
deficiência, por várias vezes surgia a dúvida com relação à prática pedagógica com
ênfase na avaliação da aprendizagem. Indagações como:
Preciso fazer uma atividade diferenciada abaixo do nível da turma
pra o aluno que tem deficiência intelectual ou dificuldade de
aprendizagem? (Violeta – 10º Encontro Reflexivo)
[...]e o aluno que não fala e não escreve como se faz um diagnóstico
desse menino quanto a leitura e escrita” (Lírio – 11º Encontro
Reflexivo)
Esse aluno precisa ser avançado para o 4º ano porque ele tem
Necessidades Educacionais Especiais ou ele pode ficar mais um ano
no 3º ano?(Lírio – 12º Encontro Reflexivo).
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Lírio ao relatar sua experiência como coordenadora do Programa Mais
Educação, na Escola Florescer, ilustrou um caso que a fez repensar sobre
aprendizagem e avaliação dos alunos com deficiência:
[...] uma professora da tarde me procurou sabendo que estava no
Mais Educação e descreveu um dos alunos atendidos no programa
que ela estava sem saber como desenvolver atividades com ele por
não acompanhar a turma e como poderia avaliá-lo se tinha que
cobrar na prova os conteúdos da série que ele estava cursando ( 8 º
Encontro Reflexivo).

Nessa questão, o primeiro ponto de análise diz respeito a concepção de
avaliação das professoras entendida como: processo para medir o resultado da
aprendizagem ou como prática de investigar o processo de ensino-aprendizagem. O
conceito de avaliação da aprendizagem das professoras se moldam nessas duas
perspectivas. Abaixo destacamos alguns recortes de falas que ilustram tal definição:
Avaliação da aprendizagem é o que os alunos conseguiram aprender
do trabalhado que foi realizado num período, num mês, através de
um projeto realizado, ou seja, num determinado período. [...] a
avaliação deve ser processual com base nela vamos propondo novas
atividades pra ele ir avançando (Lírio – entrevista individual).
Eu entendo que avaliar a aprendizagem é verificar os resultados do
processo ensino aprendizagem de tudo o que foi visto num período e
sendo realizado continuamente para poder verificar os avanços e
recuos (Violeta – entrevista individual).
É o processo no qual o professor consegue medir o grau do
entendimento do aluno, verificando o que aprendeu do conteúdo que
foi ensinado naquele bimestre ou ao longo do ano (Girassol –
entrevista individual).

As falas das professoras revelam que de um modo geral elas compreendem a
avaliação como um processo contínuo que deve ocorre durante todo o período de
aprendizagem do aluno. Essa visão processual está baseada nos fundamentos da
organização curricular por progressão continuada no qual a avaliação adquire um
caráter processual, contínuo e diagnóstico de investigação da aprendizagem
docente e redimensionamento das ações pedagógicas que embasa o Projeto
Politico Pedagógico da Escola Florescer.
Muito embora as professoras compreendam que a avaliação é contínua,
sistemática e processual, na prática não percebemos momentos que as professoras
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avaliassem o processo de aprendizagem do aluno. Nossas observações
confirmaram que a avaliação ocorria de forma esporádica, no período que
correspondia ao final de bimestre para constar nos relatórios a aprendizagem dos
alunos nos aspectos da leitura, escrita, matemática e conhecimentos das ciências
sociais e naturais.
Na proposta de organização curricular por progressão continuada, os três
primeiros anos do Ensino Fundamental é organizado em um único ciclo pedagógico,
ou seja, não há retenção dos alunos por ser considerada uma forma de exclusão e
não como garantia de aprendizado (BRASIL, 2010). Nessa perspectiva, se concebe
o processo educativo com objetivo de superar os altos índices de reprovação e
evasão e contribuir com a universalização do ensino. A ideia é que os alunos
constroem progressivamente seus conhecimentos e que precisam ter seus avanços
considerados, tendo garantido o direito a continuidade dos estudos.
Nesse sentido, a prática avaliativa precisa ser pautada nas especificidades
dos alunos com vistas adoção de estratégias que favoreçam a aprendizagem de
todos. Nessa proposta, em tese, há um pensar pedagógico que considera que as
crianças têm percursos de aprendizagem diferente e que é toda criança capaz de
aprender, se lhe forem oferecidas condições (tempo, recursos, estratégias
pedagógicas) para que alcance as competências necessárias. Nesses moldes a
progressão continuada alia-se a proposta de inclusão escolar.
As professoras participantes da pesquisa criticam essa forma de conceber o
ensino porque acreditam que a progressão continuada se transforma em aprovação
automática. Por trás das queixas da professora Girassol sobressai o entendimento
que, com esse regime não há possibilidade de utilizar a reprovação como
instrumento regulador do comportamento do estudante. Em sua fala observamos
indícios desta concepção de avaliação:
“O aluno não sabe nada e vai passar?
“Os alunos não se interessam mais em estudar porque eles sabem
que passam”
“Quando tinha prova eles estudavam porque tinham medo de tirar
nota baixa e ser reprovados”

Encontra-se fortemente enraizada na mente da professora que a falta de
cobrança prejudica a aprendizagem dos alunos e a reprovação é um instrumento
que garante um ensino de qualidade. Girassol revela, neste sentido, coerência na
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medida em que sua concepção de aprendizagem e ensino, também, têm um teor
tradicional.
No décimo segundo Encontro Reflexivo tivemos como objetivo contribuir para
desmistificar essa concepção de que a reprovação garante um ensino de qualidade
e avançar na reflexão sobre a avaliação.

Vejamos um recorte de um discurso

retirado desse encontro:
Lírio: [...] Quanto à avaliação há professores que tem muita
dificuldade, eu já falei do caso que teve esse ano no Mais educação
que a professora estava elaborando a mesma prova, sendo que há
um aluno que não sabe ler por que tem deficiência. A professora me
procurou porque estou no Mais Educação. Eu disse que ela
precisava fazer uma avaliação que ele pudesse responder. Se ele
não lê não interpreta precisa de uma atividade dentro das
possibilidades. [...]
Violeta: Nesse caso como procedemos?
Jasmim: Se ele tem laudo pode fazer uma adequação, né? Por
exemplo, na produção de texto ele fazer com as imagens e explicar o
que fez.
Girassol: ele tem laudo?
Lírio: Tem, pedimos a mãe para providenciar. Como os professores
sabem que ele tem uma deficiência muitas vezes passam uma
avaliação para ele cobrir letras porque disse que é o que ele sabe
fazer.
Girassol: Ai vai desse jeito pro 6º,7º aí depois desiste porque passa
anos e não avança.
Violeta: avaliar é um processo complexo. Temos muitas dúvidas de
como proceder com os alunos que não conseguem acompanhar o
currículo. Às vezes pensamos: é pra fazer ou não uma atividade mais
simples. Isso porque avaliamos no processo e fazemos relatório
imagina os professores que precisam conceder uma nota por essa
aprendizagem.
Lírio: Eu também fico sem saber como avaliar meu aluno que tem
paralisia cerebral porque ele não fala e não escreve, fica difícil às
vezes identificar o que aprendeu [...] quando a avaliação era com
base apenas numa prova que os alunos reprovavam... (pausa),
Alguns professores ainda acreditam ser melhor, mas se você parar
pra refletir e for reprovar não adianta o que precisa é investir mais
nos alunos, mas não depende só de nós.
Girassol: Fica difícil mesmo.... Porque os alunos não reprovam, mas
os que não conseguem ler e escrever quando chegar no 4º ano são
reprovados.
Lírio: Verdade Girassol, mas nesses casos a escola e os pais têm
culpa porque deixou chegar nessa situação, se a avaliação é
contínua precisa ser acompanhado. Se aprendizagem não esta
avançando, aí precisa fazer alguma coisa, um acompanhamento
pedagógico, por exemplo.
Pesquisadora: Como podemos acompanhar aprendizagem dos
alunos de uma forma mais sistemática de forma que vocês possam
identificar os avanços dos alunos? Será que o uso do portfólio pode
ajudar?
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A questão emblemática nesse diálogo está voltada inicialmente para a
dificuldade que as professoras têm em avaliar um aluno com deficiência que
apresenta um déficit cognitivo, no que tange aos procedimentos e as intervenções
necessários ao processo avaliativo. A professora Lírio reconheceu a necessidade de
adequações curriculares para o aluno com deficiência, sobretudo, em função da
complexidade de que ele ainda não está alfabetizado. Ao prosseguir a discussão,
Lírio destacou que as atividades realizadas com o aluno que tem deficiência
intelectual são voltadas para cobrir letras. Subtendesse, assim, que os professores
tem uma baixa expectativa quanto à capacidade de aprendizagem do aluno
decorrente da uma concepção que centraliza as dificuldades apresentadas na
deficiência, ou seja, instalada no sujeito podendo pouco o professor fazer para
mudar tal quadro.
Ao direcionar o foco do problema para o aluno e considerar que ele apresenta
um atraso em relação à pessoa sem deficiência, os professores acabam não
investindo nas possibilidades de aprendizagem desses alunos. Isto é comprovado
no processo avaliativo que vem sendo realizado com este aluno, que pouco informa
as possibilidades de aprendizagem do mesmo, e não contribui para indicar as
formas de superar as dificuldades encontradas. Dito de uma forma mais enfática,
este aluno com deficiência intelectual não é considerado por seus professores, haja
vista, que suas potencialidades não são levadas em consideração no processo
pedagógico.
Neste sentido, o discurso das professoras de que todos têm direito à
educação, que evidenciamos anteriormente, parece contraditório diante das suas
práticas que acabaram por enfatizar o papel do estudante com deficiência como
aquele que não aprende e que é difícil de seu ensinado e, portanto, avaliado.
Investigando essa problemática Glat (2013, p.25) enfatiza que
[...] no que tange a avaliação escolar, nossa pesquisas vem
mostrando que em grande medida, os métodos utilizados
frequentemente focam no diagnostico clínico em detrimento dos
processos de ensino aprendizagem. Em outras palavras, a avaliação
prioriza o déficit do aluno e não suas possibilidades de
desenvolvimento. Tal prática tem como consequência uma baixa
expectativa por parte dos professores, que, de maneira geral,
propõem atividades elementares concretas e não estratégias que
busquem o desenvolvimento cognitivo superior desses alunos.
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Como sinalizado por Vigotsky (1998) o trabalho mediado pelo professor faz
diferença no aprendizado do aluno. Quando o trabalho pedagógico estiver voltado às
potencialidades do educando com objetivo de proporcionar estímulos e desafios, os
alunos com deficiência intelectual desenvolverão as funções psicológicas superiores
e avançarão na sua aprendizagem.
Voltando a narrativa das professoras registrada acima identificamos que Lírio
considerava complicado avaliar a aprendizagem do aluno com paralisia cerebral,
pois muitas vezes ela não conseguia identificar os avanços do mesmo. Sugerimos o
uso do portfólio como forma de viabilizar o acompanhamento do processo de ensino
aprendizagem desse aluno e da turma como um todo. A professora Lírio passou a
fazer o registro das atividades realizadas com os alunos em portfólios, como
podemos verificar nas imagens abaixo:
Figura 7 – Portfólios

Fonte: Arquivos da pesquisadora

Esses portfólios foram entregues aos pais na Mostra cultural realizada pela
escola, intitulada “Construindo valores, aprendendo com a diversidade” que foi
realizada no dia 18/11/2015. Nessa ocasião foram apresentadas as atividades
realizadas

nos

Projetos

desenvolvidos

pelas

professoras

Lírio

e

Violeta,

“Aprendendo com Ziraldo” e“ A arte de Tarsila do Amaral ensina”, respectivamente.
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Todas as crianças participaram desse momento. De acordo com as
professoras o material exposto foi construído pelos alunos, com a mediação das
docentes. Elas disseram ser um momento importante de sistematização do que foi
trabalhado com as crianças porque incentiva o gosto pelo processo de
aprendizagem, desperta e ressalta as capacidades pessoais e individuais de cada
um.
Para acompanhar a aprendizagem dos alunos, Lírio fez uso do Portfólio de
aprendizagem, apresentando uma coletânea de atividades realizadas pelos educandos,
como resultado de um processo de construção de conhecimento.

Para Lírio, o portfólio foi um importante recurso que possibilitou um processo
de reflexão sobre o desenvolvimento dos alunos, principalmente de João, haja vista
que, a docente tinha dificuldade de identificar seus avanços. Ao avaliar o portfólio de
João, Lírio percebeu que poderia ter disponibilizado outras atividades que
explorasse mais seu potencial.
“[...] vendo o portfólio pronto verifico que essas atividades deixaram a
desejar. Ele poderia ter oferecido mais, ter mostrado mais da sua
aprendizagem, mas as atividades não exploraram tanto, mas tá bom
a experiência com o portfólio me ajudou no processo da avaliação
dele [..]. ( diário de campo 18/11/2015).

Nesse momento consideramos importante destacar a relevância da dimensão
reflexiva na intervenção realizada por ter possibilitado a professora Lírio revisar e
criticar sua ação pedagógica e ao mesmo tempo pensar em aperfeiçoá-la.
Em sua fala a professora Lírio manifesta descontentamento com algumas
atividades realizadas com João, porque não revelou as potencialidades do aluno.
Sendo assim, o portfólio possibilitou que a professora realizasse as ações de
avaliação e reflexão sobre os avanços e retrocessos identificados nos processos de
ensino e aprendizagem dos alunos e, também, sobre o fazer pedagógico, podendo
se constituir em um instrumento que provoca e pode provocar o replanejar do
próprio fazer pedagógico.
De fato, o portfólio enquanto instrumento de avaliação da aprendizagem pode
contribuir para que ocorra uma avaliação formativa, inclusiva, diagnóstica não só
para os alunos com deficiência, como, também, para todos os outros que estão em
processo de escolarização.
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Para a avaliação ser formativa61 não deve ser realizada somente ao final do
bimestre, mas deve ocorrer em todos os momentos do cotidiano escolar. Uma
atividade escrita, em grupo, uma apresentação oral, uma participação numa
brincadeira, são excelentes momentos para se perceber como está ocorrendo o
desenvolvimento do aluno. Queremos dizer, que os momentos de avaliação devem
ser contínuos, para que o professor possa acompanhar as aprendizagens dos
alunos e, em casos necessários, oferecer instrumentos, recursos, tecnologias que
possibilitem identificar o que o aluno é capaz de fazer sozinho ou com ajuda.
Contudo, ao se identificar alunos que não estão atingindo os objetivos para
aprendizagem, tenham ou não deficiência, deve se refletir sobre a proposta de
trabalho pedagógico utilizado buscando soluções e providências, para que todos
possam avançar na sua aprendizagem, haja vista, a escola ter assumido esse
compromisso

com

a

sociedade,

plenamente

coerente

com

seu

princípio

fundamental, como referenciado na fala de Violeta, ao afirmar que a instituição
escolar tem responsabilidades no que diz respeito a aprendizagem dos alunos.
No próximo item trazemos pra análise o que identificamos como processos
reflexivos que foram desencadeados ao longo da intervenção realizada, tomando
por base as concepções e práticas das professoras participantes da pesquisa, com
vistas a contribuir com a prática docente na perspectiva da inclusão escolar.

