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RESUMO 

 

A educação inclusiva pressupõe a transformação da cultura, das políticas e das 
práticas excludentes vigentes nas escolas e nos sistemas de ensino, de modo a 
garantir o acesso, a participação, a aprendizagem e o desenvolvimento integral de 
todos os estudantes, independentemente das especificidades que apresentem. Uma 
das condições que colaboram para a educação inclusiva consiste em oportunizar aos 
docentes formações que os auxiliem no trabalho com as singularidades de todos os 
estudantes. No intuito de contribuir com esse processo, esta pesquisa teve como 
objetivo elaborar uma proposta de formação pedagógica em serviço, com um 
repertório de estratégias didáticas inclusivas passíveis de utilização por docentes do 
Ensino Fundamental de uma escola privada de União da Vitória – Paraná. 
Teoricamente, a pesquisa foi estrutura com apoio de autores como Alves (2013, 2015, 
2020), Campos (2009), Correa (2010), Delors et al. (1998), Freire (2008), Mantoan 
(2003, 2006), Marques et al. (2020), Mazzota (2006, 2008), Morin (2000), Silva Neto 
(2018). Metodologicamente, foi priorizada a pesquisa-ação, ancorada nas abordagens 
qualitativa e quantitativa. Do estudo, participaram 21 docentes de uma escola privada 
do município de União da Vitória, Paraná, Brasil. Os dados foram coletados por meio 
de: i) um roteiro para levantamento das especificidades apresentadas em laudos e/ou 
pareceres referentes aos estudantes; ii) um questionário para conhecer a percepção 
dos docentes sobre a inclusão e suas demandas formativas; iii) um formulário on-line 
utilizado em cada encontro formativo para avaliar a formação. Entre os resultados, 
destaca-se a identificação de diferentes especificidades dos estudantes detectadas 
em laudos médicos e/ou pareceres neuropsicológicos, bem com a sistematização de 
demandas formativas dos participantes e a elaboração, organização e aplicação de 
uma proposta de formação pedagógica comprometida com seu atendimento. Em 
relação à proposta formativa, os participantes destacaram sua relevância para 
práticas pedagógicas inclusivas e ressaltaram entre seus diferenciais, a ênfase no 
trabalho colaborativo e o planejamento com repertório de estratégias didáticas 
diversificadas. Quanto ao produto educacional, destaca-se seu compromisso com 
especificidades dos estudantes e com as demandas dos docentes. Seu formato em 
encontros temáticos possibilitou vincular a proposta às reais necessidades do 
contexto, além da ênfase na interação que define condições determinantes para a 
inclusão pautada no processo de cocriação.  
 

Palavras-chave: Educação Básica. Educação inclusiva. Formação docente. Práticas 
pedagógicas.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Inclusive education presumes a transformation of the culture, policies and of the 
current excluding practices at schools and the system of education in order to 
guarantee the access, participation, learning and integral development of all students, 
independently of the specificities that they might present. One of the conditions that 
collaborates to the inclusive education is to bring opportunities to the teachers to a 
training that can help them deal with the singularities of all students at work. Aiming to 
contribute to this process, this research focused on the elaboration of a proposal in 
pedagogical training at work, with a repertoire of inclusive didactical strategies to be 
used by teachers of the Elementary Education of a private school in União da Vitória 
– Paraná. Theoretically, the research was structured with the support of authors such 
as Alves (2013, 2015, 2020), Campos (2009), Correa (2010), Delors et al. (1998), 
Freire (2008), Mantoan (2003, 2006), Marques et al. (2020), Mazzota (2006, 2008), 
Morin (2000), Silva Neto (2018). Methodologically, a research-action was prioritized 
and supported by qualitative and quantitative approach. Twenty-one teachers took part 
in the study at a private school in the town of União da Vitória, Paraná, Brazil. The data 
was collected by means of: i) a guide to the coverage of the specificities shown in 
reports and/or position papers referring to the students; ii) a questionnaire to get to 
know the perception of the teachers about inclusion and their formative demands; iii) 
an online form used in each training meeting to evaluate the formation. Among the 
results, one can highlight the identification of different specificities of students found in 
medical reports and/or neuropsychological position papers, as well as the 
systematization of the formative demands of the participants and the elaboration, 
organization, and application of a proposal to a pedagogical formation committed to its 
attending. In relation to the formative proposal, the participants highlighted its 
relevance to the inclusive pedagogical practices and pointed out, among their 
differences, the emphasis on the collaborative work and the planning with the 
repertoire of diversified didactical strategies. On the educational product, one can 
notice its commitment to the specificities of the students and with the teachers’ 
demands. Having it in the format of thematical meetings, it was possible to bound the 
proposal to the real necessities of the context, besides the emphasis on the interaction 
that defines the determinant conditions to the inclusion set during the process of the 
co-creation. 
 

Keywords: Elementary Education. Inclusive education. Teacher training. Pedagogical 
practices.  
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INTRODUÇÃO 

 

A pretensão de garantir a educação para todos surgiu como objetivo principal 

da Educação Inclusiva, que pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização 

das diferenças humanas. É uma perspectiva que contempla a concepção de 

diversidade ao acolher diferenças étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, 

sensoriais e de gênero.  

Entende-se por inclusão a garantia, a todos, do acesso contínuo ao 
espaço comum da vida em sociedade, sociedade essa que deve estar 
orientada por relação de acolhimento à diversidade humana, de 
aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo na 
equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, 
em todas as dimensões da vida (BRASIL, 2001a, p. 20). 
 

Zanatta e Capellini (2013, p. 281) afirmam que a educação inclusiva é a pro-

posta para e na diversidade, o que “[...] exige transformação de mentalidades e de 

estruturas sociais, envolvendo mudanças políticas, administrativas e pedagógicas 

para atender a todos os alunos com qualidade”. Ela pressupõe a transformação da 

cultura, das práticas e das políticas vigentes nas escolas e nos sistemas de ensino, o 

que para Marques et al. (2020, p. 2) implica em “[...] adaptação curricular, formação 

de professores, organização dos materiais, tempos e espaços escolares “[...]”, de 

modo a garantir o acesso e a permanência no contexto escolar. 

O conceito de escola inclusiva adotado nesta pesquisa está em consonância 

com a definição apresentada nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica (BRASIL, 2001a), que evidencia a necessidade de a escola 

contribuir na formação de docentes para que possam oferecer uma educação de 

qualidade para todos. 

O conceito de escola inclusiva implica uma nova postura da escola 
comum, que propõe no projeto pedagógico - no currículo, na 
metodologia de ensino, na avaliação e na atitude dos educadores – 
ações que favoreçam a interação social e sua opção por práticas 
heterogêneas. A escola capacita seus professores, prepara-se, 
organiza-se e se adapta para oferecer educação de qualidade para 
todos, inclusive para os educandos que apresentem necessidades 
especiais. Inclusão, portanto, não significa simplesmente matricular 
todos os educandos com necessidades educacionais especiais na 
classe comum, ignorando suas necessidades especificas, mas 
significa dar ao professor e a escola o suporte necessário à sua ação 
pedagógica (BRASIL, 2001a, p. 40). 
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Essa perspectiva rompe com o paradigma da integração, responsável por 

reforçar a ideia de que o estudante é quem deve se adaptar à escola. Em 

contrapartida, fortalece o paradigma da inclusão, no qual se preconiza que a escola e 

os sistemas de ensino, de uma forma geral, é que precisam criar condições para 

atender a todos os estudantes, independentemente das características que 

apresentam.  

Ainda que no ano de 2020 tenham sido observadas decisões retrógradas nas 

políticas de atenção à diversidade, nas últimas décadas foi perceptível a ação do 

governo federal em prol de uma educação inclusiva, direcionada à garantia dos 

direitos de diversos segmentos sociais historicamente excluídos (MATOS; MENDES, 

2014). No âmbito educacional, passou-se a defender a construção de um sistema 

único de qualidade para todos os sujeitos com e sem deficiência.   

Essa perspectiva demandou mudanças na legislação e influenciou em novos 

referenciais teórico-metodológicos expressados em documentos que norteiam a 

educação no país. Entre eles, constam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, documento no qual se confirma que “A 

construção de uma sociedade inclusiva é um processo de fundamental importância 

para o desenvolvimento e a manutenção de um Estado democrático [...]” (BRASIL, 

2001a, p. 20). 

Considerada um marco na perspectiva da educação inclusiva, a Política de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva reconhece que as 

dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a necessidade de 

confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las. Diante 

dessa perspectiva, a educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da 

sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão, 

constituindo um paradigma fundamentado na concepção de direitos humanos, 

implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos os estudantes 

tenham suas especificidades atendidas (BRASIL, 2008).  

  O Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024 (BRASIL, 2015) também 

reflete mudanças no âmbito da inclusão. Este documento caracteriza reivindicações 

de importantes movimentos sociais que defendem uma perspectiva de acolhimento 

das diferenças nas escolas comuns, indicando na meta 4 a necessidade de 

universalizar para a população com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, especificamente as de quatro 
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a 17 anos, tanto o acesso à educação básica como o  

[...] atendimento educacional especializado, preferencialmente na 
rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 
serviços especializados, públicos ou conveniados (BRASIL, 2015, p. 
69). 
 

Para consagrar a inclusão escolar no país, em janeiro de 2016 entrou em vigor 

a Lei Brasileira de Inclusão - LBI 13/146 (BRASIL, 2015). Esta lei abrange os princípios 

da equidade, diversidade, flexibilidade, oportunidade e participação como denota o 

art. 2: 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas. § 1º A avaliação da deficiência, 
quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos 
nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores 
socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no 
desempenho de atividades; IV - a restrição de participação (BRASIL, 
2015, p. 10, grifos nossos). 
 

Cabe destacar também que ações governamentais organizadas pelo Ministério 

da Educação – MEC contribuíram para ampliar o direito de todos à educação com 

qualidade e equidade. Entre eles, destaca-se a criação da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI. Extinta no atual 

governo, a SECADI buscava viabilizar o pleno acesso à escolarização e à participação 

de todos os estudantes, com redução das desigualdades educacionais, com equidade 

e respeito às diferenças (BRASIL, 2018).  

Ainda que parte da legislação seja direcionada especificamente para população 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, a educação inclusiva está comprometida com o direito de todos a 

educação. Por isso, sua dinamização implica favorecer a igualdade de oportunidades 

em um processo de valorização das diferenças, respeitando a diversidade e 

oportunizando um olhar mais individualizado para cada estudante.  