6.2. Prática reflexiva: indícios de uma formação para inclusão escolar

Consideramos, nesse estudo, a reflexão sobre a prática como elemento
essencial para o desenvolvimento profissional do professor, na medida em que,
oportuniza o reexame sobre as atitudes e concepções que orientam a prática,
através de um processo de autoavaliação da intervenção educativa realizada. Esse
processo autoavaliativo promove a consciência da necessidade de transformar ação

61

Na avaliação formativa o professor acompanha o processo educativo do aluno, identificando, em
determinados
períodos,
os
avanços
dos
alunos
(PPP,
2013).
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docente, e buscar construir uma prática pedagógica pautada na diversidade do
alunado.
Ao longo do desenvolvimento da proposta de formação foi possível perceber
momentos reflexivos que contribuíram para as professoras pensarem no processo
educativo dos alunos com deficiência. Observamos algumas evidências de
pequenas mudanças nas práticas e nos discursos das docentes. A professora
Violeta, na entrevista coletiva, afirma que construiu conhecimentos sobre os alunos
com deficiência que a possibilitaram, em certo sentido, mudar sua visão sobre as
possibilidades de desenvolvimento dos alunos. Vejamos como isso é revelado:
O que eu percebo é que nesses encontros tivemos possibilidade de
pensar sobre nossas convicções e saberes, trocar ideias e aprender
com as experiências das colegas. Cada dinâmica, filme, texto e
outros recursos utilizados, além de nossa reflexão, me fez repensar
sobre o que na verdade já tinha certa compreensão, mas foi se
fortalecendo a certeza de que os alunos com Necessidades
Educacionais Especiais, como qualquer pessoa tem limitações, mas
também, tem possibilidades e devemos nos apoiar nas
possibilidades para que ele avance cada vez mais. Não esqueço do
filme “Como estrelas no céu”. Quando planejo minhas atividades
lembro aquele menino e penso: Será que estou excluindo o meu
aluno? As suas possibilidades? A minha metodologia esta atingindo
a todos? São muitas questões que me fazem refletir e hoje tenho
consciência de minha responsabilidade nesse processo [...]
(entrevista coletiva).

Esse episódio foi retirado de um encontro que teve como objetivo analisar os
momentos vivenciados e se a formação tinha contribuído como desenvolvimento
profissional das docentes com vistas à inclusão escolar. A professora revelou está
consciente de sua responsabilidade em estabelecer ações pedagógicas que
assegure aos alunos com deficiência acesso ao saber construído socialmente.
Ao longo dos encontros, verificamos também, uma multiplicidade de
significações construídas pela professora Girassol em relação ao aluno com
deficiência. Girassol passou a compreender que a limitação desses alunos não se
encontrava apenas na deficiência apresentada por eles, mas nas práticas sociais
que não valorizam as potencialidades dos mesmos:
Nesses encontros pudemos parar um pouco e pensar sobre nossos
alunos e problemas de sala, que são tantos, né?! Me ajudou a ver
que o aluno com deficiência pode aprender e que eu posso contribuir
com isso através de minha prática [...]( 12 º Encontro Reflexivo).
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As concepções dos educadores são um dos aspectos mais importantes e
imprescindíveis para a realização da educação inclusiva, tendo em vista que,
aqueles que não acreditam na concretização deste ideal, tendem a compreendê-lo
como um conceito superficial, que se limita à inserção da criança com necessidades
especiais numa sala de aula regular (CAMARGO; PÁSSARO 2006).
Com essas premissas fica notória a importância de desencadear situações no
qual o professor possa refletir sobre si próprio, revisar seus saberes, repensar a
prática e articular os conhecimentos teórico-prático, buscando através do diálogo e
da reflexão ultrapassar as barreiras atitudinais, conceituais e das práticas que
limitam e/ou impedem a inclusão escolar de todos os alunos.
Nesse processo de reflexão as professoras questionaram as limitações da
própria formação continuada docente, revelaram a importância de investir na
formação, demonstrando ter a consciência de si como ser inacabado e do
permanente processo de busca por formação:
Esses encontros que estamos vivenciando é muito bom percebemos
que não estamos sozinhos que outros professores tem os mesmos
problemas, né?! E aí aprendamos uns com os outros, porque
ninguém sabe tudo estamos em constante aprendizado [...] mas é
uma pena que são poucos esses momentos (Lírio –transcrição do 8º
Encontro Reflexivo)
Esses momentos são tão bons de aprendizagem, principalmente
sobre inclusão, porque nossa formação é precária e esses encontros
contribuem com nossa formação contínua (Jasmin – transcrição do
10 º Encontro Reflexivo).
É uma pena que os professores todos não podem está aqui
discutindo e refletindo também. São questões vivenciadas por todos
nós e que essa troca de experiência colabora para nossa formação
que é realizada no dia a dia. Cada um faz de uma forma, pensa de
uma forma que enriquece e elaboramos novos conhecimentos [...] Eu
gosto de fazer cursos. Estou aguardando um de Libras pela
Secretaria de Educação [...] Fico só imaginando se eu tiver um aluno
surdo como vou me comunicar com ele? Sei que fazer esse curso vai
ajudar com certeza, mas, mesmo assim sei que é um longo caminho.
(Violeta – transcrição do 10 º Encontro Reflexivo).

Nos depoimentos acima, as professoras consideraram que a experiência é
um ponto de partida para reflexão, que as questões do cotidiano escolar mobilizam
trocas de conhecimentos e de saberes entre as docentes e que a formação tem um
caráter inacabado. Ainda percebemos que a professora Violeta mostra interesse por
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novos saberes que subsidiem sua prática pedagógica com vistas a diversidade dos
alunos. Ela tem consciência da sua formação e de suas condições profissionais
limitadas. Segundo Freire (2003, p.72)
A prática educativa, pelo contrário, é algo muito sério. Lida-mos com
gente, com crianças, adolescentes ou adultos. Participamos de sua
formação. Ajudamo-los ou os prejudicamos nesta busca. Estamos
intrinsecamente a eles ligados no seu processo de conhecimento.
Podemos concorrer com nossa incompetência, má preparação,
irresponsabilidade, para o seu fracasso. Mas podemos, também, com
nossa responsabilidade, preparo científico e gosto do ensino, com
nossa seriedade e testemunho de luta contra as injustiças, contribuir
para que os educandos vão se tornando presenças marcantes no
mundo.

Muito embora a professora Violeta tenha expressado a necessidade de
participar de um curso de Libras, durante a pesquisa ela enfatizou que “não
considera essencial ter conhecimentos específicos acerca da deficiência como
condição para escolarização desses alunos”. Com o mesmo pensamento Lírio
acrescentou que “o fundamental para desenvolver sua prática pedagógica com
essas crianças é conhecê-las, suas necessidades e conhecimentos e ter apoio da
escola”.
Podemos perceber nas expressões das professoras, a experiência docente e
a interação com as outras professoras como essencial ao processo de reflexão
sobre as ações pedagógicas. Entretanto, as professoras reconhecem que o tempo/
espaço que é reservado para esses momentos são pouco frente à necessidade de
se discutir situações que inquietam as docentes, como a inclusão de alunos com
deficiência,
O tempo que a escola reserva para momentos como esse é pouco.
Muitas vezes não dá tempo porque no dia do planejamento
precisamos também organizar a sequência didática da semana e
essa troca de experiências e de situações para refletir sobre as
questões que nos inquietam, como inclusão, acabam ficando em
segundo plano [...].( Lírio - Entrevista coletiva)
Verdade! Também acho que o tempo da escola corre e não fazemos
muita coisa. Nossos encontros, por exemplo, quando íamos ver já
estava acabando. Acho que, também, porque a discussão era tão
necessária de vivências do nosso dia a dia que não víamos o tempo
passar (Violeta - entrevista coletiva).
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Percebemos com tais narrativas que a professora ressignificou o conceito de
planejamento, antes visto como um tempo para organizar o plano de aula, passando
a um momento para refletir, discutir e analisar as questões que permeiam a prática
pedagógica. Acreditamos que essa resignificação na compreensão de planejamento
ocorreu porque o processo formativo teve significação para o grupo por se voltado
às especificidades vivenciadas pelas professoras, atendendo as necessidades
inerentes da prática.
Para as professoras elaborar um projeto que atenda a diversidade dos alunos
foi desafiador, mas foi possível, pois foi realizado em parceria e através de um
movimento constante de reflexão sobre as práticas pedagógicas. Essas ideias são
identificadas nesses discursos
Quando começamos esses encontros não pensava que iriamos
construir um projeto que tivesse como objetivo atender a todos os
alunos. Sabemos que precisamos fazer assim, mas nossa formação
e nosso tempo é curto e não contamos com ajuda de ninguém e
acabamos fazemos as mesmas atividades com todos, mesmo que
seja só representativo. Sinceramente, eu pensei que você fosse
trazer pronto o plano de aula e fosse realizar com os alunos. Quando
você disse que iríamos planejar juntas não imaginei que poderia
contribuir, mas vejo que esses encontros ajudaram a pensar e a me
dar alguns nortes de como trabalhar com Douglas. Infelizmente, o
tempo é pouco, a dificuldade ainda existe, principalmente, quanto
aos recursos que a escola não tem, mas agora tenho mais
segurança. (Lírio - entrevista coletiva)
Muitos conhecimentos conseguimos construir e reelaborar nesses
nossos encontros. Outras questões surgirão em outros momentos,
em turmas diferentes que tivermos, e precisaremos correr atrás
porque devemos atender as necessidades de aprendizagem dos
nossos alunos, tenham ou não deficiência. Quando fazemos um
planejamento olhando para cada aluno nosso é pensado nessa
responsabilidade. Dificuldades teremos muitas, temos defasagem em
nossa formação e problemas em nossas escolas, mas não existe o
ideal nossa escola é real[...](Violeta - entrevista coletiva)
Eu sempre gostei da temática de Educação Especial e todas as
vezes que tinha cursos nessa área buscava participar. Esse
momento que vivenciamos aqui foi muito importante porque
pensamos nos nossos alunos que estão aqui diariamente com a
gente e precisamos agir. Foi importante resgatar isso [...](Jasmin entrevista coletiva).

Outro fato que podemos apontar como revelador da contribuição dessa
formação para o desenvolvimento profissional docente e o processo de inclusão
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escolar foi verificado em um retorno a escola após conclusão da pesquisa. O
regresso foi requisitado pela professora Lírio que nos solicitou participar da Mostra
Cultural da escola. Acompanhemos o diário de campo abaixo:
Chego à escola e percebo ser um dia diferente. Era dia da Mostra
Cultural da escola. Os pais e as crianças estavam entusiasmados.
Eles entraram nas salas para ver as atividades realizadas pelos
alunos. Os pais ficaram encantados com os trabalhos. Elogiaram e
agradeceram aos professores. As crianças estavam animadas e
orgulhosas de suas atividades. Uma criança do 1º ano disse: olha
mãe minhas atividades. Procuro a sala que estão os alunos do 3º
ano e as professoras Violeta e Lírio. Vejo, então, João junto aos
demais alunos, mostrando suas atividades. As pessoas observam.
Parece que estão surpresas. Na verdade, ver João ali com os seus
colegas de sala apresentando as atividades realizadas foi um avanço
na sua inclusão. Essa era uma novidade para essa comunidade
escolar, um aluno que faz uso de cadeira de rodas, por ter paralisia
cerebral ter direito, como os outros, de ter acesso à escola, participar
da dinâmica escolar, interagir com os colegas e aprender.

Abaixo as figuras 8 e 9 com registros fotográficos das atividades dos Projetos
“Aprendendo com Ziraldo” e “A arte de Tarsila do Amaral ensina”:
Figura 8 – Atividades do Projeto “Aprendendo com Ziraldo”

Fonte arquivo da pesquisadora
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Figura 9 – Atividades do Projeto “A arte de Tarsila do Amaral ensina”

Fonte arquivo da pesquisadora

Ao término das apresentações conversamos com as professoras. Violeta se
mostrou satisfeita com seu trabalho. Revelou-nos que tem procurado, dentro das
limitações, planejar de forma a inserir João nas propostas de atividades. Em sua fala
aparece à vontade e a consciência de que esse é o caminho para avançar na
proposta da inclusão.
Com a análise traçada até o momento, acreditamos que a formação docente
com

base

no

desenvolvimento

de

processos

reflexivos,

pode

provocar

redimensionamentos dos processos de inclusão escolar desenvolvidos na escola
investigada. Nossa intervenção desencadeou reflexões sobre o processo de ensinoaprendizagem e reelaboração de práticas com vistas a atender a diversidade dos
alunos, bem como, colocou em discussões as crenças arraigadas e preconceituosas
sobre os processos de ensino e aprendizagem de crianças com deficiência.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para encerrar este estudo tecemos algumas considerações acerca da nossa
caminhada nesta investigação e suas possíveis contribuições para a formação
docente na perspectiva da inclusão escolar.
Iniciamos nosso trabalho apresentando as motivações para a pesquisa e as
justificativas que comprovam a relevância da tese, as questões problematizadoras,
os objetivos e os referenciais teóricos que fundamentam a investigação. A nossa
trajetória pessoal e profissional na pesquisa e no ensino e o desejo de colaborar
com uma pesquisa científica acerca da reflexão na formação docente em processos
de educação inclusiva.
Sendo assim, as questões e os objetivos de pesquisa conduziram-nos em
defesa da tese de que à formação continuada de docentes fundamentada em uma
abordagem reflexiva permite ao professor analisar seu fazer pedagógico e pode ser
fator colaborativo na construção de respostas educativas diversificadas que atenda
ao processo de inclusão escolar. Dentre os achados, destacamos que a prática
reflexiva pode, de fato, trazer contribuições para formação docente, promovendo o
desenvolvimento profissional, na medida em que provoca o questionamento sobre a
própria ação de ensinar e desenvolve o autoconhecimento, autoanálise e
autoavaliação, conduzindo a um processo de revisão de concepções e reconstrução
de práticas, com vistas a inclusão escolar.
O aporte teórico contribuiu com abordagens referentes à inclusão escolar e a
formação docente, com ênfase na formação em serviço e a reflexão sobre a prática
pedagógica. As escolhas possibilitaram o aprofundamento sobre o objeto de estudo
e a defesa da prática reflexiva como meio e como um fim da formação continuada na
perspectiva da inclusão escolar.
Dentre os referenciais privilegiados, destacamos as contribuições de Paulo
Freire na compreensão de que a formação é um processo permanente, resultado do
inacabamento do ser humano e da consciência desse inacabamento, através de um
movimento constante de aprender mais.
Nessa direção, a reflexão sobre a prática pode contribuir com a superação da
ação educativa descontextualizada da realidade atual e levar a uma prática críticoreflexiva, baseado na autonomia dos educandos, no respeito a dignidade, e na
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valorização dos saberes por eles adquiridos, particularmente dos alunos com
deficiência, rumo a uma escola promotora da inclusão de todos.
Pensando a formação continuada pela via da reflexão sobre a prática, a
metodologia da pesquisa ação adotada para o desenvolvimento desse estudo se
constituiu em uma prática investigativa e em processos de formação continuada, na
qual, as professoras puderam construir conhecimentos acerca da inclusão escolar
ao refletir sobre a problemática vivenciada em contextos de ensino aprendizagem de
alunos com e sem deficiência.
Ratificamos nesse estudo que a educação é um direito de todos e, portanto, é
obrigação do Estado possibilitar a todo brasileiro um atendimento educacional de
qualidade, independente de sua condição. Para que a escola seja aberta a todos e
cumpra sua função política e social de socializar o saber, através de um ensino de
qualidade, garantindo o acesso, participação e aprendizagem de todos, faz-se
necessário, mudanças políticas, administrativas e pedagógicas.
Nessa discussão, defendemos a escola para todos como um espaço de
oportunidades iguais e respeito à diversidade dos alunos nos reportando aos
problemas que a escola tem apresentado e que se configuram em barreiras a
inclusão escolar. Embora haja avanços quanto a amparos legais para legitimar o
direito a escola e a universalização do ensino seja uma conquista, ainda há muitas
crianças que não tem acesso a escola e, outras que apesar de ter acesso, este é
marcado pelo insucesso. Falar de inclusão escolar em uma realidade no qual,
mesmo alunos que não apresentam um déficit sensorial, físico ou intelectual,
apresentam níveis insatisfatórios de aprendizagem e são marginalizados e
excluídos, direta ou indiretamente do sistema escolar, por não corresponder ao perfil
ditado pela escola parece uma incoerência. Nesse sentido, o conceito de inclusão
escolar defendido não se restringe apenas as pessoas com deficiência, mas todas
que se encontram marginalizados na sociedade.
Uma escola pautada na proposta inclusiva assume o compromisso com a
aprendizagem de todos os alunos e compreende que estes aprendem em ritmos
diferentes, sendo necessárias estratégias, currículo flexível vinculado aos interesses
individuais e sociais dos alunos e, em alguns casos, adequações curriculares que
atendem a esta diversidade. A transformação da prática pedagógica pode elevar a
qualidade do ensino e contribuir para a aprendizagem de toda a turma, e não
apenas dos alunos com deficiência. Em vistas desse resultado, a escola precisa se
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organizar quanto a seu funcionamento, metodologia, recursos, valorização e
formação profissional.
No tocante a prática docente, nosso estudo evidenciou as dificuldades que as
professoras têm em atender as demandas das turmas que tem matriculado alunos
com deficiência por se sentirem despreparadas, se constituindo em uma resistência
a proposta inclusiva, mesmo reconhecendo a inclusão escolar como um direito de
todos. Essa problemática decorre em partes, da formação inicial dos professores
generalistas que tiveram uma formação pautada num padrão de aluno ideal que não
condiz com a realidade encontrada nos contextos escolares.

Como forma de

superar essa dificuldade, a formação continuada docente aparece como fator
fundamental na melhoria da qualidade do ensino e, consequentemente, para
efetivação da inclusão escolar.
Nesse sentido, consideramos que uma formação continuada, por meio da
reflexão sobre a prática passa a ser condição essencial na construção do saber
docente, que reconhece o professor como protagonista, abrindo possibilidades para
que ação pedagógica seja problematizada e fundamentada no cotidiano escolar e na
escola, como lócus de formação através do compartilhamento de experiências,
ideias, saberes e desafios entre os professores, no sentido de re(construir)
conhecimentos e teorias criando a possibilidade de uma nova prática educativa.
No contexto dessa investigação, no qual a reflexão sobre a prática alicerça o
processo de formação docente, ficou evidente que as professoras ao refletir sobre
sua prática, questionando sobre os sujeitos da aprendizagem e sobre a sua ação
pedagógica se constituiu numa possiblidade de desenvolver um

trabalho

compromissado com aprendizagem de todos os alunos. Nesse sentido, ratificamos
que as professoras ao serem instigadas a refletir sobre sua própria prática docente,
à luz de novos referenciais, puderam rever com maior clareza a sua prática
pedagógica, e as teorias que dela emanam. Assim, a inclusão de pessoas com
deficiência nos espaços escolares requer transformações sobre as práticas
pedagógicas que só se concretizam, na medida em que, o docente desenvolve sua
consciência sobre sua própria prática, adotando um caráter reflexivo sobre a
mesma.
A investigação assinalada se desenvolveu na Escola Municipal Florescer
através de processos de formação continuada pela via da reflexão partilhada entre
as professoras Lírio, Violeta, Girassol e a coordenadora Jasmim. As entrevistas, os
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portfólios e os Encontros Reflexivos oportunizaram um caminho que foi além da
discussão, em direção ao fortalecimento do caráter reflexivo sobre a ação
pedagógica. Vale salientar, que os Encontros Reflexivos partiram das situações
vivenciadas pelas professoras e as necessidades apresentadas na sua prática, a luz
das teorias, sucitando o envolvimento, colaboração e participação efetiva das
mesmas em todos os momentos da investigação.
Esse estudo teve três objetivos específicos: Analisar as concepções e
conhecimentos docentes que embasam as práticas pedagógicas desenvolvidas por
professoras de uma determinada escola pública em turmas de alunos incluídos;
Problematizar a prática pedagógica para que as professoras possam refletir sobre
desafios instituídos com a inclusão escolar e investigar conhecimentos mobilizados e
construídos quando as professoras vivenciam uma experiência formativa pautada na
reflexão sobre sua prática.
Em relação ao

primeiro objetivo, os dados construídos assinalam que a

prática pedagógica das professoras ainda estava atrelada a uma concepção de
incapacidade dos alunos com deficiência, refletindo no planejamento de atividades
simplificadas, individualizadas e descontextualizadas do que estava sendo
trabalhado com a turma. As professoras mantinham a crença de que lecionar na
perspectiva da inclusão escolar se constitui um desafio e que a inclusão escolar,
embora um direito dos alunos é uma proposta que apresenta obstáculos estruturais,
físicos, pedagógicos e formativos que dificultavam sua efetivação.
Essa percepção de conotação negativa e o fato das professoras sentirem-se
“abandonadas” e sem um espaço/tempo para refletir sobre a inclusão de alunos com
deficiência, contribuiu para que as docentes se sentissem incapazes de trabalhar
com os alunos que tem deficiência, interferindo na forma como as docentes pensam
e conduzem a prática educativa.
De modo geral, a prática das professoras não valorizava a diversidade dos
alunos nem atendia as especificidades dos mesmos. As docentes ainda não
flexibilizavam as ações de forma a facilitar a participação e aprendizagem dos
alunos com deficiência.
Acreditamos que as contínuas reflexões, provocaram nas docentes o
questionamento, significação e ressignificação da prática docente a partir de um
pensamento crítico sobre concepção de professor, aluno, deficiência, inclusão
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escolar, conhecimento, aprendizagem, metodologia de ensino aprendizagem,
avaliação, planejamento e formação docente.
O segundo objetivo do estudo foi atendido através dos Encontros Reflexivos,
que se constituiu num momento para as docentes pensarem, refletirem , analisarem
e dialogarem sobre o seu modo de ensinar e de atender as especificidades dos
alunos. Com a intervenção realizada, as crenças, concepções e práticas docentes
foram questionadas, revistas e analisadas.
A análise do trabalho de intervenção no que diz respeito a conhecimentos
mobilizados e construídos pelas professoras foi elencada como terceiro objetivo
específico. Para tanto, as concepções reveladas e a ação pedagógica das
professoras foram analisadas tomando por base os procedimentos metodológicos
(observação, entrevista, portfólio e encontro reflexivo).
Os dados indicaram que a capacidade de reflexão das professoras foi
estimulada quando elas se abriram para análise e reflexão de suas práticas,
expondo suas concepções, que perpassam sua prática e os desafios vivenciados na
inclusão do aluno com deficiência. Nesse processo, concepções, crenças e a ação
docente foram revistas e postas a dúvida. Embora tímidas as mudanças
identificadas, percebemos que a reflexão da própria prática docente possibilitou um
espaço de conscientização, desconstrução e possibilidades de reconstrução e
reelaboração de concepções e ações docentes que atentem para as especificidades
dos alunos com deficiência.
Em nossa análise, percebemos que as professoras passaram a reconhecer
as diferenças entre os alunos como condição para o respeito à igualdade de direitos,
bem como, a significação do aluno com deficiência enquanto um sujeito social
detentor de direito e deveres.
O processo formativo na proposição da reflexão sobre a prática possibilitou,
ainda, as professoras perceberam possibilidades de aprendizagem dos alunos com
deficiência na medida em que visualizaram os progressos conquistados através dos
registros no portfólio reflexivo.
Além disso, a investigação realizada possibilitou que as professoras
ressignificassem o conceito de planejamento pedagógico: antes considerado um
momento para organizar o plano de aula, passando a ser um tempo para refletir as
ações docentes e aprendizagens dos alunos.
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O movimento reflexivo permitiu que as professoras exercitassem sua
capacidade de descrição, análise, interpretação e reflexão sobre a prática, e
compreendessem que à busca por estratégias de enfrentamento para os problemas
pedagógicos podem ser encontradas na reflexão sobre a prática, notadamente,
voltada para estudantes com deficiência.
A investigação ação levou as professoras a compreender a formação docente
como um processo permanente e contínuo, no qual a aprendizagem pode ocorrer a
partir do diálogo, interação, reflexão e trocas de experiências entre as docentes. As
professoras constataram que os saberes docentes não são prontos e acabados e
que através da reflexão sobre a prática, também, aprendem a ensinar; isso
comprova a importância de se criar na escola espaço de trocas e uma cultura de
registro e análise das práticas como possibilidade de contribuir com a formação
docente e para o avanço da inclusão.
Podemos dizer que ao término desse trabalho as professoras passaram a
conceber a presença do aluno com deficiência como uma possibilidade de aprender
com a experiência, dirimindo o entendimento deste aluno como um obstáculo a sua
prática e conquistando confiança e segurança para lecionar para alunos com
deficiência.
Os resultados evidenciados pelas professoras durante o processo vivenciado
apontam que a postura reflexiva do professor sobre a própria prática pode ser o
caminho para mudança nas concepções e ações docentes com vistas à inclusão
escolar. Entendemos que uma atitude crítico-reflexiva ocorre num processo contínuo
e sistemático e, que, portanto, esse foi o início do processo, sendo necessário que
seja dado continuidade. Acreditamos que iniciamos esse movimento e plantamos as
sementes para que as docentes que vivenciaram essa formação contagiem as
outras professoras da escola em busca de uma formação continuada pautada na
ação reflexiva.
Cônscios de que encontramos na escola campo de pesquisa possibilidades
que permitiram vivenciar de forma colaborativa a formação em serviço, faz se
importante ressaltar que pesquisar no cotidiano escolar é vivenciar incertezas,
imprevistos e limites, próprios da dinâmica desse ambiente. Sendo assim, é
relevante pontuar algumas dificuldades experienciadas nesse trabalho interventivo.
A intervenção, primeiramente, pensada para acontecer com todos os professores da
escola, não foi possível, pois nos foi proposto que os encontros ocorressem nos dias
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de planejamento das professoras. A greve de professores deflagrada no ano de
2014 e 2015 na escola campo de pesquisa atrasou nosso calendário de atividades a
serem vivenciadas na escola, embora não tenha atrapalhado a pesquisa. É
importante, salientar que os atrasos e faltas das professoras nos dias dos encontros,
para resolver situações pessoais, apesar de terem sido poucos casos, retardava o
caminhar das ações. Adicionalmente, por limitações de tempo, não foi possível
verificar se as professoras continuaram realizando encontros de planejamentos de
forma colaborativa, partindo das reais situações vivenciadas, discutidas a luz da
teoria.
Vale ressaltar que este trabalho abre possibilidades de novas investigações
que não foram objeto de nossa pesquisa, mas que foi revelada durante o processo
de formação. Podemos apontar em termos de novas investigações a função
atribuída ao professor auxiliar para o desenvolvimento das ações pedagógicas junto
aos alunos com deficiência; o professor da sala de atendimento educacional
especializado na colaboração dos professores generalista e o uso do portfólio como
recurso facilitador dos processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos
com deficiência.
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APÊNDICES
APÊNDICE A- Termo de consentimento livre e esclarecido da pesquisa