Por ser a pluralidade umas das principais características do ser humano, 

constituindo-o de particularidades que possibilitam a ele interpretar o mundo de forma 

individual e subjetiva, é que se faz necessário destacar que há situações 

biopsicológicas tão singulares que evidenciam ainda mais a relevância da consciência 
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dessa fecunda diversidade nos grupos humanos (MAZZOTA, 2008). Para que sejam 

consideradas no contexto educacional, é necessário oportunizar aos docentes o 

envolvimento em formações que os auxiliem a desenvolver práticas em que todos os 

estudantes se sintam acolhidos e permaneçam por se sentirem valorizados em suas 

especificidades.  

Portanto, além de considerar a relevância das condições históricas e legais que 

marcaram o processo de segregação ao de inclusão, existem demandas que envol-

vem a formação docente na e para diversidade. São formações que demonstram sua 

relevância na medida em que valorizam o protagonismo dos docentes no desenvolvi-

mento de iniciativas que, para Matos e Mendes (2013, p. 38), situam todos os estu-

dantes como pessoas “[...] detentoras de cultura, autores de seus próprios discursos 

e agentes sociais ativos, abrindo espaço para se perceberem capazes de lutar pela 

melhoria de suas condições de vida”. Ou seja, 

Faz-se necessário garantir acesso dos profissionais em exercício a 
novos conhecimentos, produções e reflexões sobre sua prática, pro-
porcionando-lhes um olhar alargado sobre o fenômeno educativo. Pre-
cisam refletir coletivamente sobre sua prática, de forma a desenvolve-
rem consistentemente tanto o ensino como a si mesmos como profis-
sionais [...] lidar com as diferenças “exige sensibilidade diante de qual-
quer discriminação no trato cotidiano, evitando que os próprios docen-
tes sejam a fonte de juízos, atitudes e preconceitos que desvalorizem 
a experiência de certos grupos sociais, culturais, étnicos ou religiosos” 
(DINIZ; VASCONCELOS, 2004, p. 730) 

 

Essa perspectiva foi prevista na Resolução nº 9, de 8 de maio de 2001, do 

Conselho Nacional de Educação - CNE, que institui as Diretrizes Curriculares Nacio-

nais para Formação de Professores da educação Básica (BRASIL, 2001b). Ao fazer 

referência à inclusão, o documento também reforça a necessidade da formação, des-

tacando que:  

A Educação Básica deve ser inclusiva, no sentido de atender a uma 
política de integração dos alunos com necessidades educacionais es-
peciais nas classes comuns dos sistemas de ensino. Isso exige que a 
formação dos professores das diferentes etapas da Educação Básica 
inclua conhecimentos relativos à educação desses alunos. (BRASIL, 
2001b, p. 26). 
 

Em consonância ao exposto acima, a Resolução nº 1, de 27 de outubro de 2020 

dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de 

Professores da Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação 

Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação Continuada).       



16 
 

 
 

Essa resolução tem como objetivo melhorar a qualidade de ensino, ao mesmo tempo 

em que valoriza o educador, também apresenta competências gerais docentes, as 

quais enfatizam a necessidade de construção de uma sociedade mais democrática e 

inclusiva, ao passo que promova os direitos humanos e a valorização da diversidade, 

conforme síntese apresentada no quadro1. Nele são destacadas as competências 1, 

8 e 9 que mencionam a importância da construção de uma sociedade mais justa, di-

versa e inclusiva alçada na promoção do respeito ao outro e nos direitos humanos. 

(BRASIL, 2020). 

 

Quadro 1 - Competências gerais previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação Continuada de Professores da Educação Básica 

1. Compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para poder ensinar 
a realidade com engajamento na aprendizagem do estudante e na sua própria aprendiza-
gem, colaborando para a construção de uma sociedade livre, justa, democrática e inclusiva. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se 
na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com estas, desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado nos 
estudantes. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se res-
peitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valori-
zação da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas 
e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza, para promover ambiente cola-
borativo nos locais de aprendizagem. 

Fonte: Brasil (2020) 
 

 Com vistas a todas as informações acima elencadas, este estudo tem sua ori-

gem marcada pela necessidade de contribuir com a formação de profissionais de Edu-

cação Básica, visando colaborar para o atendimento de demandas da educação in-

clusiva. Essas demandas envolvem o aprofundamento de conhecimentos teóricos e 

técnicos, mas também estratégias didáticas inclusivas e possibilidades avaliativas. 

Esse processo compreende, entre outras ações, a escuta atenta às necessida-

des docentes. É preciso saber como os professores concebem a educação inclusiva, 

que estratégias utilizam, quais desafios enfrentam e que resultados alcançam, isto é 

fundamental para construir possibilidades que os ajudem a valorizar e/ou ressignificar 

práticas que podem ser determinantes para a inclusão escolar. 

Em dez anos trabalhando na educação, sendo cinco deles dedicados à 

coordenação pedagógica na rede particular de ensino, foi possível observar a 

existência de concepções equivocadas sobre a inclusão no próprio contexto escolar.  

Percebe-se que tanto a falta de informação como a dificuldade de dinamizar práticas 
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inclusivas podem estar relacionadas tanto à formação inicial como à continuada. Essa 

condição mobilizou este estudo focado no seguinte problema de pesquisa: Como 

elaborar uma proposta de formação docente com estratégias didáticas para inclusão, 

compatíveis com as demandas apresentadas por docentes do Ensino Fundamental 

de uma escola privada de União da Vitória – Paraná?   

Com o ingresso no Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em 

Educação Básica – PPGEB surgiu a possibilidade de desenvolver esta pesquisa sobre 

formação docente com foco na educação inclusiva. Assim, propôs-se como objetivo 

geral elaborar uma proposta de formação pedagógica em serviço, com um repertório 

de estratégias didáticas inclusivas passíveis de utilização por docentes do Ensino 

Fundamental de uma escola privada de União da Vitória – Paraná. Em relação aos 

objetivos específicos, optou-se por: mapear as especificidades apresentadas em 

laudos e/ou pareceres referentes aos estudantes do Ensino Fundamental de uma 

escola privada de União da Vitória; realizar um levantamento das demandas 

formativas sobre inclusão escolar apresentadas por docentes que atuam no Ensino 

Fundamental de uma escola privada de União da Vitória; sistematizar uma proposta 

formativa que atenda as demandas para inclusão, indicadas pelos docentes que 

atuam no Ensino Fundamental de uma escola privada de União da Vitória;  avaliar a 

proposta de formação na perspectiva dos participantes, analisando se é compatível 

com as demandas apresentadas e suas respectivas contribuições para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas.  

Metodologicamente, foram priorizadas a pesquisa-ação e as abordagens 

qualitativa e quantitativa. As opções possibilitaram o levantamento de dados sobre as 

demandas dos docentes e de estudantes da escola - lócus da pesquisa, bem como a 

elaboração, aplicação e avaliação da proposta formativa. 

Do estudo, participaram 21 docentes em atuação na escola implicada na 

pesquisa. Assim, para a coleta de dados foram utilizados quatro instrumentos de 

pesquisa: i) um roteiro para levantamento das especificidades apresentadas em 

laudos e/ou pareceres referentes aos estudantes; ii) um questionário para conhecer a 

percepção dos docentes sobre a inclusão e suas demandas formativas; iii) um 

formulário on-line utilizado em cada encontro formativo para avaliar a formação.  

Diante disso, foi proposta a elaboração de um produto educacional durante o 

desenvolvimento da pesquisa, ou seja, uma proposta de formação comprometida com 
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a inclusão no contexto escolar, com vistas a atender as demandas locais e, a partir de 

sua difusão, colaborar também com outros contextos educacionais. Além disso, 

destaca-se que a pesquisa colabora para a continuidade de estudos sobre inclusão 

que já vêm sendo desenvolvidos no PPGEB, especialmente na Linha de Pesquisa 

‘Cultura, Ensino, Saúde e Formação Docente’. Entre eles, destacam-se os trabalhos 

de: Colussi (2018), cujo objetivo foi apresentar como produto educacional estratégias 

para inclusão de estudantes com Transtornos do Espectro Autista – TEA; Olszewski 

(2018), que propôs construir um instrumento de avaliação, com base na Diretriz da 

Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe -  AMARP, para auxiliar 

gestores dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs na implementação de 

uma escola inclusiva. 

A sistematização da pesquisa define-se pela organização de cinco capítulos. 

Em cada um deles, elucidam-se contribuições de diferentes autores, especificidades 

de disposições legais e resultados de pesquisas correlatas no sentido de aprofundar 

a compreensão sobre o objeto de pesquisa, além de sistematizar o percurso metodo-

lógico e os resultados a serem alcançados.    

No primeiro capítulo são sistematizadas informações históricas e legais sobre 

a educação inclusiva no contexto brasileiro e se discute conceitos que têm permeado 

as políticas de inclusão. Isso porque são formas de conceber e legitimar o processo 

de inclusão que influenciam diretamente no contexto educacional e oportunizam ou 

dificultam o atendimento das especificidades dos estudantes. 

No segundo capítulo discute-se a formação docente, considerando a importân-

cia e a necessidade de promover a formação continuada em serviço. Nesse sentido, 

a escola passa a ser compreendida como lócus fundamental do processo formativo 

por favorecer a partilha de vivências contextualizadas, a interpretação do cotidiano e 

a reflexão sobre a própria realidade e sua ressignificação.  

No terceiro capítulo sistematiza-se a análise de estudos correlatos vinculados 

a programas de mestrado em educação, sendo sete dissertações e uma tese. A 

seleção dos estudos foi realizada em etapas, com a pretensão de trazer contribuições 

subjacentes mais próximas à proposta formativa pretendida nesta pesquisa.  

No quarto capítulo apresentam-se especificidades metodológicas implicadas 

na pesquisa. Além do tipo e da abordagem da pesquisa, no decorrer do capítulo 

situam-se os participantes do estudo, as técnicas e instrumentos utilizados, o 
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atendimento dos preceitos éticos e outras especificidades definidas 

metodologicamente. 

No quinto e último capítulo são ordenados os resultados da pesquisa. Além das 

demandas formativas apresentadas pelos docentes participantes da pesquisa, 

apresentam-se especificidades exibidas pelos estudantes com base do mapeamento 

realizado em laudos e/ou pareceres e o produto educacional elaborado e aplicado no 

decorrer do programa de formação, bem como a percepção dos participantes sobre 

os impactos da formação em sua própria prática pedagógica. 