A aluna do Curso de Doutorado, do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Priscila Ferreira
Ramos Dantas desenvolve a pesquisa “A prática reflexiva na formação continuada
de docentes e suas implicações para o processo de inclusão escolar”.
Convidamos você a participar desta pesquisa que será desenvolvida no
período de agosto de 2014 a julho de 2015, após a aprovação do Comitê de Ética da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP HUOL) situado à Avenida Nilo
Peçanha n 260, Bairro Petrópolis, CEP 59.012.300, Natal, Rio Grande do Norte;
telefone 3342 5003, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.
Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar se uma experiência de
reflexão sobre a prática pedagógica pode contribuir com a atuação dos professores
junto aos alunos com deficiência tendo em vista o processo de inclusão escolar.
A referida pesquisa realizar-se-á com professores que estejam atuando neste
estabelecimento de ensino e que lecionem nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Este estudo tomará como instrumento de coleta de dados: questionário de perfis
profissionais, fotografia, entrevistas, encontros reflexivos, portfolio reflexivo docente
e grupo focal. É importante destacar que esses momentos serão combinados com
as referidas docentes e que a pesquisadora procurará não intervir nas atividades
desenvolvidas.
Inicialmente, sua participação consistirá em responder a um questionário
cujas informações serão utilizadas para a definição dos perfis docentes.
Posteriormente, você participará de encontros de grupos focais no qual faremos
questionamentos relacionados à sua prática docente e o desafio de incluir
estudantes com deficiência em classes comuns de ensino. Ocorreram, ainda,
encontros de formação no qual serão discutidos e refletidos os registros sobre a
pratica pedagógica registrado em portfolios reflexivos. Esses momentos serão
previamente agendados, e havendo necessidade gravado e transcrito as
informações. O período de efetivação dos encontros de formação será acordado
com cada uma das participantes e no próprio ambiente escolar tendo em vista a
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sobrecarga de atividades pedagógicas que os educadores enfrentam nos espaços
educacionais.
Além desses momentos de intervenção serão realizadas observações em
salas de aulas que tenham alunos com Necessidade Educacionais Especiais
durante 1 semestre letivo, com objetivo de conhecer o processo de ensino
aprendizagem. Essas observações ocorreram dentro das suas possibilidades e com
a garantia que não haverá interferência da pesquisadora.
As informações obtidas, durante as várias fases de coleta de dados, serão
mantidas em sigilo no âmbito desta investigação. O seu nome não será identificado
em nenhum momento da pesquisa. Pedimos a sua autorização para utilização de
nomes fictícios para garantir o sigilo da identidade dos professores participantes da
pesquisa. As informações serão guardadas em local seguro. Após o término deste,
todas as informações serão guardadas com a pesquisadora, com o acesso somente
dela e de sua orientadora.
Como uma pesquisa que lida com seres humanos esse estudo pode
apresentar riscos aos participantes como constrangimento nos momentos de
observação ou na entrevista. Caso o participante sinta-se afetado haverá
ressarcimento das informações prestadas e a possibilidade de não autorização de
utilizar os dados coletados. Quanto aos benéficos a pesquisa pode contribuir para
ampliação do conhecimento dos professores sobre a inclusão escolar e para o
desenvolvimento profissional e pessoal dos docentes ao terem a oportunidade de
refletirem sobre suas ações no desenvolvimento de seus alunos com deficiência.
Sua participação nesse processo não lhe obrigará a custear nenhuma
despesa financeira, e os dados fornecidos serão usados com o fim estrito de
subsidiar o estudo em pauta. Caso o participante sinta-se afetado haverá
ressarcimento das informações prestadas e a possibilidade de não autorização de
utilizar os dados coletados.
Qualquer dúvida em relação à pesquisa, ou se você quiser desistir, poderá se
comunicar pelos contatos abaixo:
Pesquisadora: Priscila Ferreira Ramos Dantas
e-mail: cchla_ramos@hotmail.com
Orientadora: Profa. Dra. Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães
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e-mail: ritafora@hotmail.com
OBS: A pesquisadora está de acordo com a resolução 466/12 e busca seguir
seus critérios de pesquisa do Comitê de Ética.

Eu, ___________________________________________________, fui esclarecido
(a) sobre a pesquisa: “A prática reflexiva na formação continuada: implicações para
inclusão escolar ” e concordo em participar dela e que os meus dados sejam
utilizados em sua realização.

Natal, ____________, de____________________ de 2014

Assinatura:_____________________________________________________

___________________________________________________________
Pesquisadora – Priscila Ferreira Ramos Dantas
________________________________________________________
Profa. Dra. Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães
Orientadora

APÊNDICE B – Questionário do perfil das professoras

281

1.Identificação pessoal:
 Nome(codinome):
_________________________________________________
 Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
 Faixa etária: _________________
 2. Dados profissionais
 Experiência docente______________
 Experiência em atuar com Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)___________
 Experiência em lecionar para turmas que tem alunos com Necessidade
Educacionais Especiais matriculado_____________________
 Tempo de atuação na escola____________________
 Vínculo empregatício na escola
( ) Temporário

( ) efetivo ( ) estagiário

 Carga horária de trabalho
( ) 20h ( ) 40h ( ) acima de 40
 Formação Profissional
a) Nível de formação profissional
Nível Médio: Magistério ( ) Sim

( ) Não

Outro(s) Qual(is)?_________________________________
Nível Superior: ( ) Sim

( ) Não

Se, sim qual (is)?_______________________________
Pós-Graduação: ( ) Sim

( ) Não

Se, sim qual (is)?_______________________________
 Tempo que leciona para classe regular com proposta de inclusão escolar de
alunos com Necessidade Educacionais Especiais ?
( ) de 1 a 4 anos ( ) de 5 a 10 anos ( )acima de 10 anos
 Participação em curso de formação continuada que aborda aspectos sobre
alunos com Necessidade Educacionais Especiais:
( ) nenhum

( ) De 01 a 02 cursos

APENDICE C- Roteiro de observação

( ) acima de 3 cursos
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ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA SALA DE AULA
1. ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA E ESPAÇO FÍSICO
2. ELABORAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO - PLANEJAMENTO
3. PROCEDIMENTOS DE ENSINO
4. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
5. RELAÇÃO ENTRE A PROFESSORA E OS ALUNOS (COM E SEM NEE)
6. RELACÃO ENTRE AS CRIANÇAS
Quadro de acompanhamento da prática das professoras
Professora
Turma

Data

Conteúdo/ Projeto trabalhado:
Atividades desenvolvidas

Estratégias

APÊNDICE D - Roteiro de entrevista semiestruturada individual das
professoras
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1. Como você analisa sua pratica docente?
2. O que é para você refletir sobre sua pratica docente?
3. Que fatores a levam a refletir sobre seu trabalho?
4. O processo de inclusão escolar te faz refletir sobre sua pratica? Explique?
5. O que você entende por inclusão escolar?
6. Qual você acha que é o papel do professor no processo de inclusão escolar?
7. Fale-me um pouco sobre a sua experiência em sala de aula, a partir da inclusão
do aluno com necessidades educacionais especiais.
8. Quais as maiores necessidades que você apontaria em relação a sua prática
pedagógica referente aos alunos com NEE?
9. Como tem sido construído o planejamento das suas aulas considerando que a
sua turma tem alunos com NEE? Há um planejamento diferenciado para esses
alunos? Como você faz?
10. Que estratégias (recursos) você costuma usar com os alunos com NEE para
ajuda-los na aprendizagem?
11. Você está participando do curso pela alfabetização na idade certa, o que você
está achando? Ele prevê questões sobre inclusão escolar? Há espaço para
discutir sobre inclusão no curso?
12. Para dar conta desse processo de inclusão, pensando nas necessidades de um
modo geral, quais são os conhecimentos e habilidades que o professor precisa
ter para trabalhar nessa escola para todos?

APÊNDICE E- Roteiro de entrevista semiestruturada individual com a
coordenadora
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Objetivo: identificar as concepções da coordenadora pedagógica a respeito da
inclusão escolar e conhecer o trabalho pedagógico realizado na perspectiva da
inclusão escolar
1. O que você entende por inclusão escolar?
2. Qual você acha que é o papel da coordenadora no processo de inclusão
escolar?
3. Quais as maiores necessidades que você apontaria em relação a sua função
referente aos alunos com necessidades educacionais especiais?
4. Qual é o principal desafio de um coordenador pedagógico?
5. Que tipo de apoio ou orientação são necessárias aos professores para
atender os alunos com necessidades educacionais especiais? Esse apoio é
disponibilizado aos docentes?como?
6. Qual a sua compreensão sobre a aprendizagem dos alunos com
necessidades educacionais especiais?
7. Como você percebe o trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores
com os alunos com necessidades educacionais especiais
8. Como você percebe o trabalho da coordenação nhoque diz respeito a
concretizar a inclusão escolar? Como ocorre o apoio ao professor nesse
processo?

APÊNDICE F - Roteiro de entrevista semiestruturada coletiva
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Objetivo: avaliar as contribuições/ lacunas da pesquisa ação realizada com as
professoras
Local: Escola campo de pesquisa
Data:13/08
Hora: 08:00
1. Como vocês avaliam esse trabalho de formação continuada em serviço? De
algum modo contribuiu para a formação de vocês?
2. Você considera que a participação nesta pesquisa ampliou/mudou/contribuiu
sua forma de pensar a inclusão de alunos com deficiência em sua sala de
aula?
3. O que vocês aprenderam por meio dos encontros reflexivos, do registro nos
portfolios, das discussões e análises de práticas pedagógicas? Vocês
acreditam que de alguma forma essas estratégias de formação trouxeram
alguma contribuição para vocês e suas práticas de inclusão escolar?
4. Das experiências vivenciadas nos encontros qual momento vocês
consideram marcante para refletir sobre a pratica pedagógica realizada com
alunos que tem necessidades educacionais especiais por deficiência?
5. Vocês observaram alguma mudança na pratica pedagógica de vocês e na
organização do trabalho que vocês poderiam associar a participação nesta
pesquisa? Quais as mudanças?
6. Vocês considera que a formação realizada contribuiu para o aprimoramento
da pratica educativa? Com os momentos de formação realizados vocês
conseguiram refletir sobre a pratica? ( como isso ocorreu? A reflexão é algo
que vocês já faziam antes?) e sentiram a necessidade de ressignificá-la de
forma a atender aos alunos que tem necessidades educacionais especiais por
deficiência?
7. Como é planejar uma prática pedagógica pensando em todos os alunos?
Inclusive com NEE?

APÊNDICE G - Entrevista cantada
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1- Quando pensei em ser professor, o que aconteceu?
2- Ao me deparar com as dificuldades do trabalho, o que você diz?
3- Quando começo minha aula, qual a sensação?
4- Quando os professores estão desanimados, pelos problemas do dia-a-dia, o que
digo?
5- Como reajo às inovações?
6-O que faz você querer continuar nesta profissão ?
7- Ser professor é?
8- E quando quero descobrir se estou no caminho certo...

Respostas: (cantadas pelos professores)
RESPOSTAS
1. Os sonhos mais lindos sonhei! De quimeras mil, um castelo ergui.
2. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
3. - Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Olhando pra você e as
mesmas emoções sentindo.
4. Canta, canta minha gente deixa a tristeza pra lá. Canta forte canta alto que a vida
vai melhorar.
5. Tudo que se vê não é, igual ao que a gente viu a um segundo. Tudo muda o tempo
todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo, agora, há tanta vida lá
fora. Aqui dentro sempre como uma onda no mar...
6. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim... que faz eu lembrar dos
alunos e esquecer de mim...
7. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar, cantar e cantar a beleza de ser um
eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor s será. Mas isso não
impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita.
8. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando, olho pra terra e vejo uma
multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca essa gente não sabe
aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você MEU PAI. Jesus Cristo, Jesus
Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui.

APÊNDICE H - PROJETO: A arte de Tarsila também ensina
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OBJETIVO GERAL:
Valorizar e apreciar a expressão artística a partir das telas de Tarsila do
Amaral, desenvolvendo um olhar crítico social e os processos de letramento
atendendo as especificidades dos alunos a partir de atividades e propostas em
diferentes níveis de aprendizagem, ritmo e motivação..
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Conhecer a biografia de Tarsila do Amaral e suas obras



Desenvolver o hábito de observação e apreciação, atentando para
detalhes como: cor, forma e textura;

Interpretar obras de Arte, compreendendo sua função comunicativa;

Representar por meio de desenho a releitura de algumas obras da
artista;

Estimular a criatividade e a imaginação;


Apontar os aspetos sociais abordados nos traços da artista em suas



telas.
Desenvolver o senso crítico




Despertar o gosto pela leitura, especialmente pela arte;



Ampliar o conhecimento de mundo

TEMA/ CONTEÚDO


Leitura compartilhada, textos informativos, produções coletivas,
releituras de algumas obras de Tarsila do Amaral, reescrita de textos
em diferentes gêneros, interpretação e reflexão de textos em níveis
diversificados,

AVALIAÇÃO:
A avaliação da aprendizagem será realizada durante todo desenvolvimento
deste projeto, com base na observação e reflexão dos avanços e dificuldades
identificadas, tendo por base as potencialidades e singularidades de cada aluno.

ATIVIDADES PROGRAMADAS:
1º SEMANA
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 “Encontro com Tarsila”
1º DIA:
a)Apresentação do projeto. Leitura compartilhada do Livro “ Encontro com Tarsila”
b)Interpretação oral e coletiva
c)Produção de texto: O que estou aprendendo sobre Tarsila do Amaral? O que achei
de interessante?
Grupos 1: alunos alfabetizados que leem, interpretam e produzem textos - produzir
um texto narrativo atento a estrutura textual
Grupo 2: alunos com dificuldades em leitura, interpretação e produção de textoproduzir um texto narrativo.
Grupo 3: alunos em processo de alfabetização – discutir e produzir uma listagem
das palavras que significam o aprendizado realizado.
d)) Socialização das produções (leitura compartilhada)
2º DIA
a) Texto informativo. Biografia de Tarsila do Amaral. Conhecer os Auto-retratos de
Tarsila do Amaral.
c)Produção da biografia de cada aluno:
Grupos 1: alunos alfabetizados que leem, interpretam e produzem textos - produzir
uma biografia atenta a estrutura textual
Grupo 2: alunos com dificuldades em leitura, interpretação e produção de textoproduzir uma biografia.
Grupo 3: alunos em processo de alfabetização – Produzir uma listagem das palavras
que indiquem fatos de fases da vida dos alunos.
c)Produção do autorretrato( discussão sobre: Eu (quem sou? como sou? como me
veem?);características físicas da criança; diferenças (mostrando que cada um tem
suas características e maneira de ser);
d)Socialização.

3º dia:
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a)Os alunos acessam o site www.tarsiladoamaral.com.br e investigam mais

obras e informações da artista e depois tentam montar os quebra cabeças
dos obras.
4 º dia
a)Projeção de slides(Obras De Tarsila)
b)Registro coletivo da aprendizagem

2 º SEMANA
 Obra: Operários
1º dia
a) Apresentação da obra pela professora (cada criança observa, percebendo
detalhes, formas e cores. A professora fala sobre a obra e os alunos devem
comentar sobre os diferentes tipos retratados nessa obra (Os Operários)
b) Conversar com os alunos sobre o tipo físico de cada um da sala: sua etnia, cor
dos olhos, cabelo, altura etc...refletir sobre a questão da identidade, “quem sou
eu?”, “quem é você?”
2ºdia
a)Releitura da obra feita com a imagem(foto) de cada criança da sala.
b)Na discussão levar as crianças a perceber e ressaltar os valores de cada um,
respeitando as diferenças.
3º dia
a)contextualizando a obra, falar sobre a importância do trabalho - para que serve?/
qual a importância)
b)Produção de texto: A importância do trabalho( coletivo)
Pesquisa sobre o trabalho dos pais
4º dia
a)Conversa sobre as profissões dos pais
b) Cada criança apresenta a profissão dos pais
c)lista das profissões que as crianças querem ser

3º SEMANA
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 Obra : Abapuru
1º dia
a) Apreciação da pintura
b) Conversar com as crianças sobre o que estão observando na obra( o
que vê na imagem; o que o personagem da obra esta fazendo, é um
homem ou mulher? Esta triste ou feliz? Que lugar é esse?o que
significa abapuru
c) Contar a História da obra
d) Pesquisar no dicionário o significado de abaporu
e) Produção de texto descritivo sobre a obra


Grupos 1: alunos alfabetizados que leem, interpretam e produzem textos produzir um texto descritivo atento a estrutura textual



Grupo 2: alunos com dificuldades em leitura, interpretação e produção de
texto- produzir um texto descritivo.