 Além de colaborar com os docentes da escola implicada na pesquisa, a criação 

de um produto educacional no modelo de proposta de formação pode contribuir com 

docentes de outras instituições de ensino comprometidos com a inclusão no processo 

educacional. Nesse sentido, a proposta de formação pretende contribuir para ressig-

nificação do olhar em relação à diversidade, desmistificando concepções e possibili-

tando o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas. 
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1 ENTRE LEIS E CONCEITOS: HORIZONTES QUE SE PROJETAM NO SENTIDO 

DA INCLUSÃO ESCOLAR 

 

Neste capítulo são sistematizadas informações históricas e legais sobre a 

educação inclusiva no contexto brasileiro, além de debater conceitos que têm 

permeado as políticas de inclusão. Essas leis são formas de conceber e legitimar o 

processo de inclusão que influencia diretamente no contexto educacional e oportuniza 

ou dificulta o atendimento das especificidades dos estudantes. 

1.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REGULAMENTAÇÕES E DEFINIÇÕES CONCEITUAIS  

Eventos como a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em 

Jomtien - Tailândia, no ano de 1990 e a Conferência de Salamanca, realizada em 

Salamanca - Espanha, em 1994, estimularam reflexões e políticas comprometidas 

com todos os estudantes, independentemente de suas especificidades. Nesse 

processo, a inclusão se transformou em um dos grandes desafios educacionais, 

inquietando educadores, pais e comunidade em geral.   

Diante desse desafio, as legislações vêm sendo promulgadas, documentos 

elaborados, formações realizadas e estruturas físicas modificadas. Ainda assim, 

observam-se dificuldades para compreender a relevância do processo de inclusão, o 

motivo de sua existência e as formas de efetivação. 

A inclusão implica em “[...] rejeitar preconceitos, discriminações, barreiras 

sociais, culturais ou pessoais e respeitar as necessidades próprias das pessoas […]” 

(CAMPOS, 2009, p. 136). Mantoan (2003, p. 29) ressalta que incluir é não deixar 

ninguém fora da escola, o que para Monteiro e Neres (2017) acarreta o acesso ao 

conhecimento, à cultura e ao desenvolvimento pessoal e social.  

Como já destacado, a inclusão consiste na garantia de que todos tenham “[...] 

acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade [...]”. Uma sociedade que 

se orienta tanto pelo acolhimento à diversidade humana como pela aceitação das 

diferenças individuais e promove um “[...] esforço coletivo na equiparação de 

oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, em todas as dimensões da vida 

(BRASIL, 2001a, p.20). 

O conhecimento sobre inclusão de pessoas com deficiência, a respeito de 
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como aprendem, como se desenvolvem a partir de suas capacidades, pode ser o 

diferencial para as práticas pedagógicas comprometidas com todos os estudantes. 

Conhecer e reconhecer potencialidades em meio a possíveis limitações é um passo 

importante para que se efetivem práticas inclusivas.   

Contudo, se os avanços ocorreram e as lacunas persistiram, existe um histórico 

que precisa ser considerado para compreender a trajetória e seus resultados. É nessa 

trajetória que a persistência secular de práticas segregadoras se consolidou, mas 

oportunidades inclusivas também se efetivaram. 

O primeiro grande marco mundial para superação de tal ênfase ocorreu com a 

elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948). Esse 

documento foi determinante para alavancar ações e políticas públicas em defesa dos 

excluídos, tais como eventos que ocorreram somente no final do século XX, 

destacados no início desta seção. 

 No contexto brasileiro, o início da construção legal frente à educação inclusiva 

se deu com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assumindo 

formalmente os mesmos princípios postos na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948. Dessa forma, assegurava-se legalmente às pessoas com 

deficiência os mesmos direitos à liberdade, à uma vida digna, à educação 

fundamental, ao desenvolvimento pessoal e social e à livre participação na vida e na 

comunidade (BRASIL, 2004). 

De maneira contundente, a referida Constituição tem em seus objetivos 

fundamentais garantir a educação como direito de todos. Em convergência, 

estabelece que o ensino deve ser ministrado com base no princípio da igualdade de 

condição para o acesso e permanência na escola (BRASIL, 1988). 

Destaca-se, ainda, que após a Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos, realizada em Jomtien, em 1990, diferentes países passaram a observar a 

relevância da educação para "[…] um mundo mais seguro, mais sadio, mais próspero 

e ambientalmente mais puro, e que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso social, 

econômico e cultural, a tolerância e a cooperação internacional" (UNESCO, 1990, p. 

16). Nesse processo, o Brasil assumiu o compromisso de erradicar o analfabetismo, 

universalizar o Ensino Fundamental no país e investir em sistemas educacionais 

inclusivos.  

Outro documento que procurou assegurar o acesso e permanência de crianças 
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e adolescentes na escola é o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei n° 

8.069, promulgada em 13 de julho de 1990. Em seu art. 53, o ECA enfatiza que a 

criança e ao adolescente têm direito à educação, devendo ser assegurada a igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola, reforçando o texto da 

Constituição. 

Observa-se que tanto a Constituição Federal, quanto o Estatuto da 
Criança e do adolescente já não admitem a exclusão na escola do 
aluno indisciplinado, de diferentes etnias, com dificuldades de 
aprendizado, com deficiências, portador do vírus HIV etc. Desse 
modo, apenas esses dispositivos legais bastariam para que ninguém 
negasse a qualquer pessoa com ou sem deficiência o acesso à sala 
de aula comum (LEITE; MARTINS, 2012, p. 33). 
 

Em consonância aos documentos elencados acima, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDBEN 9.394 de 1996 assegura o atendimento aos 

estudantes com necessidades especiais, contemplando um espaço dedicado 

exclusivamente à educação especial. Trata-se do art. 58, que define a educação 

especial como a modalidade de educação escolar oferecida, preferencialmente, na 

rede regular de ensino, para ‘educandos portadores de necessidades especiais’, 

sendo esta a expressão utilizada na referida lei. Para tanto, entre outras condições, 

indica que os sistemas de ensino devem promover currículos, métodos, técnicas, 

recursos educativos e organização para atender as necessidades, além da 

terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do Ensino Fundamental, bem como a disponibilidade de docentes com 

especialização adequada em nível médio ou superior (BRASIL, 1996).  

Por sua vez, o Plano Nacional de Educação – PNE, Lei n° 10.172 de 2001, 

reforça a necessidade de imprimir esforços para as condições indicadas pela LDBEN 

93934, quando faz referência ao desenvolvimento de programas educacionais, metas 

e objetivos em prol de uma educação inclusiva, com padrões mínimos de 

infraestrutura, disponibilização de recursos didáticos, articulação de ações para a 

política de educação para o trabalho, formação inicial e continuada de docentes e 

incentivo à realização de estudos e pesquisas relacionadas à área de necessidades 

educacionais dos estudantes (BRASIL, 2001c). 

  De acordo com essas condições, o PNE de 2014 fortalece a necessidade de 

operacionalizar e concretizar a legislação que rege a educação desde a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, priorizando o que esta lei propõe como 
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universalização do acesso à educação e oferta de ensino de qualidade a toda 

população brasileira (BRASIL, 1988). As metas do novo PNE fazem referência à 

população geral, abrangendo pessoas com e sem deficiência, sendo que entre as 20 

metas estabelecidas, a política educacional inclusiva se traduz pelo texto da quarta 

meta: 

[…] universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao 
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de 
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados (BRASIL, 2015, p. 69). 

 
É necessário destacar que, embora o PNE traga o desafio de mudanças 

paradigmáticas para o ensino nas escolas, o que demanda não apenas mudanças na 

estrutura física. Por isso, a presença do termo ‘preferencialmente’ na meta 4 traz 

reflexões acerca de uma involução conceitual, abrindo precedentes para que escolas 

especiais desempenhem o papel de sala de aula regular, o que configura um 

retrocesso a um atendimento segregado.   

Entre os dois Planos Nacionais de Educação, implementava-se a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2008), como iniciativa para acompanhar os avanços do conhecimento e das lutas 

sociais. Essa política visa respaldar ações voltadas a uma educação de qualidade 

para todos os estudantes, buscando legitimar pragmaticamente a ênfase das 

regulamentações que a precederam. 

Já a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, enquanto documento de caráter 

normativo, define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os estudantes, 

de todas as etapas e modalidades da Educação Básica, devem desenvolver durante 

sua escolaridade. O documento também indica os conhecimentos e competências a 

serem desenvolvidos, de modo que os estudantes tenham assegurados seus direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o atual 

PNE (BRASIL, 2018).  

Embora a BNCC não apresente um texto específico sobre inclusão, em seu 

texto inicial lê-se que “[...] soma-se aos propósitos que direcionam a Educação 

brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva” (BRASIL, 2018, p. 7). Além disso, a base traz como 
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justificativa e embasamento legal a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, a LDBEN 9396 de 1996, as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2010 e o PNE 

de 2014, documentos que garantem a educação como um direito de todos e deixam 

clara a necessidade de se respeitar a diversidade existente nas escolas.  

Entre as dez competências determinadas pela BNCC a serem promovidas 

pelas escolas ao longo do processo de formação dos estudantes na Educação Básica, 

duas fazem referência à diversidade, conforme destacado no Quadro 2: 

Quadro 2 - Competências gerais previstas na BNCC comprometidas com a inclusão 

Sequência Competência 

Competência 6 Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se 
de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 
relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao 
seu projeto de vida pessoal, profissional e social, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade (Brasil, 2017, p. 9).  

Competência 9 Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos 
e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. (Brasil, 2017, 
p. 9). 

Fonte: Brasil (2018, p. 9). 

 

De acordo com o previsto nas duas competências, fica subentendido que a 

escola, em seu papel educacional e social, deve possibilitar a todos os estudantes o 

direito ao desenvolvimento de competências e oportunidades efetivas de 

aprendizagem. Portanto, apesar da ausência de um texto específico sobre inclusão 

na BNCC, o documento indica condições para superação de uma concepção simplista 

de inclusão, na qual somente estudantes com deficiência previamente diagnosticada 

têm seus direitos assegurados, por defender a escola como espaço de aprendizagem 

e de democracia inclusiva, caracterizada pela não discriminação, não preconceito e 

respeito às diferenças e diversidades.  

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI, por sua vez, foi 

instituída e “[...] destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, vi-

sando à sua inclusão social e cidadania” (BRASIL, 2015, p.10). Esta lei busca conso-

lidar 

[...] princípios e diretrizes do mais recente tratado de direitos humanos 
do sistema global de proteção da ONU, a LBI pormenoriza as regras 
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que deverão ser observadas pera a garantia do exercício dos direitos 
das pessoas com deficiência no país. Organiza, em uma única lei na-
cional, como um verdadeiro marco regulatório para as pessoas com 
deficiência, direitos e deveres que estavam dispersos em outras leis, 
decretos e portarias, regulamentando limites e condições e atribuindo 
responsabilidades para cada ator na consolidação da sociedade inclu-

siva (SETUBAL; FAYAN, 2016, p.14). 
 