Grupo 3: alunos em processo de alfabetização – discutir e produzir uma
listagem das palavras que caracterizem a obra.



d) Socialização das produções (leitura compartilhada)

2º dia
a)Refletir com os alunos sobre o que a artista quis dizer quando pintou o Abaporu
com grandes pés e cabeça pequena registrar as hipóteses dos alunos (atividade
coletiva).
3º dia
Releitura da obra (atividade individual)
4º dia
Montagem de um grande painel como cenário da obra tendo os alunos como
personagem da obra.

APÊNDICE I - Projeto aprendendo com Ziraldo
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OBJETIVO GERAL
Conhecer as obras de Ziraldo visando despertar um os processos de leitura
e escrita atendendo as especificidades dos alunos a partir de atividades e propostas
em diferentes níveis de aprendizagem, ritmo e motivação.

 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Conhecer Ziraldo, suas obras
Estimular o gosto pela leitura
Estimular o gosto por ouvir histórias
Identificar os dados que compõem a capa de um livro.
Localizar as diferenças dialetais da linguagem oral e escrita.
Enriquecer o vocabulário, a oralidade e a socialização.
Elaborar poesias por meio de uma releitura.
Refletir sobre os princípios éticos, morais e culturais Interligando-os com a
realidade atual, desenvolvendo a habilidade da argumentação.
Produzir textos diversos coletivamente (narrativos, biografias, descritivos,
bilhete, tirinhas, receitas, anúncios).
Explorar a linguagem oral e escrita.












 SEQUÊNCIA DIDÁTICA


1º SEMANA

Livro: Menino maluquinho
1º dia:
a)Apresentação do projeto
b)) Texto informativo. Biografia de Ziraldo.
c) Produção da biografia de cada aluno:
Grupos 1: alunos alfabetizados que leem, interpretam e produzem textos - produzir
uma biografia atenta a estrutura textual
Grupo 2: alunos com dificuldades em leitura, interpretação e produção de textoproduzir uma biografia.
Grupo 3: alunos em processo de alfabetização – Produzir uma listagem das palavras
que indiquem fatos de fases da vida dos alunos.
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d) Produção do autorretrato( discussão sobre: Eu (quem sou? como sou? como me
veem?);características físicas da criança; diferenças (mostrando que cada um tem
suas características e maneira de ser);
e) Socialização.
OBS: O aluno Joao fara sua biografia através de fotografias da vida dele.
2º dia
a)os alunos

acessam o site www.ziraldo .com.br

e investigam mais obras e

informações da artista.
b)Produção coletiva da biografia de Ziraldo
3º dia
a) Leitura do Livro Menino maluquinho
b) Apresentação da turma do menino maluquinho com as caraterísticas físicas e
psicológicas de cada personagem, chamando a atenção quanto as diferenças de
cada uma e a importância de conviver com o respeito a diversidade.
c) montagem de mural com os personagens da turma do menino maluquinho
d) Interpretação de texto
Grupos 1: alunos alfabetizados que leem, interpretam e produzem textos –
Qual o titulo do livro? Quais brincadeiras que o menino maluquinho faz e que você
considera perigosa? Por quê? O que significa a expressão o menino maluquinho
tinha vento nos pés?
Grupo 2: alunos com dificuldades em leitura, interpretação e produção de textoproduzir uma biografia. Escreva o titulo do texto no caderno. Em quais brincadeiras
que o menino maluquinho fez pode se machucar? o que o autor quis dizer quando
falou que o menino maluquinho tinha vento nos pés?
Grupo 3: alunos em processo de alfabetização
Qual o nome do livro? O que o autor quis dizer quando disse que o menino
maluquinho tinha vento nos pés: que ele era rápido ou que ele era sabido OBS: O
aluno João responderá sua interpretação de texto com texto fatiado
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4º dia
a)Com a turma sentada em círculo conversar sobre o livro, comparar o livro com o
filme.
b) Reescrita do filme
Grupos 1: alunos alfabetizados que leem, interpretam e produzem textos – produzir
um texto narrativo atento a estrutura textual
Grupo 2: alunos com dificuldades em leitura, interpretação e produção de textoproduzir um texto narrativo.
Grupo 3: alunos em processo de alfabetização – discutir e produzir uma listagem
das palavras que sintetizem as ações do menino maluquinho.
OBS: O aluno João fará sua reescrita colocando a sequência da história com as
imagens.
2 º SEMANA
Livro: Direitos humanos
1º dia
a) Leitura do Livro Direitos humanos de Ziraldo
b) conversa sobre os direito e deveres das crianças
c) produção dos direitos e deveres para boa convivência na sala de aula(coletivo)
2º dia
a) Leitura dos direitos e deveres das crianças no Estatuto da criança e do
adoslescente – ECA
b) Discussão sobre situações que descumprem o ECA
c) Significado da palavra o que é cidadania?
D )Produção de um painel intitulado cidadania (recorte de revista e livros)

3º dia
a) Discursão sobre o que é ser criança
b) Produção de texto: Ser criança é?
 Grupos 1: alunos alfabetizados que leem, interpretam e produzem textos
produzir um texto atento as normas gramaticais


Grupo 2: alunos com dificuldades em leitura, interpretação e produção de
texto- produzir um texto.
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Grupo 3: alunos em processo de alfabetização –produzir uma listagem das
palavras que caracterizam o ser criança.

4º dia
a) Filme a moda amarela
b) Discutir a importância de cada pessoa
c) Produção textual coletiva

3º SEMANA
1 dia
Livro : O menino marrom
a) Leitura do livro
b) Releitura sobre o menino marrom e o menino cor de rosa
c) Conversar sobre a questão racial/ diferenças
2º dia
a)Conversa sobre as características do menino marrom e o menino cor de rosa
(diferenças e semelhantes entre eles)

3º dia
a) Conversa sobre as brincadeiras que o menino marrom e cor de rosa brincavam
b) Listagem de brincadeiras que as crianças mais gostam
c) Produção de gráfico
d) escolher uma brincadeira para brincarem e escrever regras para elas.

4º dia
a) Assistir ao filme Nicolas e Maria
b) discussão sobre o filme
c) Produção de texto : o que é ser amigo
 Grupos 1: alunos alfabetizados que leem, interpretam e produzem textos
produzir um texto atento as normas gramaticais
 Grupo 2: alunos com dificuldades em leitura, interpretação e produção de
texto- produzir um texto.
 Grupo 3: alunos em processo de alfabetização –produzir uma listagem das
palavras que caracterizam um bom amigo
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APÊNDICE J – 1º Encontro Reflexivo
DATA: 10/09/2014
TEMA: A pesquisa - ação na formação docente
OBJETIVOS:

Apresentar

a

metodologia

da

pesquisa-ação;

apresentar

os

procedimentos da construção de dados; provocar o interesse e a adesão a pesquisa;
responder um questionário de identificação; assinar o termo de consentimento livro e
esclarecido.
CONTEÚDOS: Pesquisa-ação; procedimentos de pesquisa.
METODOLOGIA UTILIZADA: Dinâmica “entrevista cantada no qual a professora
canta música para responder questões a respeito da profissão de professor;
dinâmica “Vasculhando o fundo do baú” no qual as professoras constroem um
cenário com objetos em miniatura para expressarem momentos marcantes de sua
experiência como educadora; apresentação de slides sobre objetivos da pesquisa e
os instrumentos e procedimentos da pesquisa a serem utilizados.

REFERÊNCIAS
FRANCO, M.A.S. Pedagogia da pesquisa-ação. Educação & Pesquisa, São Paulo,
v. 31,n. 3,p. 483-502,set./dez. 2005.
SÁ-CHAVES, Idália (org.) Os "Portfolios" Reflexivos (Também) Trazem Gente
Dentro. Reflexões em Torno do seu Uso na Humanização dos Processos
Educativos. Porto: Porto Editora, 2005.
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APENDICE K- Pauta do 2 º Encontro Reflexivo
DATA: 23/09/2014
TEMA: Reflexões sobre a prática pedagógica
OBJETIVOS: Refletir sobre prática reflexiva dialogando sobre o significado de
reflexão na articulação entre teoria e prática.
CONTEÚDOS: Prática reflexiva; reflexão.
METODOLOGIA UTILIZADA: Socialização dos registros dos portfólios ; dinâmica de
socialização no qual cada professora escolhe um envelope para ler uma citação
sobre prática reflexiva (WEFFORT,1996); discussão sobre reflexão/prática
reflexiva/registro reflexivo a partir de questões norteadoras ; leitura e discussão
coletiva sobre a importância da formação contínua na perspectiva da prática
reflexiva(GHEDIN 2005).

REFERÊNCIAS
WEFFORT, M. Observação, registro, reflexão – Instrumentos metodológicos I. São
Paulo: Espaço Pedagógico, 1996.
GHEDIN, Evandro . A reflexão sobre a prática cotidiana – caminho para a formação
contínua e para o fortalecimento da escola enquanto espaço coletivo. 2005. p 2432).
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APÊNDICE L - Pauta do 3 º encontro reflexivo

DATA: 08/10/2014
TEMA: Legislação sobre o atendimento das crianças com Necessidades
Educacionais Especiais .
OBJETIVOS: Analisar o aparato legal (Resolução 005/2009) verificando sua
aplicabilidade no contexto escolar nas escolas da rede municipal de Natal/Rn
CONTEÚDOS: Resolução 05/2009
METODOLOGIA UTILIZADA: Socialização dos registros dos portfólios ; discussão
sobre direitos e deveres de professores e alunos no contexto da inclusão escolar;
leitura e análise da Resolução 005/2009 a respeito da inclusão escolar de alunos
com NEE nas escolas da rede municipal de Natal/ RN.

REFERÊNCIAS
NATAL. Conselho Municipal de Educação. Resolução nº 05/2009. Natal, 2009.
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APÊNDICE M - Pauta do 4 º Encontro Reflexivo
DATA: 22/10/2014
TEMA: O caso “Bruno”
OBJETIVOS: Refletir sobre a concepção de deficiência a partir da inclusão de um
estudante com deficiência intelectual quanto às práticas curriculares desenvolvidas
CONTEÚDOS: Concepção de deficiência; concepção de inclusão escolar.
METODOLOGIA UTILIZADA: Socialização dos registros dos portfólios, Leitura e
discussão do texto de Omote (1994) quanto a concepção de deficiência como uma
produção social; vídeo a história de Peter; discussão sobre o documento a partir de
questões norteadoras; apresentação e análise do Estudo de caso de Bruno.

REFERÊNCIAS
Documentário :A história de Peter (1992). ) retrata a vida de Peter, um menino com
síndrome de Down, que é incluído em uma sala de aula do ensino comum.
https://www.youtube.com/watch?v=izVxSkppSMI
OMOTE, Sadão. Deficiência e não-deficiência: recortes do mesmo tecido. In:
Revista brasileira de Educação Especial .volume 1, 2ª edição. 1994 p 65-73.
http://www.abpee.net/homepageabpee04_06/artigos_em_pdf/revista2numero1pdf/r2
_art06.pdf
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APÊNDICE N - Pauta do 5 º Encontro Reflexivo
DATA: 12/11/2014
TEMA: Conhecendo o aluno para sua inclusão
OBJETIVOS: Refletir sobre o processo de ensino aprendizagem dos alunos
CONTEÚDOS: Concepções de ensino-aprendizagem, aluno e professor.
METODOLOGIA

UTILIZADA:

Socialização

dos

registros

dos

portfólios;

apresentação dos processos de escolarização dos alunos com NEE; questões
norteadoras para que as professoras pudessem examinar sua forma de atuação e
seus conhecimentos a luz do texto “ O caminho da aprendizagem” (NOVA ESCOLA
,2010).

REFERÊNCIAS
Gouveia, Beatriz. O caminho da aprendizagem. NOVA ESCOLA. EDIÇÃO 227,
Janeiro. 2010 O caminho da http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacaocontinuada/caminho-aprendizagem-historia-sequencias-didaticas-atividadespermanentes-projetos-didaticos-542993.shtml.
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APÊNDICE O - Pauta do 6 º Encontro Reflexivo
DATA: 25/03/2015
TEMA: As experiências das turmas
OBJETIVOS: Conhecer os alunos com NEE; identificar as possibilidades e meios de
superar as dificuldades apresentadas.
CONTEÚDOS:
METODOLOGIA UTILIZADA: vídeo “A experiência de Matheus, um aluno autista,
na escola”; apresentação do diagnóstico das turmas pelas professoras quanto ao
processo de aprendizagem dos alunos.
REFERENCIAS
A experiência de Matheus, um aluno autista na escola.
https://www.youtube.com/watch?v=6EJVHrSQtNg

Revista Nova escola.
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APÊNDICE P- Pauta do 7 º Encontro Reflexivo
DATA: 08/04/ 2015
TEMA: Paralisia cerebral: do que estamos falando?
OBJETIVOS: refletir sobre a inclusão do aluno com paralisia cerebral
CONTEÚDOS: Paralisia cerebral
METODOLOGIA UTILIZADA: apresentação do curta animado “Cordas”; reflexão
sobre a história narrada com as perguntas norteadoras; leitura do texto “Acolhendo,
ensinando e aprendendo com alunos que apresentam deficiência física/paralisia
cerebral”( SILVA, 2015).