Finalmente, a Política Nacional da Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e 

com aprendizado ao longo da vida, amparada pelo decreto n° 10.502, de 30 de 

setembro de 2020, tem como objetivo ampliar o atendimento de estudantes com 

demandas específicas e implementar programas com foco na Educação Especial. 

Isso com vistas à garantia dos direitos à educação e ao atendimento educacional 

especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (BRASIL, 2020). 

Este documento vem recebendo duras críticas por ser considerado um modelo 

ultrapassado e fracassado. Nesse sentido, é considerado um retrocesso a todas as 

conquistas até aqui alcançadas e um retorno à exclusão, justamente por não 

compreender a inclusão como um processo que implica todos os estudantes, 

independentemente de suas especificidades.  

O Decreto Presidencial representa um retrocesso significativo da luta 
pela inclusão e diversidade, representando o retorno a um paradigma 
antigo e já extremamente ultrapassado, ficando evidente a segregação 
de estudantes em classes e escolas especiais, estimulando o 
preconceito e a exclusão dos estudantes com deficiência, ferindo o 
princípio constitucional da igualdade e equidade. Destaque-se ainda 
que a meta de nº 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e a Constituição Brasileira, assim como a Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, que no Brasil tem status 
constitucional, estabelecem que deve ser dada preferência para um 
sistema educacional inclusivo (UNCME, 2020, p. 3).  

 
 Além disso, as críticas se dão principalmente pelo decreto induzir e estimular 

as famílias a matricularem seus filhos nas escolas especiais. Essa condição exime o 

governo de sua responsabilidade e reforça uma ideia segregacionista.  

Ao remeter para as famílias um “suposto direito de escolha”, o Decreto 
reforça e induz uma política segregacionista, eximindo-se da 
responsabilidade de fazer os investimentos necessários no sistema 
público de educação, na escola regular, para o atendimento adequado 
às pessoas com deficiência, eliminando todas as barreiras relativas à 
acessibilidade e de processos pedagógicos inclusivos, de forma a 
colaborar com a construção de uma sociedade mais justa e solidária. 
(UNCME, 2020, p. 3). 
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Outro ponto a ser destacado é a palavra preferencialmente, pois ela pode abrir 

um precedente para a negação de matrículas em escolas regulares, “I - educação 

especial - modalidade de educação escolar oferecida, preferencialmente, na rede 

regular de ensino aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (BRASIL, 2020, p. 2, grifos 

nossos).  

          O documento caminha na contramão das conquistas de inclusão das últimas 

décadas e choca com os marcos legais brasileiros, com destaque à Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988), à Convenção sobre os 

direitos das pessoas com deficiência (ONU, 2007) e a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015). Ademais, desqualifica o trabalho que já vem 

sendo desenvolvido nas escolas regulares, retomando a ideia de escolas 

segregadoras e excludentes, como pode ser observado na sequência.   

VI – escolas especializadas - instituições de ensino planejadas para o 
atendimento educacional aos educandos da educação especial que 
não se beneficiam, em seu desenvolvimento, quando incluídos em 
escolas regulares inclusivas e que apresentam demanda por apoios 
múltiplos e contínuos (BRASIL, 2020, p. 2). 
 

O referido documento apresenta-se em suspensão pelo Supremo Tribunal 

Federal por considerar que a Política Nacional de Educação Especial - PNEE de 2020 

poderia fundamentar políticas públicas que fragilizam o princípio da inclusão de 

estudantes na rede regular de ensino. Além disso, transparece que a proximidade do 

início de um novo período letivo poderia “[...] acarretar a matrícula de educandos em 

estabelecimentos que não integram a rede de ensino regular, em contrariedade à 

lógica do ensino inclusivo” (FIGUEIREDO, 2021 s/p)  

Se faz necessário destacar, ainda, que o documento não considera a 

Constituição da República Federativa do Brasil que situa a educação como um direito 

de todos e dever do Estado, da Família (BRASIL, 1996). Dessa forma, exime o Estado 

do seu compromisso regulamento legalmente. 

É preciso reforçar que todos deveriam ter o direito de uma educação compatível 

com suas especificidades. Por isso, a importância de persistir na criação de condições 

à educação inclusiva e de qualidade que seja uma realidade para todos, já que quando 

falamos em inclusão não devemos criar critérios ou categorizar quem pode e quem 

não pode participar desse processo.  
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Necessário se faz lembrar, ainda, que a sociedade é constituída por 
humanos que através da convivência e da comunicação, das relações 
sociais, da interação com o meio, constrói a cultura, a vivência, os 
saberes. A quebra da oportunidade de convivência, fragmenta o ser 
social, rompe as estruturas e fortalece a segregação e a intolerância. 
(UNCME, 2020, p. 3). 

 

Por isso, nessa breve revisão de documentos que regem a educação brasileira, 

observam-se regulamentações que ajudam a acompanhar e refletir sobre avanços 

históricos e organizativos com vistas à educação inclusiva. Conclui-se que o Brasil fez 

importantes avanços no campo das políticas públicas educacionais voltadas para a 

garantia do acesso e da permanência na escola, mas tem retrocedido em questões 

fundamentais no momento atual. Além disso, observa-se que, apesar da presença de 

várias leis comprometidas com a inclusão, as relações de estigma baseadas em 

preconceitos ainda persistem. 

Problemas conceituais, desrespeito a preceitos constitucionais, 
interpretações tendenciosas de nossa legislação educacional e 
preconceitos distorcem o sentido da inclusão escolar, reduzindo-a 
unicamente à inserção de alunos com deficiência no ensino regular. 
Essas são, do meu ponto de vista, grandes barreiras a serem 
enfrentadas pelos que defendem a inclusão escolar, fazendo 
retroceder, por sua vez, as iniciativas que visam à adoção de posições 
inovadoras para a educação de alunos em geral. Estamos diante de 
avanços, mas de muitos impasses da legislação (MANTOAN, 2003, p. 
21).  
 

 Por isso, é relevante a transformação dos sistemas educacionais que tem se 

efetivado para garantir o acesso universal à escolaridade básica e à satisfação das 

necessidades de aprendizagem para todos os cidadãos, no intuito de garantir a 

igualdade de oportunidades e a permanência na escola. Nesse sentido, a inclusão 

implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não atinge apenas estudantes 

com deficiência. 

Demais a mais, a inclusão como princípio de uma política educacional 

pressupõe mais do que pensar em infraestrutura, geração de acessibilidade nas 

escolas e formação técnica inicial e continuada de docentes. É preciso que essa 

formação seja suficiente para compreender como os estudantes aprendem e como o 

processo de seu desenvolvimento pode ser estimulado, independente das 

especificidades que apresentem.  

Por esse motivo, faz-se necessário entender qual é a demanda real da inclusão 

e quais os manejos necessários para que o processo inclusivo se efetive. É com essa 
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perspectiva que na próxima seção são abordados conceitos implícitos ao processo de 

inclusão escolar, destacando seu distanciamento ou real aproximação da perspectiva 

de educação para todos. 

1.2 DA EXCLUSÃO, SEGREGAÇÃO E INTEGRAÇÃO À INCLUSÃO ESCOLAR 

A historicidade da inclusão escolar evidencia sua travessia por diferentes fases 

e por diferentes culturas. Nesse processo, a perspectiva atual de inclusão foi sendo 

pautada por marcos legais, internacionais e nacionais que favoreceram o 

desenvolvimento de estudos no campo da educação e a defesa dos direitos humanos 

que “[…] vêm modificando conceitos, legislações, práticas pedagógicas e de gestão, 

promovendo a reestruturação do ensino regular e especial” (CAMPOS, 2009, p. 132).  

Embora muitas condições ainda precisam ser efetivadas e das que passam por 

um período de retrocesso, especialmente no atual contexto brasileiro, as conquistas 

que estimularam mudança em relação à percepção sobre a diversidade humana e as 

condições implicadas no estímulo às possibilidades de desenvolvimento são 

indiscutíveis. Esse processo, contudo, traz em suas raízes momentos de crueldade 

que precisam ser rememorados para que se compreenda a relevância das políticas 

de inclusão que foram se consolidando nas últimas décadas. 

Analisar as diferentes maneiras de convivência entre as pessoas em cada 

época nos permite entender que a visão sobre deficiência é social e historicamente 

construída. Ela é resultado de um processo de construção de valores por parte das 

diferentes culturas que categorizaram pessoas como normais e anormais, 

respaldando práticas segregadoras, adaptativas ou inclusivas. 

A história nos revela que desde a antiguidade vivemos um mundo de exclusões 

e desigualdades. Nesse cenário, as pessoas consideradas fora de um padrão 

socialmente convencionado foram predestinadas à exclusão, o que se considerava 

natural em determinadas épocas.  

 A discriminação e o preconceito sempre estiveram presentes no convívio das 

pessoas com deficiência. Estudos como os de Mantoan (2003, 2006), Mazzota (2008) 

e Monteiro (2010) evidenciam essa trajetória e contextualizam como as pessoas com 

deficiência eram tratadas em diferentes épocas.  

Na antiguidade, por exemplo, as pessoas com deficiência eram consideradas 

anormais. Por isso, muitos eram mortos ou abandonados nas margens de rios, outros 
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criados por escravos para serem utilizados como pedintes de esmolas ou 

abandonados à própria sorte (CORRÊA, 2010). 

De passagens com expulsão de demônios ao entendimento que esses 

indivíduos possuíam alma, transitou-se pelo sentimento de ambivalência, misturando-

se piedade e rejeição, cuidado e abandono, perseguição e proteção. 

Os sentimentos em relação aos deficientes se tornaram, durante um 
longo tempo, muitas vezes ambivalentes, misturando piedade e 
rejeição, cuidados e abandono, perseguição e proteção. Para alguns, 
os deficientes possuíam alma, mas sem virtudes, demonstrando a 
grande dificuldade que as culturas da época tinham para entender as 
diferenças entre as pessoas e, principalmente, para lidar com elas 
(CORRÊA, 2010, p. 13). 
 

A ignorância, o medo, o preconceito e os tabus que perduraram durante séculos 

foram responsáveis por manter as pessoas com deficiência afastadas do convívio 

social. As características que se estabeleceram predominantemente dizem respeito a 

um período de muita descriminação e exclusão social, trazendo consigo a marca da 

rejeição.  

Com o advento do Cristianismo, que reprimiu a ideia de eliminação, 

introduzindo aspectos de caridade, essas pessoas eram confinados e obtinham 

condições mínimas necessárias à sua sobrevivência. É nesse contexto que a 

segregação passou a ser vista como um ato de caridade. 

 

[...] as primeiras atitudes de caridade para com a deficiência – a 
piedade de alguns nobres e algumas ordens religiosas estiveram na 
base da fundação de hospícios e de albergues que acolheram 
deficientes e marginalizados. No entanto, perdurou ao longo dos 
tempos e, em simultâneo com esta atitude piedosa, a ideia de que os 
deficientes representavam uma ameaça para pessoas e bens. A sua 
reclusão, que se processou em condições de profunda degradação, 
abandono e miséria, foi vista, por conseguinte, como necessária à 
segurança da sociedade (SILVA, 2009, p. 136). 
 

Com a evolução da medicina, o tratamento para as pessoas com deficiência 

buscou a cura e a normalização. Nesse processo, algumas deficiências foram 

consideradas um retrocesso da raça humana, reverberando a discriminação e a 

segregação (CORREA, 2010). 

A excepcionalidade foi vista sob o enfoque patológico onde o indivíduo 
era um eterno doente, inválido, incapaz, sem condições de sobreviver 
por sua própria capacidade, e temos como exemplo claro o filme O 
Corcunda de Notre Dame onde o Quasimodo, personagem que 
interpreta um deficiente físico, coxo e deformado que vivia isolado na 
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torre da Catedral de Paris, sem direito a conviver ou participar da 
sociedade (FUMEGALLI, 2012, p. 7). 
 

  Até o século XIX, não houve qualquer preocupação contundente com o aspecto 

educacional dos deficientes. A história da Educação Especial, por exemplo, demonstra 

que o período compreendido entre os anos de 1800 e 1950 foi marcado por iniciativas 

oficiais e particulares isoladas (MAZZOTA, 2006), sendo que a proteção e o cuidado, 

naquela ocasião, possuíam o caráter assistencialista.  

A assistência era oferecida em centros, nos quais as pessoas com deficiência 

eram atendidas e, dessa forma, a sociedade era protegida do contato com os 

‘anormais’. Esse período foi marcado pela segregação, com a criação de escolas 

especiais, com a intenção de isolar as pessoas com deficiência. 

Nasceu, naquele momento, uma pedagogia especializada e 
institucionalizada, que separava indivíduos de acordo com 
diagnósticos em quociente intelectual. Este primeiro momento ficou 
conhecido como fase de segregação, tais escolas especiais cresciam 
e se multiplicavam por diferentes etiologias: pessoas com cegueira, 
surdez, com deficiência física, intelectual, etc. Estes núcleos especiais 
possuíam programas próprios, como técnicos e especialistas, que 
constituíam um sistema de educação especial diferenciado em relação 
ao sistema educacional geral, ou seja, dentro do sistema educacional 
existiam dois subsistemas que não se interligavam: educação especial 
e educação regular (SILVA NETO et al., 2018, p. 84). 
 

Na década de 1970, cria-se um movimento com o objetivo de integrar os 

deficientes na escola e na sociedade. Portanto, surge uma terceira fase que se 

caracterizou pela integração. 

[…] a terceira fase que constitui a fase da integração, quando o 
portador de deficiência começou a ter acesso à classe regular, desde 
que se adaptasse e não causasse nenhum transtorno ao contexto 
escolar. Embora a bandeira da integração já tivesse sido defendida a 
partir do final dos anos 60, nesse novo momento houve uma mudança 
filosófica em direção à ideia [sic.] de educação integrada, ou seja, 
escolas regulares aceitando crianças ou adolescentes deficientes1 nas 
classes comuns ou, pelo menos, em ambientes o menos restrito 
possível. Entretanto, só se consideravam adaptar-se à classe regular 
como esta se apresentava, portanto, sem modificação no sistema 
escolar (BLANCO, 2003, p. 28). 

 

A integração surge imbricada à ideia de normalização; ela nos remete ao 

pensamento de parcialidade, embora seu objetivo fosse proporcionar aos educandos 

                                            
1 A expressão ‘deficientes’ foi sistematicamente utilizada na regulamentação referente à integração e à 
inclusão no contexto nacional, sendo finalmente substituída por pessoas com deficiência. 
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ambientes menos restritos. Essa inserção dos educandos remetia a possibilidades e 

condicionava cada pessoa, já que o olhar continuava sendo focado nas dificuldades.  

Nesse sentido, a escola em si não sofreria nenhuma modificação, pois se 

compreendia que não era nela que residia o problema. Em contrapartida, caberia ao 

estudante se adaptar ao repertório escolar e não o contrário.  

Apesar desta integração ter sido considerada um grande avanço para 
igualdade de direitos, houve poucos benefícios para promover de fato 
o seu desenvolvimento. A Deficiência era considerada um problema 
de quem a possuía, assim, esta deveria tornar-se apta à integração ao 
meio social. Não cabia à escola se adaptar às necessidades dos 
alunos, mas às Pessoas com Deficiência adaptar-se à escola 
(inclusive em termos econômicos) (SILVA NETO et al., 2018, p. 85) 
 

Assume-se que o problema reside no estudante, na sua família, ou meio social 

onde o sujeito está inserido, sendo estes que precisam ser mudados. Essa 

perspectiva se diferencia da inclusão, por esta defender que a escola deve promover 

um ambiente favorável ao desenvolvimento integral do estudante.  

Apesar de perspectivas diferenciadas, observa-se que existe uma confusão no 

uso dos termos. Muitos usam o termo inclusão, mas na verdade estão se referindo à 

integração, já que, semanticamente, incluir e integrar-se configuram movimentos e 

filosofias diferentes, embora pareçam configurar objetivos que se aproximam 

(FUMEGALLI, 2012). 

 A integração está relacionada, diretamente, com as crianças com 
deficiência. Foi um movimento que se deu em uma época de uma 
grande movimentação social e civil, de luta por direitos, especialmente 
dos mais desfavorecidos. O que a integração busca é dar resposta a 
estas questões: Como incorporar, na educação geral, meninos e 
meninas com deficiência que, durante muitos anos, têm estado em um 
sistema segregado, paralelo, totalmente diferente? Como ir 
incorporando esses meninos e meninas à escola comum? E é um 
movimento que surge, principalmente, por uma questão de direitos, 
por uma questão de justiça e igualdade. O direito desses meninos e 
meninas a uma educação num ambiente o mais normalizador possível 
e com seus pares. Portanto, a integração está ligada aos meninos e 
meninas com deficiência, e tem sido promovida pela Educação 
Especial. Portanto, é um termo muito mais restrito que Inclusão 
(BLANCO, 2003, p. 28). 
 

Sabe-se que a integração ainda se manifesta no dia a dia da escola, já que 

nem todas as instituições estão dispostas a transformar a sua cultura. Isso implicaria 

em mudanças políticas e práticas para garantir o direito de todos a educação e seria 

necessário romper com o modelo de ensino tradicional, deixando de lado 
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comportamentos sociais controlados para investir em competências, no intuito de 

desenvolver um sujeito autônomo, capaz de gerir a própria vida.  

Embora a integração tenha sido considerada um grande avanço para a 

promoção da igualdade de direitos, os benefícios para os indivíduos envolvidos foram 

pouco positivos, visto que a deficiência permanecia sendo considerada um problema. 

Então, a educação inclusiva surge como uma crítica às práticas marginalizantes, fruto 

de um movimento social inclusivo, resultante de uma longa trajetória histórica marcada 

pela discriminação, exclusão e segregação.   

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, 
cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de 
todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem 
nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um 
paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos 
humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores 
indissociáveis, [...] dentro e fora da escola (BRASIL, 2007, p. 1). 
 

A inclusão envolve, sobretudo, o acesso à educação digna e de qualidade, 

constituindo-se como umas das principais formas de correções das desigualdades 

históricas (CAMPOS, 2009). Nesse sentido, considera pessoas com ou sem 

deficiência. 

Portanto, a inclusão escolar faz parte de um movimento muito maior, que é a 

inclusão social de todas as pessoas que, ao longo da história, foram discriminadas, 

segregadas e afastadas da convivência com outras pessoas consideradas "normais". 

Consiste em todos os estudantes aprenderem juntos, sempre que possível, 

independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentem.  

A inclusão é um movimento educacional, mas também social e político 
que vem defender o direito de todos os indivíduos participarem, de 
uma forma consciente e responsável, na sociedade de que fazem 
parte, e de serem aceitos e respeitados naquilo que os diferencia dos 
outros. No contexto educacional, vem, também, defender o direito de 
todos os alunos desenvolverem e concretizarem as suas 
potencialidades, bem como de apropriarem as competências que lhes 
permitam exercer o seu direito de cidadania, através de uma educação 
de qualidade, que foi talhada tendo em conta as suas necessidades, 
interesses e características (FREIRE, 2008, p. 5). 

A educação inclusiva se configura na diversidade inerente à espécie humana, 

buscando perceber e atender as necessidades educativas especiais de todos os es-

tudantes em um sistema regular de ensino, de forma a promover a aprendizagem e o 
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desenvolvimento indiscriminadamente. A inclusão requer uma prática pedagógica co-

letiva, multifacetada, dinâmica e flexível, o que requisita mudanças significativas na 

estrutura e no funcionamento das escolas, na formação humana dos docentes e nas 

suas relações com as famílias e a comunidade em geral.  

Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as necessidades diver-
sas dos seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de 
aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para 
todos, através de currículos adequados, de uma boa organização es-
colar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma 
cooperação com as respectivas comunidades. É preciso, portanto, um 
conjunto de apoios e de serviços para satisfazer o conjunto de neces-
sidades especiais dentro da escola (SALAMANCA, 1997, p. 11). 

Sabemos que educação inclusiva ainda é uma utopia em muitos contextos. A 

sociedade inclusiva que tanto se busca ainda está longe de ser uma realidade 

generalizada. Por isso, é preciso valorizar a diversidade como um elemento 

enriquecedor do desenvolvimento pessoal e social, com o propósito de aceitar as 

diferenças individuais, construindo uma sociedade onde cada um é responsável pela 

qualidade de vida do outro, possibilitando um mundo de oportunidades reais.  

Vivemos em uma época em que é possível ser diferente, mas não é 
possível viver e demonstrar a diferença, e isto é percebido no 
momento em que uma sociedade que luta por liberdade de expressão 
discrimina pessoas em razão de diferenças de características 
intelectuais, físicas, culturais, sexuais, sociais, linguísticas, 
discriminando ainda as pessoas que não vão às aulas porque 
trabalham e também aquelas que de tanto repetir desistiram de 
estudar, entre outras estruturantes do modelo tradicional de educação 
escolar (FUMEGALLI, 2012, p. 18). 
 