REFERENCIAS
Cuerdas é um curta-metragem de animação da Espanha que foi escrito e dirigido
por Pedro Solís García em 2013. Recebeu o Prêmio Goya de melhor curtametragem
de
animação
em 2014[1] .
http://portugalglorioso.blogspot.com.br/2014/01/cordas-o-melhor-filme-deanimacao.html

SILVA. L. G. S. Acolhendo, ensinando e aprendendo com alunos que apresentam
deficiência física/paralisia cerebral. In: Educação inclusiva. Praticas para uma
escola sem exclusões.1 ed. : São Paulo: Paulinas, 2014

302

APÊNDICE Q- Pauta do 8 º Encontro Reflexivo

DATA: 22/04 /015
TEMA: A tecnologia assistiva contribuindo com a inclusão do aluno com paralisia
cerebral

OBJETIVOS: conhecer os recursos e as estratégias de implementação da
Tecnologia Assistiva para a inclusão de alunos com necessidades educativas
especiais na escola regular ; construir um fichário de comunicação com símbolos
funcionais de acordo com as demandas que solicita o ambiente escolar.
CONTEÚDOS: Tecnologia assistiva
METODOLOGIA UTILIZADA: Recortes de depoimentos de professoras que tem
alunos com deficiência ou transtorno global do desenvolvimento para problematizar
a necessidade de estratégias de implementação da Tecnologia Assistiva para a
inclusão de alunos com necessidades educativas especiais na escola regular ;
leitura e discussão sobre o texto “A Tecnologia Assistiva como promoção da
educação inclusiva de alunos com deficiências e transtornos globais do
desenvolvimento(NUNES 2011) slides com imagens de recursos da Tecnologia
assistiva; confecção de um fichário de comunicação com símbolos funcionais de
acordo com as demandas que solicita o ambiente escolar.

REFERENCIAS
NUNES, Débora Regina de Paula. A tecnologia assistiva como promoção da
educação inclusiva de alunos com deficiências e transtornos globais : módulo
didático 4 / Débora Regina de PaulaNunes, Cláudia Rosana Kranz. – Natal, RN:
EDUFRN, 2011
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APÊNDICE R - Pauta do 9 º Encontro Reflexivo
DATA: 06/05/ 2015
TEMA: Aprendizagem e desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual
OBJETIVOS: Refletir conceitual e metodologicamente sobre a inclusão do aluno
com deficiência intelectual
CONTEÚDOS: Deficiência intelectual
METODOLOGIA UTILIZADA: leitura do texto “Carta a uma menina; slides sobre o
conceito e característica da deficiência intelectual e fatores que podem facilitar o
aprendizado escolar; leitura compartilhada do texto “A aprendizagem da escrita pela
criança com Síndrome de Down inserida em uma sala de aula regular”.

REFERENCIAS

BRASIL. Carta a uma menina Ministério da Educação. Projeto Escola Viva.
Garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola. Alunos com
necessidades educacionais especiais. Deficiência no contexto escolar. Brasil: MEC/
SEESP, 2000.

SILVA, M. K. M. ; SILVA. L. G. S.. In: A aprendizagem da escrita pela criança com
síndrome de Down inserida em sala de aula regular. Congresso Internacional da
Afirse - V Colóquio Nacional, 2009, João pessoa. Políticas Educacionais e Práticas
Educativas., 2009.

304

APÊNDICE S - Pauta do 10 º Encontro Reflexivo
DATA: 20 de maio de 2015
TEMA: Dislexia - o que isso quer dizer?
OBJETIVOS: Refletir conceitual e metodologicamente sobre a inclusão do aluno
com dislexia
CONTEÚDOS: dislexia; papel do professor e da escola na inclusão escolar dos
alunos com NEE
METODOLOGIA UTILIZADA: filme “Como estrelas na terra - toda criança é
especial”; discussão sobre o filme; leitura e discussão do texto “O que é preciso
saber? um olhar sobre algumas necessidades especiais mais comum na escola
(CUNHA, 2011).

REFERENCIAS
Como estrelas na terra: toda criança é especial. Direção: Aamir Khan. India
2008(165 min.).
CUNHA, Antônio Eugenio. O que é preciso saber? um olhar sobre algumas
necessidades especiais mais comum na escola. In: Práticas pedagógicas para
inclusão e diversidade. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011.
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APENDECE T - Pauta do 11 º Encontro Reflexivo
DATA: 10/06/2015
TEMA: Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade - TDAH : reflexões iniciais
OBJETIVOS: Refletir conceitual e metodologicamente sobre a inclusão do aluno
com TDAH
CONTEÚDOS: Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade- TDAH : estratégias
de inclusão escolar

METODOLOGIA UTILIZADA; Dinâmica Tempestade de ideias ( as professoras são
convidadas a falar sobre o que entendem por TDAH); assistir uma reportagem sobre
TDAh; leitura e discussão do texto “Crianças Desatentas, hiperativas e impulsivas:
Como lidar com essas crianças na escola?” (RIZO, 2003).

REFERENCIAS
Entrevista com o Dr. Paulo Mattos, professor especialista e uma referência nessa
temática
no
Brasil
no
programa
do
Jô
Soares.
https://www.youtube.com/watch?v=5jV796ovgVI.

RIZO, L. ; Rangé, B. Crianças Desatentas, hiperativas e impulsivas: Como
lidar com essas crianças na escola?. In: Brandão e cols (Org.). Sobre o
Comportamento e Cognição: A história e os avanços, a seleção por
consequências em ação. 1 ed. Santo André: Esetec Editores Associados, 2003,
v. 11, p. 422-432
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APENDECE U - Pauta do 12 º Encontro Reflexivo
DATA: 15/06/2015
TEMA: Em foco a avaliação
OBJETIVOS: Refletir sobre o processo de avaliação educacional dos alunos com
NEE
CONTEÚDOS: Avaliação de aprendizagem

METODOLOGIA UTILIZADA: leitura de imagem para discutir sobre as concepções
de avaliação de aprendizagem; recortes de textos sobre avaliação para discussão;
leitura e discussão de parte do Projeto Político Pedagógico da escola e da
Resolução 005/2009 na parte que trata de avaliação escolar doa aluno com NEE.

REFERENCIAS
VASCONCELOS, Celso dos Santos. Avaliação: concepção dialética-libertadora
do processo de avaliação escolar. 14. ed. São Paulo: Libertad, 2000.
VASCONCELOS, Celso dos Santos. Superação da reprovação: empurrar o aluno
com a barriga x garantir a aprendizagem. Cadernos Pedagógicos do Libertador:
São
Paulo,
volume
3,
1994.
Disponível
em:
http://www.udemo.org.br/RevistaPP_01_08Promocao.htm.
HOFFMANN, J. Avaliação mito e desafio: uma perspectiva construtivista. Porto
Alegre: Educação & Realidade, 2001.
LUCKESI,C.C. O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem? Pátio, Rio
Grande doSul, n.12, p. 6-11, fev/mar. 2000.
NATAL. Conselho Municipal de Educação. Resolução nº 05/2009. Natal, 2009.
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APÊNDICE V - Pauta do 1º Planejamento Pedagógico

DATA: 29/06/2015
TEMA: Planejamento Pedagógico
OBJETIVO: Fazer uma reflexão sobre os alunos do 3º ano; compreender qual o
objetivo e como se organiza o Ensino em Multiniveis; Elaborar um projeto
pedagógico
a
partir
do
estudo
realizado.
CONTEUDO: Ensino em Multiníveis
METODOLOGIA: Discussão sobre a escolarização dos alunos quanto a
aprendizagem em leitura, escrita e produção de texto; Estudo de Ensino em
multiníveis; elaborar Projeto em Multiníveis.
REFERÊNCIAS:
ALMEIDA, Mariangela Lima. A pratica pedagógica inclusiva: o ensino em multiníveis
como possibilidade. IN: Diálogos sobre praticas pedagógicas inclusivas.
ALMEIDA, Mariangela Lima; RAMOS, Inês de Oliveria (Org.)Curitiba. Aprris, 2012.
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APÊNDICE X - Pauta do 2º Planejamento Pedagógico

DATA: 05/07/2015
TEMA: Planejamento Pedagógico
OBJETIVO: Fazer uma reflexão sobre as atividades realizadas sobre os projetos
desenvolvidos e a respeito da participação e aprendizagem dos alunos.
CONTEUDO: Intervenção pedagógica
METODOLOGIA: Discussão sobre desenvolvimento do projeto e partipação/
aprendizagem dos alunos; elaborar atividades sobre o projeto em desenvolvimento.
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APÊNDICE W - Pauta do 3º Planejamento Pedagógico

DATA: 12/07/2015
TEMA: Planejamento Pedagógico
OBJETIVO: Fazer uma reflexão sobre as atividades realizadas sobre os projetos
desenvolvidos e a respeito da participação e aprendizagem dos alunos.
CONTEUDO: Intervenção pedagógica
METODOLOGIA: Discussão sobre desenvolvimento do projeto e partipação/
aprendizagem dos alunos; elaborar atividades sobre o projeto em desenvolvimento.
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ANEXOS
ANEXO 1 - RESOLUÇÃO Nº 05 /2009
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NATAL/RN, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o Inciso I, Art. 9º do seu Regimento Interno,
aprovado pela Resolução Nº 002/2007 – CME;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
Da Educação Especial
Art. 1º - A Educação Especial é uma modalidade de ensino que transversaliza todos
os níveis, etapas e demais modalidades de ensino.
Art. 2º - A Educação Especial tem como finalidade possibilitar apoio curricular de
caráter complementar e suplementar à formação dos educandos por meio do
Atendimento Educacional Especializado, viabilizando o acesso, a participação e a
aprendizagem

dos

educandos

com

deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação matriculados nas unidades de
ensino da rede municipal de Natal.
Art. 3º - Os educandos atendidos pela Educação Especial são os que apresentam
Necessidades Educacionais Especiais (NEESP).
Parágrafo Único - Consideram-se educandos com deficiência aqueles que têm
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial; os
que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na
comunicação; um repertório de interesses e habilidades restrito e estereotipado; os
educandos que demonstram potencial elevado em qualquer uma das áreas, isoladas
ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, bem
como elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de
tarefas em áreas de seu interesse.
CAPÍTULO II
Do Setor de Educação Especial
Art. 4º – A Secretaria Municipal de Educação de Natal constituirá um setor
responsável pela Educação Especial a partir de 2009, dotado de recursos humanos,
materiais e financeiros que viabilizem e deem sustentação ao processo de
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construção da educação inclusiva, seguindo o que preconiza a Resolução CNE/CEB
Nº 02/09/2001, para todo sistema de ensino.
Art. 5º – O Setor de Educação Especial será vinculado ao Departamento de Ensino
Fundamental e ao Departamento de Educação Infantil da Secretaria Municipal de
Educação, reafirmando a Educação Especial enquanto modalidade que
transversaliza as demais modalidades e níveis de ensino.
Art. 6º – O Setor de Educação Especial objetiva:
I – Implementar e viabilizar a Política de Educação Especial da Rede
Municipal de Ensino de Natal, proporcionando sustentação ao processo de
construção da educação inclusiva nas unidades de ensino da rede.
II – Acompanhar, assessorar e avaliar permanentemente o processo de ensino
e aprendizagem dos educandos com NEESP nas unidades de ensino da rede,
articulando, junto aos educadores, o replanejamento das ações educativas,
formativas e políticopedagógicas.
III – Articular a formação continuada dos educadores das unidades de ensino
municipais com os demais Departamentos e Setores, introduzindo temas referentes
à educação geral e à educação especial, desta forma assegurando sua participação
sistemática na execução desse processo, ao longo do ano letivo.
Art. 7º – A efetivação dos objetivos do Setor de Educação Especial da SME
pressupõe que seus componentes apresentem os seguintes requisitos:
I - Ser efetivo do quadro da rede municipal de ensino do Natal;
II - Ser graduado em Pedagogia e/ou outra Licenciatura nas demais áreas do
conhecimento;
III – Ter cursos de Especialização em Educação Especial e/ou Pós-Graduação na
área;
IV – Ter conhecimentos de gestão de sistema educacional inclusivo;
V – Ser capaz de flexibilizar os horários de trabalho, de modo a atender os diversos
turnos escolares.
VI – O Setor deve conter, no mínimo, um especialista por área de deficiência, TGD
e altas habilidades/superdotação no conjunto dos profissionais que o compõem.
CAPÍTULO III
Da Proposta Educacional Inclusiva
Art. 8º – A proposta educacional inclusiva fundamenta-se no conceito de inclusão,
compreendido/traduzido/como um paradigma educacional fundamentado num
sistema de valores que reconhece a diversidade como característica inerente à
constituição de uma sociedade democrática, por meio da garantia do direito de todos
à educação, este viabilizado pelo acesso, permanência e continuidade dos estudos
no ensino regular, com qualidade.
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Art. 9º – Considerando o conceito de educação inclusiva, à qual toda escola
brasileira deve se adequar, é condição sine qua non que a proposta políticopedagógica das unidades de ensino municipais de Natal apresente uma
característica de atuação democrática, marcada pela participação coletiva,
colaborativa e dialógica entre os membros de toda a comunidade escolar e desta
com a comunidade em geral.
Art. 10 – A operacionalização da proposta educacional inclusiva impõe critérios de
acessibilidade para o educando com NEESP, cuja garantia compete à Secretaria
Municipal de Educação. É, portanto, de sua responsabilidade, promover adequações
arquitetônicas e ambientais às unidades de ensino da rede, respaldando-se nas
Normas Técnicas - ABNT, contemplando edificações, mobiliário e equipamentos
para promoção da inclusão
educacional
Art. 11 - Considerando as necessidades educacionais especiais dos educandos com
surdez, no que tange à acessibilidade comunicativa, a Secretaria Municipal de
Educação de Natal implantará, a partir de 2010, dez unidades de ensino regular, que
se tornarão complexos bilíngues de referência para surdos, respaldadas na Lei nº
10.436, de 24 de abril de 2002 e no Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.
Art. 12 - Os complexos bilíngues de referência para surdos serão eleitos segundo os
seguintes critérios: a) atender às quatro regiões administrativas da cidade; b)
oferecer a maior diversidade em níveis e modalidades de ensino (Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos); c) oferecer maior
possibilidade e facilitação de transporte público; d) garantir o processo de gestão
democrática e o trabalho pedagógico coletivo e participativo.
Art. 13 – Os complexos bilíngues de referência para surdos oferecerão o ensino em
duas línguas: na língua portuguesa e na Língua de Sinais Brasileira-LIBRAS, de
modo a garantir a acessibilidade do conhecimento curricular regular aos educandos
surdos, cuja deficiência auditiva impede que os mesmos possam assimilá-lo por
meio da modalidade oral da língua portuguesa, comum aos demais educandos que
ouvem.