Dentro dessa perspectiva, incluir significa rejeitar preconceitos, discriminações, 

barreiras sociais, culturais ou pessoais e respeitar as necessidades próprias das 

pessoas. Em vista disso, é preciso levar em consideração as características 

individuais, assegurando os direitos de aprendizagem dos educandos por meio de 

práticas pedagógicas que atendam os percursos, estilos e tempo de aprendizagem. É 

preciso pensar e planejar coletivamente, reorganizando estratégias a fim de construir 

um espaço em que a diferença possa ser acolhida.  

O que fica evidente é a necessidade de se redefinir e colocar em ação novas 

alternativas e práticas pedagógicas que beneficiem todos os estudantes, o que implica 

na atualização e desenvolvimento de conceitos e em aplicações educacionais 

compatíveis com esse grande desafio. Nesse cenário, Freire (2008) defende que a 
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inclusão deve se assentar em quatro eixos fundamentais: ser considerada um direito 

fundamental; repensar a diferença e a diversidade; implicar a escola (e o sistema 

educativo); constituir um veículo de transformação da sociedade. É com essa 

perspectiva que o próximo capítulo transita de uma formação descontextualizada à 

formação docente inclusiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 
 

2 DA FORMAÇÃO DOCENTE DESCONTEXTUALIZADA À FORMAÇÃO DOCENTE 

INCLUSIVA  

 

 Neste capítulo são estruturadas reflexões acerca da formação docente inicial 

e continuada com a pretensão de valorizar iniciativas pautadas pela inclusão e 

construídas, preferencialmente, no próprio contexto de atuação profissional. Portanto, 

o texto foi elaborado na perspectiva de destacar a relevância de superar processos 

formativos que não consideram as reais necessidades e potencialidades contextuais.  

2.1 FORMAÇÃO DOCENTE EM SERVIÇO COM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

INCLUSIVAS  

 De acordo com a LDBEN 9.394, a escola deve garantir a todos os estudantes 

seu pleno desenvolvimento e promover o exercício da cidadania e a qualificação para 

o trabalho, sobretudo nas salas regulares de ensino (BRASIL, 1996). Atender essa 

perspectiva implica investir na formação inicial e continuada dos docentes no sentido 

de contribuir, valorizar e difundir o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

inclusivas, construídas, preferencialmente, nos próprios contextos de atuação 

docente.  

A relevância da formação docente continuada, especificamente, passou a ser 

mais valorizada com a promulgação da respectiva LDBEN 9394, a qual indica que “os 

sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público [...]” (BRASIL, 1996, p. 44). A regulamentação destaca, inclusive, o 

aperfeiçoamento profissional continuado com licenciamento periódico remunerado.  

Apesar do tempo de vigência da LDBEN 9394, é inegável que grande parte dos 

docentes e gestores não se sente preparada para enfrentar os desafios propostos 

pela inclusão. Essa condição sugere tanto lacunas deixadas na formação inicial como 

transformações ocorridas na sociedade e nas pessoas, suscitando a implicação em 

inovações sistemáticas.  

Por um lado, Poker (2003, p. 44) assevera que “[...] em muitos casos, os 

professores recém-formados saem da faculdade com ideias equivocadas e simplistas 

a respeito do paradigma da inclusão social e educacional, reduzindo o conceito de 

inclusão ao fato de aceitar alunos deficientes em suas classes”. Por outro lado, fica 
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perceptível que as aceleradas transformações tecnológicas, sociais, econômicas, 

ambientais e culturais observadas nas últimas décadas requisitam novos paradigmas 

educacionais, no sentido de a educação poder acompanhar as demandas surgidas e, 

quando possível, se antecipar a elas.  

Uma educação articulada à realidade vincula conhecimentos 
curriculares às emergências de cada momento da história e, quando 
possível, deve se antecipar a elas, projetando possíveis soluções 
amparadas no conhecimento sobre o passado, na compreensão da 
complexidade presente e na atenção às incertezas sobre o futuro 
(ZWIEREWICZ; ZANOL; HORN, 2020, p. 233). 
 

Posteriormente à LDBEN 9394, outros documentos orientadores foram 

promulgados na direção da educação inclusiva e formação docente. Entre eles, as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001a) 

e a Resolução CNE/CP nº 1 (BRASIL, 2001b) que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 

nos cursos de licenciatura.  

Já a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 

Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 

Professores da Educação Básica (BNC-Formação) (BRASIL, 2019) e  a Resolução 

CNE/CP n⁰ 1, de 27 de outubro de 2020, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica e Base 

Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica 

(BNC-Formação Continuada) (BRASIL, 2020), vêm sofrendo duras críticas justificadas 

pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED 

(2020) sob a alegação de se constituir em atos para o desmonte e a desqualificação 

da formação docente, ampliando a sua desvalorização e sua precarização.  

A elaboração/aprovação da Resolução CNE/CP n⁰ 01/2020, assim 
como da Resolução CNE/CP n⁰ 02/2019, que definiu Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores da 
Educação Básica e Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 
Professores da Educação Básica (BNC-Formação) tem um caráter 
marcadamente autoritário, aprovadas pelo Conselho Pleno do CNE, 
em sessão sem publicização da pauta, e sem a participação e diálogo 
com as entidades acadêmicas, científicas, sindicais, fóruns estaduais 
e representantes das unidades escolares, Universidades e 
Faculdades de Educação (ANPED, 2020, s. p.). 
 

 De acordo com a entidade, as novas determinações desconsideram avanços 



37 
 

 
 

na formação docente priorizados em políticas anteriores. 

Diferentemente do que ocorreu no processo amplo de discussão e 
posicionamentos dessas entidades na elaboração do Parecer CNE/CP 
nº 2, de 9/06/2015, e da Resolução CNE/CP nº 2, de 1/07/2015, que 
articulavam a formação inicial e a continuada e representavam um 
consenso no campo educacional, incorporando princípios e demandas 
histórica e coletivamente construídos. Cabe destacar que a 
revogação, em dezembro de 2019, da Resolução CNE/CP nº 2/2015, 
antes mesmo de acompanhamento e avaliação do seu processo de 
implementação, constituiu um grave ataque à autonomia universitária 
e à qualidade dos cursos, impondo sua descaracterização, 
completados com a Resolução CNE/CP nº 01/2020. (ANPED, 2020, s. 
p.). 
 

Excluindo os retrocessos das duas últimas resoluções, observa-se a ênfase 

anterior apontando para a necessidade de preparar o futuro profissional para 

desenvolver e transformar o ambiente escolar, de tal forma que possa oferecer as 

melhores condições possíveis de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes 

em sua diversidade. Esse processo implica na “[...] adaptação curricular, formação de 

professores, organização dos materiais, tempos e espaços escolares “[...]” 

(MARQUES et al., 2020, p. 2), acentuando a necessidade de reflexões e ações 

envolvendo as bases epistemológicas norteadoras da prática pedagógica, mas 

também as metodologias e os processos.  

Nesse norte, tanto a formação inicial como a continuada devem mitigar o 

desacerto existente entre os princípios teóricos propostos e sua materialização nas 

escolas e nas salas de aula. Esse processo constitui uma condição fundamental para 

a realidade atual, especialmente no sentido de superar práticas pautadas no 

individualismo e na descontextualização, nas quais prevalece a transmissão de 

conhecimento. 

Diante dessa perspectiva, a formação docente constitui-se na condição 

essencial para viabilizar a implementação de uma escola pautada na equidade, no 

trabalho colaborativo, na solidariedade, na inter e na transdisciplinaridade, na 

criatividade e no uso de recursos, estratégias e metodologias diversificadas e que 

correspondam a demandas de estudantes em condições cada vez mais 

heterogêneas. Trata-se de uma alternativa permeada por aspectos que fazem da 

formação docente uma condição essencial para a constituição da sua própria 

identidade profissional. Nesse sentido Gatti (2014, p. 43) afirma que: 
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Os professores desenvolvem sua condição de profissionais tanto pela 
sua formação básica na graduação, como por suas experiências com 
a prática docente, iniciada na graduação e concretizada no trabalho 
das redes de ensino. Mas é preciso ressaltar que esse 
desenvolvimento profissional parece, nos tempos atuais, configurar-
se com condições que vão além das competências operativas e 
técnicas associadas ao seu trabalho no ensino, tornando-se uma 
integração de modos de agir e pensar, implicando um saber que inclui 
a mobilização não só de conhecimentos e métodos de trabalho, como 
também de intenções, valores individuais e grupais, da cultura da 
escola; inclui confrontar ideias, crenças, práticas, rotinas, objetivos e 
papéis, no contexto do agir cotidiano, com as crianças e jovens, com 
os colegas, com os gestores, na busca de melhor formar os alunos, e 
a si mesmos. Aprendizagens iniciais, básicas, para a concretização 
dessa configuração deveriam ser propiciadas pelas licenciaturas, em 
sua graduação (grifos da autora). 
 

A autora enfatiza preocupações da formação docente que não são recentes, 

mas que se reafirmam à medida que prevalece a ideia do término da graduação se 

traduzir em um processo conclusivo. Em contrapartida, o que se observa atualmente 

é que a formação se desenvolve ao longo da vida e no campo de atuação profissional 

(TOZZETO, 2017), especialmente quando se reconhece a complexidade da prática 

pedagógica e se compreende a importância da formação docente como processo 

crítico-reflexivo do saber docente (NÓVOA, 1999).  

Delors (1998, p. 160), por sua vez, defende que “A qualidade de ensino é 

determinada tanto ou mais pela formação contínua dos professores, do que pela sua 

formação inicial [...]” e recomenda que condições para aproximar o saber do saber-

fazer.   

Sabemos que em sua formação inicial, o professor não se detém de 
todos os saberes necessários para que atenda todas as necessidades 
de uma sala de aula, pois esta muda de acordo com cada realidade, e 
com isso, é necessário que o/a professor/a permaneça estudando, 
realizando uma formação continuada a fim de (re)aprender, ou 
(re)significar suas práticas diárias, buscando aprimorar seus 
conhecimentos e suas práticas (RODRIGUES et al., 2017, p. 30). 
 

É nesse sentido que se defende “[...] a necessidade de um paradigma que 

articule os conhecimentos desenvolvidos até então de modo atomizado, para que 

essa interconexão possibilite uma compreensão mais profunda da realidade [...] 

(ZWIEREWICZ; ZANOL; HORN, 2020, p. 234). Como “[...] vivemos em uma sociedade 

em que conhecimento se renova a uma velocidade jamais vista” (CUNHA; 

DELIZOICOV, 2015, p. 3), pode-se dizer que um ensino que se traduza em um 

processo inclusivo depende, além da formação inicial, de uma formação continuada e 
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que envolve o contexto real de atuação profissional.  

Nesse sentido, é premente que a formação continuada do docente aconteça 

num ambiente colaborativo de reflexão, no qual o processo de construção e 

reconstrução do conhecimento rompa com a perspectiva tradicional de pensar o 

ensino e a aprendizagem. Essa condição pode ser vivenciada por docentes em 

ambientes que lhes possibilitem “[...] transformar sua realidade e transformar-se [...]” 

(REBOLO; BUENO, 2014, p. 324). 

Nóvoa (2019, p. 11) defende uma formação continuada envolvendo o contexto 

de atuação docente, que favoreça a reflexão conjunta e o desenvolvimento de 

trabalhos coletivos, com a participação de todos os profissionais que integram a 

comunidade escolar. Para ele, “[...] a metamorfose da escola acontece sempre que os 

professores se juntam em coletivo para pensarem o trabalho, para construírem 

práticas pedagógicas diferentes, para responderem aos desafios colocados pelo fim 

do modelo escolar [...]”.  

 [...] Ninguém se torna professor sem a colaboração dos colegas mais 
experientes. Começa nas universidades, continua nas escolas. 
Ninguém pode ser professor, hoje, sem o reforço das dimensões 
coletivas da profissão. O futuro escreve-se na coragem da ação. 
Pensar a coisa certa é agir” (NÓVOA, 2019, p. 14). 
 

Nessa perspectiva, o espaço da atuação, ou seja, o ambiente escolar, se 

transforma em lócus de formação docente, possibilitando a reflexão sobre as reais 

condições do contexto e a projeção de possíveis soluções de forma colaborativa. 

Sendo assim, supera-se um formato atrelado “[...] a um habitus professoral tradicional 

e de base individualista que, ao invés de adotar a cooperação como princípio 

regulador da ação pedagógica [...]”, acentua, “[...] promove e naturaliza a competição 

entre sujeitos e gera, pela adoção de um currículo hegemônico e metodologia e 

avaliação padronizados, um aparente desinteresse e desmotivação pelo aprender” 

(VENANCIO, 2017, p. 19). 

Isso não significa subestimar o valor da formação inicial, mas considerar que 

diante de tantas mudanças tecnológicas, políticas, históricas, sociais, culturais e 

ambientais que ela não pode ser responsável por toda a ação na escola. Além disso, 

há que se considerar que cada escola tem sua realidade e seus entornos que 

precisam ser respeitados, por isso, 

Torna-se necessário ao professor, já em serviço, refletir sobre sua 
formação, seu preparo para atuar nessa escola que está para todos. 
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Do professor espera-se que desempenhe de forma adequada sua 
prática pedagógica e promova de fato uma educação de qualidade, 
considerando a heterogeneidade do grupo (FREITAS, 2006, p. 40). 

 
É notório, portanto, considerar a escola um espaço não somente de 

aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes, mas um lócus fundamental para a 

formação continuada dos docentes e, que este, por sua vez, colabore para a 

construção de toda ação educativa. Logo, um espaço em que a formação continuada 

possa “[...] oportunizar o aprofundamento de conhecimentos e o acesso a novos 

conceitos, que amplie a situação de análise do ensino e venha a contribuir com o 

desenvolvimento do profissional e da instituição em que este se encontra inserido” 

(TOZZETO, 2017, p. 24542). 

Essa perspectiva coaduna com as reflexões de Behrens (2007, p. 445) ao 

defender que a formação de docentes “[...] requer processos de qualificação contínua 

e que abordem uma visão crítica, reflexiva e transformadora”. Para Moraes (2011), 

essas propostas formativas colaboram para que a problemática educacional seja 

pensada como um todo, evitando um discurso romântico que justifica a formação dos 

docentes com iniciativas fragmentadas. Trata-se de uma perspectiva que aproxima a 

formação das reais condições do contexto, incluindo aquelas relativas à inclusão.  

Diante desse processo,  

O desenvolvimento profissional alia-se a se ter uma visão mais clara 
do que impede movimentos de transformação de si ou de uma 
realidade, no caso de nossa realidade educacional próxima, nas 
escolas, e nas redes educacionais, no ensino e em sua gestão” 
(GATTI, 2014, p. 378).  
 

Nesse sentido, defende-se uma formação que não se restrinja a “[...] uma 

especialização, extensão ou atualização de conhecimentos pedagógicos [...]” 

(MANTOAN, 2006, p. 43), pois para a autora 

Ensinar, na perspectiva inclusiva, significa ressignificar o papel do 
professor, da escola, da educação e de práticas pedagógicas que 
são usuais no contexto excludente do nosso ensino, em todos os seus 
níveis. A inclusão escolar não cabe em um paradigma tradicional de 
educação e, assim sendo, uma preparação do professor nessa direção 
requer um design diferente das propostas de profissionalização 
existentes e de uma formação em serviço que também muda, porque 
as escolas não serão mais as mesmas, se abraçarem esse novo 
projeto educacional (grifos nossos). 
 

 A inclusão escolar indica criar condições desafiadoras em sala de aula que 

contemplem a diversidade, para que cada estudante possa explorar as múltiplas 



41 
 

 
 

possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento. Em vista disso, não há como 

negar uma proposta de revolução na educação, porque é necessário deslocar as 

concepções excludentes e transformar a escola em um espaço de todos e para todos.  

Assim, compreendemos que inclusão verdadeira, não deve existir 
apenas no papel, ou feita apenas como uma obrigação, porque em 
muitos casos pode se tornar uma exclusão velada. Inclusão verdadeira 
não se faz somente com leis, regras, normas, eliminações de barreiras 
físicas, arquitetônicas. Inclusão verdadeira inicia-se no mundo interno. 
Em um mundo de aceitação de nossas fragilidades e potencialidades 
(ALVES; MURADAS, 2015, p. 15252) 
 

É nesse sentido que a escola deve se constituir em um lócus do processo 

formativo que proporciona a partilha de vivências, a troca entre os pares, a promoção 

de reflexões e a construção de trabalho colaborativo. Isso implica compreender que  

A formação continuada tendo a escola como lócus da formação, 
possibilita a interpretação do cotidiano e a troca entre os pares, 
desenvolvendo a reflexão para além da sua própria prática 
pedagógica. A formação a partir da escola possibilita a partilha entre 
vivências significativas e suscita uma reflexão sobre a própria 
realidade. Ou seja, a formação continuada tendo a escola como lócus 
da formação, além de possibilitar a troca entre os pares, provoca a 
reflexão sobre o que se faz e como se faz no ambiente de trabalho. Os 
processos de aprender e ensinar se tornam colaborativos, pois 
retratam não só uma realidade específica de sala de aula, mas a de 
todos os envolvidos na formação (TOZETTO, 2017, p. 24547). 
 

Pensar na formação continuada no próprio contexto da escola é uma das 

maneiras de se aproximar das reais necessidades implicadas na inclusão escolar e 

possibilitar que se desenvolva um trabalho colaborativo a partir delas, transformando 

a perspectiva paradigmática que reitera a formação descontextualizada. Uma 

formação em serviço tem mais possibilidades de valorizar a diversidade presenciada 

localmente, reconhecer a singularidade de cada indivíduo, dentro do seu tempo e 

modo de aprender, alavancar potencialidades individuais e se utilizar delas para 

aprender com o outro.  

Vale lembrar que “a inclusão escolar provoca uma crise escolar, ou melhor, uma 

crise de identidade que por sua vez, abala a identidade dos professores e faz com que 

seja ressignificada a identidade do aluno” (MANTOAN, 2003, p. 87). Por isso, 

O primeiro passo requer a busca pela tomada de consciência em 
relação às mudanças necessárias a partir de um olhar sobre das 
próprias práticas pedagógicas, partindo da premissa que sempre é 
possível construir processos de ensino e aprendizagem. Estes 
precisam despertar nos alunos o prazer, a alegria, a vontade de irem 
além na busca pelo conhecimento com consciência. Tudo isso, em 
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comunhão com o sentir, o pensar e o agir, sem deixar de considerar 
concomitantemente a sensibilidade, as dimensões amorosas, 
espirituais e sagradas da vida que o paradigma clássico anulou em 
nome da própria ciência. Logo, é preciso assumir-se como sujeito e 

não objeto de todo esse processo de transformação (ARAÚJO, 2019 
p. 11). 
 

Para tanto, convém mencionar os sete saberes propostos por Morin (2011), 

uma vez que sua proposta aponta caminhos a serem trilhados nessa revolução da 

educação pautada pela inclusão. Na discussão desses saberes, o autor faz alusão a 

uma educação para as diferenças, para a diversidade humana.  

Tendo como base as discussões tecidas pelo autor ao fazer referência aos 

setes saberes, é mais fácil perceber que alguns dos fatores que contribuem para a 

construção de contextos que excluem e segregam estão relacionados à falta de uma 

educação que ensine a condição humana. Ou seja, uma educação capaz de cuidar 

“[...] para que a unidade da espécie humana não apague a ideia da diversidade, e que 

a da diversidade não apague a da unidade [...]” (MORIN, 2011, pp. 49-50).  

Morin (2011 p. 50) reitera que somos seres singulares e múltiplos ao mesmo 

tempo que se refere às esferas afetiva, psicológica, individual, subjetiva, como 

também à cerebral, mental, porque trazemos a unidualidade originária, sendo que “o 

humano é um ser, a um só tempo, plenamente biológico e plenamente cultural [...]”. 

Por isso, ensinar à condição humana, como ele defende, é apreender a unicidade do 

homem na sua diversidade, bem como sua diversidade no uno (p. 47). 

Dessa forma, uma educação que coaduna com as ideias de Morin (2011) 

valoriza a consciência das condições que são comuns a todos os seres humanos e 

da riqueza da sua diversidade, dos povos, das culturas, enquanto cidadãos da Terra. 

Essa tomada de consciência perante o destino do homem também promoveria uma 

cooperação para a compreensão e valorização das diferenças.  