Art. 14 - Nos complexos bilíngues de referência para surdos a língua portuguesa
será considerada como segunda língua para os educandos surdos e contarão
obrigatoriamente com os serviços especializados do professor/instrutor de LIBRAS,
para o ensino sistematizado desta língua e do professor/tradutor-intérprete de
LIBRAS, que atuará na sala de aula regular na qual estiverem matriculados os
educandos surdos. Esses professores, assim como ocorre com os demais
professores da rede municipal de ensino de Natal serão contratados por concurso
público.
Art. 15 - O professor/tradutor-intérprete e o professor/instrutor de LIBRAS que
atuarem nas escolas bilíngues de referência para surdos, assumirão a
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responsabilidade formativa dos educandos surdos, conforme ocorre em relação aos
demais professores, considerados regentes das disciplinas curriculares.
Art. 16 - Além de receberem o ensino em salas de aulas regulares nos complexos
bilíngues de referência para surdos, os educandos receberão em horário oposto ao
turno escolar, o atendimento educacional especializado nas salas de recursos
multifuncionais, na própria escola ou em instituições especializadas, conveniadas
com a Secretaria Municipal de Educação de Natal.
Art. 17 - A Secretaria Municipal de Educação de Natal, por meio do Departamento
de Atenção ao Educando – DAE, em consonância com o Setor de Educação
Especial da SME, junto ao sistema público de saúde, viabilizará os atendimentos
educacionais especializados aos educandos da rede, impossibilitados de frequentar
as aulas, em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar,
atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio.
Art. 18 – A Secretaria Municipal de Educação de Natal garantirá o transporte escolar
dos educandos com NEESP matriculados nos complexos bilíngues de referência
para surdos, observando e respeitando as seguintes condições:
I – A distância existente entre a moradia desses educandos e as citadas
unidades de ensino e salas por eles frequentadas, tendo como parâmetro o
agrupamento desse contingente por região administrativa da cidade do Natal;
II – Que os educandos com NEESP sejam recolhidos em pontos estratégicos
definidos pela SME e transportados até a escola, procedimento este similar ao
itinerário de volta, sendo, portanto, de responsabilidade das famílias que os
educandos se encontrem nos pontos de ônibus definidos e nos horários
estabelecidos;
III – Que a SME disponibilize em cada região administrativa de Natal, um
transporte
escolar com um motorista fixo, e um auxiliar, ambos treinados, devendo este
conhecer todos os educandos com NEESP usuários desse serviço. Para maior
segurança, os educandos devem, obrigatoriamente, portar um crachá com sua
identificação;
IV – Que os educandos com NEESP que apresentem dificuldades de locomoção
e que recebem atendimento clínico em Instituições especializadas fora da região
domiciliar, façam uso dos serviços do transporte escolar municipal no percurso casaInstituição-casa.
Neste caso, 01 (uma) pessoa responsável pelo educando deverá acompanhá-lo. Os
demais educandos com NEESP gozarão dos benefícios já adquiridos junto à STTUNatal.
CAPÍTULO IV
Da Matrícula
Art. 19 - A Secretaria Municipal de Educação de Natal – SME/Natal implanta, em
todas as unidades de ensino da rede, a matrícula antecipada para os educandos
com necessidades educacionais especiais.

314

Art. 20 - A matrícula antecipada tem o objetivo de favorecer a organização do
ambiente escolar no que tange à formação das turmas, do quadro de professores e
do Atendimento Educacional Especializado (AEE), da acessibilidade, adequações
arquitetônicas e ambientais, material pedagógico adequado;
Art. 21 - A matrícula antecipada para os educandos com necessidades educacionais
especiais ocorrerá no último trimestre letivo, de acordo com o calendário de
matrícula proposto pela SME/Natal.
Art. 22 - Na efetivação da matrícula para os educandos com necessidades
educacionais especiais, faz-se necessário que:
I – Os pais ou responsáveis apresentem laudo clínico que constate a
deficiência real da criança, do adolescente ou do jovem pleiteante à vaga na unidade
de ensino;
II - Na inexistência do citado documento prevalece a efetivação da matrícula,
mediante o compromisso da apresentação desse laudo até o início das atividades
pedagógicas do ano letivo seguinte;
III - Persistindo essa inexistência, o professor deverá observar e avaliar
pedagogicamente o processo de aprendizagem desse educando, tendo como base
os parâmetros do ano de escolaridade (se houver), nível de ensino em que está
inserido e sua idade cronológica;
IV - O professor, em articulação com o gestor e o coordenador pedagógico
procederá ao registro, por escrito, dos avanços e dificuldades do desenvolvimento
escolar do educando, mediante o que receberá, do Setor de Educação Especial da
SME/Natal, orientações necessárias ao encaminhamento desse aos profissionais
especializados, para possíveis diagnósticos e atendimentos clínicos;
V - Na escola em que houver sala de recursos multifuncionais, o professor
responsável por esta sala, o gestor, o coordenador pedagógico e o professor
regente da sala de aula realizarão a avaliação diagnóstico-pedagógica desse
educando;

VI – A Sala de Recursos Multifuncionais é um espaço, na unidade de ensino, onde
se realiza o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para alunos com NEESP,
por meio do desenvolvimento de recursos e estratégias de apoio que viabilizem a
aprendizagem escolar satisfatória à construção do seu conhecimento.
Art. 23 - A organização das turmas com educandos com NEESP matriculados
respeitará a seguinte distribuição, considerando os níveis e modalidades de ensino e
os horários estabelecidos para os mesmos:
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Parágrafo Único – Nas unidades escolares de ensino fundamental com alunos
NEESP, a SME disponibilizará a cada vinte alunos, por turno, um professor auxiliar
para o apoio pedagógico e educacional às necessidades específicas do educando.
Art. 24 - Caso o educando apresente deficiência múltipla ou Transtorno Global de
Desenvolvimento, recomenda-se a matrícula de apenas um educando com este
diagnóstico por turma.
Art.25 - A turma com educandos com NEESP matriculados, cujas dificuldades de
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adequação escolar não forem supridas com as intervenções colaborativas do
professor do coordenador pedagógico 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.
Art. 26 - Na formação das turmas deve ser considerada a relação quantitativa entre
espaço físico e número de educandos por sala de aula, conforme normas da
construção civil para as unidades públicas de ensino.
CAPÍTULO V
Do Processo de Ensino-Aprendizagem
Art. 27 - O processo de ensino e de aprendizagem do educando com NEESP deve
seguir os princípios da educação inclusiva, respeitando a diversidade na escola,
garantindo métodos, recursos e organizações específicos para atender suas
necessidades.
Art. 28 – O ensino ministrado na sala de aula regular em que se encontram
educandos com NEESP não sofrerá alterações quanto a currículos e programas;
quando necessário, deverá haver organização específica, adequações
metodológicas, recursos pedagógicos, tecnológicos e de comunicação
diferenciados, para atender as necessidades específicas de cada educando.
Art. 29 - As adequações às necessidades específicas dos educandos com NEESP
pressupõem a elaboração e organização de recursos pedagógicos e de
acessibilidade que eliminem as barreiras de ordem de comunicação e sinalização,
linguagens e códigos específicos e tecnológicos, que deverão estar contidas nos
projetos político-pedagógicos as unidades de ensino. Assim, recomenda-se que:
I – Para os educandos com surdez, que utilizam código
linguístico visual para se comunicarem, a Língua de Sinais
Brasileira (LIBRAS) será instituída como primeira língua (L1) e
a Língua Portuguesa como segunda língua (L2). Desse modo,
ao longo do processo de ensino e aprendizagem da L2, serão
observadas as adequações necessárias que garantam aos
educandos surdos demonstrarem suas competências
linguísticas nas duas línguas.
II – Para os educandos com deficiêncial visual, que utilizam o sistema Braille, a SME
deverá disponibilizar tecnologia assistiva e material didático-pedagógico adequado,
os quais garantam aos educados cegos demonstrarem suas competências de
aprendizagem.
III - – Seja assegurada temporalidade flexível do ano letivo para atender aos
educandos com NEESP, considerando-se, quando necessário, um tempo maior para
aqueles com deficiência mental e/ou graves deficiências múltiplas e tempo menor
para aqueles com altas habilidades/superdotação.
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Art. 30 - A avaliação escolar se constituirá de um levantamento de informações de
caráter formativo e processual para melhor compreensão da aprendizagem e
consequente aperfeiçoamento da prática pedagógica. Deverá ser, portanto,
dinâmica, contínua, mapeando os avanços, retrocessos, dificuldades e progressos
do educando;
Art. 31 - A avaliação escolar do educando com NEESP seguirá as normas gerais
contidas na Portaria Nº 153\2008 do Conselho Municipal de Educação (CME-Natal),
acrescida de relatório inicial, processual e final desse educando.
Art. 32 – O processo de avaliação e promoção dos educandos com NEESP poderá
conferir terminalidade especifica àqueles que não atingiram um nível exigido para a
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, ainda que os
apoios e adaptações necessárias não lhes tenham possibilitado o alcance dos
resultados de escolarização.
Parágrafo Único - Entende-se por terminalidade específica a certificação de
conclusão de escolaridade do ensino fundamental ao educando com deficiência
mental grave, ou deficiência múltipla. Neste caso, será disponibilizado histórico
escolar que apresente, de forma descritiva, as competências por ele desenvolvidas,
sendo-lhe igualmente disponibilizado o encaminhamento para a educação de jovens
e adultos, bem como para a educação profissional.
Art. 33 – Na avaliação das produções textuais escritas dos educandos surdos devem
ser consideradas suas necessidades específicas, ressaltando-se que os “erros”
cometidos serão interpretados como decorrência da interferência da LIBRAS (Língua
1) sobre a aprendizagem da Língua Portuguesa (Língua 2).
Art. 34 - Adaptação semelhante deve ocorrer no processo avaliativo do educando
cego, uma vez que a avaliação do seu texto escrito dar-se-á por meio da tradução
para o sistema Braille, com a ajuda do professor especializado ou por meio de
tecnologia assistiva.
CAPÍTULO VI
Do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Atendimentos Clínicos
Art. 35 - O AEE é um serviço da Educação Especial de caráter complementar e ou
suplementar à formação dos educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação pertencentes ao ensino comum,
considerando suas necessidades específicas, de forma a promover o acesso, a
participação e a interação nas atividades escolares.
Parágrafo Único – O atendimento educacional especializado deve ser oferecido em
horários distintos, ou seja, no turno inverso ao da classe comum, na própria escola
ou em centro especializado, com outros objetivos, metas e procedimentos
educacionais. O tempo reservado para esse atendimento será definido conforme a
necessidade de cada aluno.
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Art. 36 - O AEE tem como objetivos identificar, elaborar e organizar recursos
pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras de acesso ao
conhecimento dos educandos com necessidades educacionais especiais
matriculados nas salas de aulas comuns, por meio do apoio curricular, com vistas ao
desenvolvimento de sua autonomia e independência na escola e fora dela, não
sendo, porém, substitutivo á escolarização.
Art. 37 - Dentre as atividades de atendimento educacional especializado são
disponibilizados programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e
códigos específicos de comunicação e sinalização e tecnologia assistiva, recursos
estes necessariamente articulados à proposta pedagógica das unidades de ensino
comum.
Art 38 - As Salas de Recursos Multifuncionais são espaços localizados nas escolas
de Educação Básica onde se realizam Atendimentos Educacionais Especializados AEE, sendo constituídas de mobiliários, materiais didáticos, recursos pedagógicos
adequados às necessidades dos educandos com NEESP, acessibilidade e
equipamentos tecnológicos específicos, bem como de professores com formação
para realizarem o AEE.
Art 39 - De acordo com a área específica, o docente deverá conhecer e usar
fluentemente a Língua de Sinais Brasileira – LIBRAS, conhecer e usar a metodologia
de ensino da língua portuguesa como segunda língua para educandos surdos,
conhecer e usar o sistema Braille; conhecer os procedimentos para a orientação e
mobilidade dos educandos cegos; conhecer e usar o Sorobã, as Tecnologias
Assistivas, a Informática, os processos de comunicação alternativa, bem como
operacionalizar atividades que estimulem os processos mentais superiores,
promovendo o desenvolvimento do potencial criativo dos educandos e seu
enriquecimento curricular.
Art. 40 - Sobre os aspectos clínicos relacionados aos educandos com NEESP, fazse primordial que se estabeleça um diálogo/parceria entre os profissionais das
diversas áreas - sobretudo Saúde e Educação - notadamente no que respeita ao
acompanhamento da evolução do atendimento educacional especializado,
ocasionando melhor desempenho de todos: educando, educador e especialista.
Parágrafo Único – Esse atendimento não deve nunca se sobrepor à
educação escolar e ao atendimento educacional especializado, mas os
saberes clínico, escolar e o especializado devem fazer suas diferentes
ações convergir para um mesmo objetivo, qual seja o desenvolvimento
dos educandos com NEESP.
Art. 41 – A SME deverá estabelecer convênios e/ou parcerias com Secretarias de
Saúde, de Assistência, Trabalho e Ação Social; Instituições de caráter clínicoterapêutico governamentais, não-governamentais e privadas, para avaliação
diagnóstica e atendimento terapêutico aos educandos com NEESP matriculados na
rede municipal de ensino de Natal e Instituições voltadas para a educação
profissional.
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CAPÍTULO VII
Da formação e da função docente na escola com educandos com NEESP
Art. 42 - A Secretaria Municipal de Educação de Natal deve articular convênios com
Instituições de Ensino Superior para garantir a formação continuada dos
educadores, a investigação e a avaliação permanente do processo educacional
inclusivo na rede de ensino municipal de Natal.
Art. 43 - A Secretaria Municipal de Educação de Natal deve articular parcerias com o
Ministério de Educação, para viabilizar recursos que garantam a formação
continuada dos educadores da rede, inclusive em nível de pós-graduação.
Art. 44 - Para a efetivação da educação inclusiva, todos os sujeitos envolvidos no
processo educacional, a saber, gestores, coordenadores, professores, educadores
infantis, professores de apoio, funcionários e familiares devem assumir a
responsabilidade pela aprendizagem de todos os educandos matriculados na escola,
para isto participando da formação continuada geral e específica, organizada a partir
das necessidades de cada unidade de ensino e, de preferência, no ambiente real de
ensino: a unidade escolar.
Art. 45 – É recomendável que na organização do programa de formação continuada,
planejada para e com os educadores/professores da rede municipal de ensino de
Natal, constem, em qualquer área do conhecimento, conhecimentos teóricos e
experiência real com os educandos com NEESP, momento este configurado como a
culminância da formação expressando a materialização da articulação teoria/prática.
Parágrafo Único – Caberá à SME acompanhar e assessorar o profissional das
unidades escolares (Professores, suporte pedagógico, coordenação e diretor
escolar) quanto aos procedimentos e processos pedagógicos a serem utilizados.
Art. 46 – O professor que atuará na função de apoio pedagógico-educacional às
necessidades específicas dos educandos com NEESP na sala de aula regular, deve
apresentar o seguinte perfil:
I. Ser do quadro funcional da Rede Municipal de Ensino do Natal;
II. Ser graduado em Pedagogia e/ou outra Licenciatura nas demais
áreas do conhecimento e cursos de Aperfeiçoamento em Educação Especial e/ou
Pós- Graduação na área.
Art. 47 – O professor que atuará no Atendimento Educacional Especializado (AEE)
nas salas de recursos multifuncionais deve apresentar o seguinte perfil:
I - Ser do quadro funcional da Rede Municipal de Ensino do Natal;
II - Ser graduado em Pedagogia e/ou outra Licenciatura nas demais áreas do
conhecimento;
III – Ter cursos de Especialização em Educação Especial - AEE e/ou PósGraduação na área.
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Art. 48 - O professor do Atendimento Educacional Especializado para educandos
surdos deverá, obrigatoriamente, conhecer e usar fluentemente a Língua de Sinais
Brasileira- LIBRAS, assim como oferecer atendimentos educacionais voltados às
necessidades desses educandos que se apresentam na área da aquisição da
linguagem, particularmente da língua portuguesa em sua modalidade de escrita e de
leitura.
Art. 49 - O professor do Atendimento Educacional Especializado para educandos
com deficiência visual (cegueira, baixa visão e surdocegueira) deverá,
obrigatoriamente, conhecer e usar o sistema Braille, o sorobã e os recursos da
tecnologia assistiva para esta área de deficiência, efetuando transcrições de códigos
e possibilitando o acesso aos recursos de leitura e escrita alternativos.
Art. 50 - O professor do Atendimento Educacional Especializado para educandos
com deficiência física (com uso de cadeiras de roda e paralisia cerebral) deverá,
obrigatoriamente, conhecer e usar os recursos pedagógicos e tecnológicos
adaptativos e de comunicação alternativa para esta área de deficiência, assim como
oferecer atendimentos educacionais voltados às necessidades desses educandos
que se apresentam na dificuldade de locomoção e acesso aos recursos de
expressão comunicativa na modalidade de escrita e expressão oral.
Art. 51 – A presente Resolução entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Sala de Reunião do Conselho Municipal de Educação de Natal.
Natal/RN, 29 de dezembro de 2009.
Maria de Fátima Carrilho
Presidente

Maria de Fátima Carrilho
Relator
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ANEXO 2 - Descrição dos temas com suas respectivas categorias (NOZI, 2013)
 TEMA: DIMENSÃO ATITUDINAL


Valorizar a diferença e a heterogeneidade, acreditar no potencial dos alunos e
estimular o desenvolvimento deles



Ter responsabilidade pedagógica: compromisso com o desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos



Dispor-se a ressignificar conceitos e práticas



Dispor-se a estar em processo contínuo de autoformação, formação
continuada ou em serviço



Dispor-se à alteridade; 4.1.6 Ser favorável à Educação Inclusiva;



Dispor-se a buscar apoio
 TEMA 2 DIMENSÃO PROCEDIMENTAL



Identificar e atender as necessidades educacionais de cada aluno;



Proceder ao planejamento das aulas, às adaptações e/ou diferenciação
curricular e a avaliação dos alunos com NEE;



Proceder ao planejamento de ensino;



Proceder a adaptações e/ou diferenciação curricular;



Proceder a avaliação da aprendizagem dos alunos com NEE;



Desenvolver práticas pedagógicas inovadoras e diversificadas;



Trabalhar

coletivamente/colaborativamente/cooperativamente

com

professores e alunos;


Estabelecer relações teórico/práticas;



Desenvolver um clima emocional e afetivo positivo em sala de aula em
relação aos alunos com NEE;



Adquirir conhecimentos didático-pedagógicos;



Promover procedimentos que visem a socialização e respeito entre os
alunos; 4





Proceder a avaliação e organização do espaço físico da sala de aula;

TEMA

3

CARACTERÍSTICAS

PESSOAIS

DO

FAVORECEM A INCLUSÃO DE ALUNOS COM NEE

PROFESSOR

QUE
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Ser um professor que reflete sobre sua prática;



Ser crítico; 4.3.3 Ter autonomia;



Ser criativo; 4.3.5 Ser flexível;



Ter autoconhecimento.
TEMA 4 DIMENSÃO CONCEITUAL




Ter conhecimentos específicos sobre as deficiências e as NEE;



Conhecimento das teorias de desenvolvimento humano e de aprendizagem;



Conhecer a legislação e lutar pelos seus direitos e dos alunos com NEE;



Conhecer e compreender a importância dos pressupostos da educação
inclusiva;



Conhecer sobre o uso das tecnologias para o ensino.
TEMA 5 DIMENSÃO CONTEXTUAL




Ter responsabilidade político-social;



Dialogar com o contexto sociocultural dos alunos
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ANEXO 3 – Texto carta a uma menina
Carta a uma menina1
Querida Mirian,
Escrevo-te esta carta para contar-te uma coisa que, ainda que hoje possa parecer
mentira, aconteceu há alguns anos, mais ou menos os que tens. Não sei se
compreenderás minha intenção, mas te asseguro que vou me sentir muito melhor
depois de te haver contado. Mirian, sou professora, como sabes. Um dia, cheia de
ilusões, pensei que as crianças deveriam ser, antes de tudo, felizes e que um
colégio com certas características poderia conseguir tal objetivo. Pus mãos à obra e
abri este colégio. Tinha um jardim espaçoso e muros altos de pedras onde as
crianças iam procurar lagartixas e caracóis para formar “granjas”. Teus irmãos mais
velhos vieram para este colégio. Certo dia tua mãe comunicou-me, com grande
esperança, que esperava outro filho. Alegrei-me muito, pois sou dessas pessoas que
pensam que um filho é uma bênção de Deus. Porém, minha alegria não durou muito.
Pouco depois, após alguns exames médicos, tua mãe comunicou-me que iria ter
“uma criança com problemas”. Fiquei tão triste com isso que, quando nasceste,
arranjei mil desculpas para adiar o momento de te conhecer. Tua mãe, a quem muito
estimo e admiro profundamente, contava-me de teus progressos e retrocessos,
sobretudo de saúde. Ela estava sempre alegre, feliz contigo, totalmente entregue a
seu trabalho de estimulação precoce, e a teus cuidados. Um dia, chamou-me ao
telefone. Queria falar comigo sobre ti. E aqui começa minha verdadeira confissão,
Mirian. Senti terror. Sabia o que tua mãe ia pedir-me. Nunca antes tinha tido no
colégio uma criança portadora de síndrome de Down. Desconhecia tudo sobre essa
condição. Pensava, pessimista, que uma criança2 “mongólica” era impossível de ser
integrada num grupo de crianças sem deficiência. Receei a reação das outras
crianças. Temi, ainda, que a encarregada da classe maternal te repelisse. Tive medo
de tantas coisas! Acreditei, Mirian, que eras incapaz de fazer algo por ti mesma, que
eras um ser inútil e desagradável que as outras pessoas iriam excluir. Repito que
desconhecia completamente tudo sobre as características de uma criança
trissômica. Eu havia feito, muito tempo antes, integração de crianças com
deficiências físicas, mas... com síndrome de Down! Como eu estava enganada!
Quanto aprendi desde o dia que chegaste à classe maternal! A primeira coisa que
descobri foi tua grande timidez. Observava-te com frequência, cheia de curiosidade,
analisava tuas reações, esperando encontrar coisas estranhas. Via que as outras
crianças, depois da curiosidade inicial e das perguntas de costume (“por que Mirian
tem o rosto tão estranho?”), tinham deixado de preocupar-se contigo. Nieves, a
professora, aceitou-te com todo afeto, como uma criança que necessitava um pouco
mais dela e não poupou dedicação. Dentro de pouco tempo, brincavas no pátio
como todos, te aproximavas para saudar, como todos faziam, os papais que vinham
buscar alguns companheiros teus. Os pais das outras crianças te acariciavam e
ninguém mostrou inconformidade ou estranheza por tua presença no colégio. Hoje,
Mirian, cresceste. És aluna do quarto ano do ensino fundamental. Estás na classe
da senhorita Dorita. Quando perdeste, ontem, o ônibus do colégio e te chamaram
pelo alto-falante para que subisses a fim de falar com tua mãe ao telefone, eu estava
ali. Alfonsa, que brincava perto de mim, com um grupo de colegas, disse alto: –
Estão chamando Mirian. Ela é da minha classe. Quer que eu vá chamá-la? Não foi
preciso porque vinhas correndo com a blusa saindo da calça e dizias: – Maria
Tereza, estou subindo para atender ao telefone, pois
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estão me chamando. – Corre! Disse eu em silêncio. Logo deixaste de lado o telefone
e te sentaste junto a mim, no banco de cimento, muito otimista: – Papai vem me
buscar para levar-me a um restaurante. Agarraste meu braço e apoiaste nele tua
cabeça despenteada. Sentia tuas carícias como prêmio imerecido. Eu que um dia
senti terror de admitir-te no colégio.. Como é horrível a ignorância! Nunca imaginei
que teus afagos fossem tão doces, tua presença tão adorável. Nunca poderia crer
que ao ver, hoje, a ti, a Ana, a Cristina e a David, tão felizes, tão normais, tão
pessoais, cada um de vós tão diferentes um do outro nunca poderia acreditar que
iria receber tanto por tão pouco que fiz. Como vês, Mirian, tinha que contar isto.
Agora me sinto melhor, pois sei que em teu coração não há lugar para o rancor.
Descobri, graças a ti e a outras crianças com tuas características, que uma criança
com síndrome de Down é simplesmente uma criança. Só isso: uma criança
maravilhosa e gratificante. Obrigada. Despede-se com um beijo,
Maria Tereza
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ANEXO 4 – Proposta de ação para turma do aluno Bruno
POTENCIALI

ATIVIDADE

OBJETIVOS

EXPECTATIVAS DE

DADE

DA

APRENDIZAGEM

IDENTIFICA

ATIVIDADE

DA
Interesse por Batata quente
Descrição:
Alunos
música e bola
sentados em círculo no
chão da sala. Ao ouvir o
toque da música, a bola
passará de mão em mão.
Com a interrupção da
música, o aluno que
estiver com a bola na mão
“se queima” e terá que
responder a uma pergunta
relativa
ao
conteúdo
trabalhado no dia.
No caso de Bruno, ao ficar
com a bola na mão,
sugerimos
que
a
professora pergunte qual o
seu nome e faça as
intervenções (apresente a
ficha com o seu nome e
foto,
pronunciando
a
palavra B-R-U-N-O, e com
o auxilio de um espelho
permita-o se identificar e
associar a imagem da
foto)
Duração: 30 minutos
Participantes: todos

Trabalhar
o
conteúdo
de
forma lúdica;
Promover
a

Espera-se que Bruno
compreenda
a
atividade;
Participe
da
atividade
ao
segurar a bola e
interação entre
passar para o colega;
os alunos da Observe sua imagem
sala.

projetada na foto e no
espelho
interagir

e

possa

com

a

professora ao fazer a
leitura de seu nome.
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POTENCIALI

ATIVIDADE

OBJETIVOS

EXPECTATIVA

DADE

DA

S DE

IDENTIFICA

ATIVIDADE

APRENDIZAGE

DA
Gosto
música

M
pela

A hora da Música: “Fui
à feira comprar jerimum”
Descrição: Inicialmente a
professora cantará a música
com a turma. Em seguida
apresentará a letra da música
impressa em papel ofício, lendo
e cantando com todos os
alunos.
Uma das possibilidades
é que seja proposta atividade
de
cruzadinha
envolvendo
palavras
da
letra
da
música.Para Bruno, sugerimos
que a professora aproveite a
motivação que ele apresenta
para interagir com partes da
música por meio da imitação de
gestos
(aspecto
que
observamos no dia do passeio
no Parque das Dunas) e cante
a música com ele encenando
algumas partes, como por
exemplo, no trecho: “Eu sacudi,
sacudi, sacudi e a formiguinha
não parava de subir” e ainda
para que ele emita alguns sons.
Como atividade de registro para
Bruno, sugerimos mostrar a
imagem de uma formiga ou
mesmo mostrar o inseto dentro
de um vidro e em seguida pedir
pra que ele faça o desenho da
formiga.
Duração: 50 minutos
Participantes: Todos

Proporci
onar situações
pedagógicas
diferenciadas
que
contemplem
os interesses
da turma;
Promover
o
contato com o
gênero
musical
em
atividades de
leitura, escrita,
interpretação e
expressões
oral e gestual.

Espera-se que o
aluno
preste
atenção
nos
movimentos e
sons produzidos
pela professora
e colegas e
através
da
mediação
da
educadora, ele
possa realizar
alguns gestos e
produzir alguns
monossílabos;
observe
a
formiga e em
seguida,
motivação para
segurar o lápis
e fazer seu
registro através
de rabiscos.
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POTENCIALI

ATIVIDADE

OBJETIVOS

EXPECTATIVA

DADE

DA

S DE

IDENTIFICA

ATIVIDADE

APRENDIZAGE

DA
Interesse por Vídeo Legal
filmes/vídeos Vídeo: “Lá vem o pato...”
Poesia: Carlos Drummond de
Andrade
Descrição: Conversa com as
crianças na roda sobre a
atividade que será realizada;
Leitura da poesia: “Lá vem o
pato” de Carlos Drummond de
Andrade, a qual estará escrita
de forma legível no papel
madeira;
Assistir ao vídeo;
Conversa sobre o filme;
Como identificamos interesses
variados na turma e em razão
das especificidades de Bruno
sugerimos
que
sejam
sistematizadas
atividades
diferenciadas para o trabalho
sobre o vídeo.
Sugerimos que seja realizado
com as demais crianças, em
dupla, uma atividade de escrita,
na qual elas preencheriam as
lacunas que completariam a
música;
Para Bruno, mostraria a letra P
do nome pato, que compõe a
música, e em seguida, faria
com todas as crianças uma
atividade com massa de
modelar,
onde
pudessem
formar a palavra PATO e
depois brincar de formar nomes
e objetos; No caso de Bruno,
seria uma atividade direcionada
ao trabalho da coordenação
motora fina, sentir uma textura
diferente.
Duração: 40min.
Participantes: Todos

M
Proporcionar
um momento
lúdico através
do vídeo;
Desenvolver a
oralidade e a
escrita;

Com a atividade
espera-se que
Bruno:
preste atenção
ao vídeo
comece
a
construir
a
noção de que
Trabalhar
a as letras têm
coordenação
uma função
motora fina
Identificar
a
letra inicial do
personagem
principal
do
vídeo