Os sete saberes são fundamentais para a construção de ações em 
busca de uma educação e formação docente complexa e 
transdisciplinar que enfatize a construção do conhecimento sob uma 
nova ótica mais pluralista e multidimensional. Possibilidades de 
caminhos que se abrem e que podem ajudar educadores a pensarem 
sobre as próprias práticas educativas, tendo em vista ressignificá-las, 
construindo-se desse modo uma educação mais integral e, sobretudo, 
a repensar propostas didáticas que visem maior grau de qualidade em 
relação às aprendizagens dos educandos do presente, sem 
desconsiderar o seu passado, ao mesmo tempo em que atuam com 

olhos voltados para o futuro (ARAÚJO, 2016, p. 2) 
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Alves e Pereira Filho (2020, p.206) corroboram as premissas de Morin (2011) 

ao afirmar a necessidade de um processo dialógico para essa ótica mais pluralista, no 

sentido de que:  

[...] propõe a união de princípios que são indissociáveis numa mesma 
realidade, não devendo, portanto, excluir nem um nem o outro. A 
aplicação da dialogicidade na educação, na constituição dos sujeitos 
que frequentam as instituições escolares é de fundamental 
importância para fazer perceber o quanto as divergências de cultura, 
modos de vestir, ser, de conhecer, aprender e se posicionar diante da 
vida e dos acontecimentos, tanto dos alunos quanto dos professores, 
fomenta interrogações e mais interrogações, permitindo manter 
sempre em movimento a construção dos saberes que perpassam a 
todos. 

Desse modo, a proposta é que a aprendizagem plural dentro de uma escola 

inclusiva fundamente seus pilares não na fragmentação e na descontextualização, 

mas na própria transdisciplinaridade. Isso porque a transdisciplinaridade “[...] diz res-

peito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes 

disciplinas e além de qualquer disciplina [...]” (NICOLESCU, 2018, p. 53).  

Ao se aproximar de uma percepção sobre a pessoa, essa perspectiva evidencia 

a necessidade de considerá-la não somente no seu aspecto intelectual, mas também 

humano, biológico, afetivo, emocional e cultural para compreender sua identidade 

transversalizada e interrelacionada. Alves (2015, p. 321) reforça que “o sujeito se 

constitui como um ser único em sua diversidade e de igual valor”. Assim, a abordagem 

transdisciplinar pode auxiliar em uma compreensão da multidimensionalidade humana 

e da interdependência entre o eu, o outro e o nós. 

A educação inclusiva nessa perspectiva exige educadores que potencializem 

no estudante o seu sentir, pensar e atuar em uma cultura de valorização da diversi-

dade.  Nesse processo, o bem viver e o conviver se constituem em pilares para uma 

formação docente pautada na inclusão.  

Por ser um processo complexo, a formação docente precisa considerar o con-

texto e não prescrever receitas. Ela suscita refletir sobre a condição humana, sobre o 

pertencimento a uma e única espécie e valorizar as diversidades para aceitar a dife-

rença como enriquecedora da pluralidade individual e coletiva. 

 

 

 



44 
 

 
 

3 PESQUISAS CORRELATAS 

 
Para levantamento de pesquisas correlatas, vinculadas a programas de 

mestrado e de doutorado, realizou-se uma seleção por meio do acesso ao Catálogo 

de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - CAPES. A seleção ocorreu com base nas seguintes etapas: 

 Etapa I: para seleção inicial, utilizou-se o descritor ‘inclusão escolar, 

‘formação docente’, ‘ensino fundamental’, resultando na identificação de 

211.967 teses e 73.254 dissertações.  

 Etapa II: nesta etapa, foram separadas as dissertações dos mestrados 

publicadas no ano de 2019, identificadas na Etapa I. Assim, localizaram-se 

9.615 dissertações.  

 Etapa III: nesta etapa, selecionaram-se, entre as dissertações identificadas 

na Etapa II, as vinculadas à Grande Área de Conhecimento ‘Ciências 

Humanas’, à Área de Conhecimento ‘Educação’, bem como à Área de 

Avaliação e à Área de concentração ‘Educação’. Também se utilizaram para 

a seleção os Programas em ‘Educação’ depositados na ‘Biblioteca Central’. 

Com base nesses descritores, detectaram-se 29 dissertações. 

 Etapa IV: nesta etapa, selecionaram-se as teses e as dissertações contendo, 

no título: i) o termo ‘formação’, com as variações: de professores, docente, 

inicial, continuada; o termo ‘inclusão’ ou ‘inclusiva’.  A opção justifica-se pela 

possibilidade de situar contribuições mais próximas à proposta formativa 

pretendida nesta pesquisa. Como resultado desse processo, catalogaram-

se sete dissertações e uma tese, publicadas entre o ano de 2016 a 2019 e 

sistematizadas no Quadro 3.  

Salienta-se que além da seleção das teses e dissertações correlatas, foram 

analisadas as pesquisas de Juliane Tasca Olszewski (2018), intitulada “Desafios da 

gestão escolar no processo de inclusão na Educação Infantil” e de Adalberto Duarte 

Pereira Filho (2019), intitulada “As múltiplas dimensões do fazer pedagógico criativo 

de uma escola alagoana: contribuições no sentido da construção de um ambiente in-

clusivo”. Ambas foram indicações da banca de qualificação.  
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Quadro 3 - Dissertações sobre inclusão escolar e formação docente 

Título 
Ano Pesquisador Tipo Universidade Programa 

Formação Inicial e 
Educação Inclusiva: 
um olhar para cursos 
de licenciatura. 

2019 
Franciele 

Rusch Konig 
Dissertação 

Universidade 
Federal de 

Santa Maria – 
UFSM 

Educação 

As múltiplas   
dimensões do fazer 
pedagógico criativo de 
uma escola alagoana: 
contribuições no 
sentido da construção 
de um ambiente 
inclusivo 

2019 
Adalberto 

Duarte 
Pereira Filho  

Dissertação  

Universidade 
Federal de 
Alagoas – 

UFAL  

 
 

 
Educação  

Estratégias de 
estímulo à oralidade e 
à inclusão de 
estudantes com 
transtornos do 
espectro autista na 
Língua Inglesa 

2018 
Angela 
Colussi  

Dissertação  

Universidade 
do Alto Vale do 
Rio do Peixe – 

UNIARP 

 
 

Educação 
Básica  

Desafios da gestão 
escolar no processo 
de inclusão na 
Educação Infantil 

2018 
Juliane Tasca 

Olszewski 
Dissertação  

Universidade 
do Alto Vale do 
Rio do Peixe – 

UNIARP 

 
Educação 

Básica  

Grupos de apoio entre 
professores e a inclu-
são: uma reflexão so-
bre a reinvenção das 
práticas de docência a 
partir da ênfase no en-
sino colaborativo. 

2017 
Ana Carolina 

Lopes 
Venâncio 

Tese  

Universidade 
Federal do 
Paraná – 

UFPR 

 
 
 
 

Educação  

Desvelando as tramas 
e os dramas da inclu-
são escolar: um es-
tudo com professores 
do ensino fundamen-
tal. 

2017 
Cristiane dos 
Reis Cardoso 

Dissertação 

Universidade 
Federal de 
Alfenas – 
UNIFAL 

 
 

Educação  

Formação docente na 
perspectiva da inclu-
são educacional 

 
2017 

Marcos Ba-
tinga Ferro 

 

 
Dissertação  

Universidade 
Federal de 

Sergipe – UFS 

 
Educação  

A inclusão dos alunos 
com deficiência na 
rede municipal de 
Jaguarão: o repensar 
das práticas docentes 
através da formação 

2016 

 
 Lucia 

Andreia de 
Oliveira 
Amaral 

Dissertação   

Universidade 
Federal do 
Pampa – 

UNIPAMPA 

 
 

Educação  

Fonte: Konig (2019), Filho (2019), Colussi (2018), Olszewski (2018), Venâncio (2017), 
Cardoso (2017) Ferro (2017) e Amaral (2016)  

 

Das oito pesquisas, seis são vinculadas ao programa da área da Educação e 
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duas implicam um programa voltado para a Educação Básica. Destaca-se também 

que, exceto as duas dissertações vinculadas à UNIARP, as demais foram 

desenvolvidas em universidades federais de três regiões brasileiras: i) Região Sul: 

UFSM, UFPR, UNIARP e UNIPAMPA; ii) Região Nordeste:  UFAL e UFS; iii) Região 

Sudeste: UNIFAL. 

3.1 LINHAS DE PESQUISA DE VÍNCULO DAS PESQUISAS CORRELATAS  

No Quadro 4, identificam-se as linhas de pesquisa de vínculo da tese e das 

dissertações. Também, registraram-se os docentes orientadores das pesquisas. 

Quadro 4 - Linhas de pesquisa de vínculo das pesquisas correlatas 

Título 
Pesquisador Orientador  Linha de 

pesquisa 

Formação Inicial e Educação 
Inclusiva: um olhar para cursos de 
licenciatura. 

Franciele 
Rusch Konig 

Fabiana 
Romano de 
Souza Bridi 

LP3 – Educação 
Especial  

As múltiplas dimensões do fazer 
pedagógico criativo de uma 
escola alagoana: contribuições no 
sentido da construção de um 
ambiente inclusivo 

Adalberto 
Duarte 

Pereira Filho 

Maria Dolores 
Fortes Alves 

LP4 – Educação e 
Inclusão de Pes-
soas com Deficiên-
cia ou Sofrimento 
Psíquico 

Estratégias de estímulo à 
oralidade e à inclusão de 
estudantes com transtornos do 
espectro autista na Língua Inglesa 

Angela 
Colussi 

Marlene 
Zwierewicz 

LP2 – Cultura, 
Ensino e Formação 
Docente 

Desafios da gestão escolar no 
processo de inclusão na 
Educação Infantil. 

Juliane Tasca 
Olszewski 

Circe Maria 
Marques  

LP2 – Cultura, 
Ensino e Formação 
Docente 

Grupos de apoio entre professo-
res e a inclusão: uma reflexão so-
bre a reinvenção das práticas de 
docência a partir da ênfase no en-
sino colaborativo. 
 

Ana Carolina 
Lopes 

Venâncio 

Denise de 
Camargo 

LP2 – Cognição, 
aprendizagem e 
desenvolvimento 
humano 

Desvelando as tramas e os dra-
mas da inclusão escolar: um es-
tudo com professores do ensino 
fundamental. 

Cristiane dos 
Reis Cardoso 

Claudia Gomes  

LP3 – Estudos em 
Educação: 
fundamentos, 
teorias 
pedagógicas e 
desenvolvimento 
humano 

 
Formação docente na perspectiva 
da inclusão educacional 

 
Marcos Ba-
tinga Ferro 

 

 
Isa Regina 
Santos dos 

Anjos 

LP3 – Formação 
docente, 
planejamento e 
avaliação 
educacional  
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Fonte: Konig (2019), Filho (2019), Colussi (2018), Olszewski (2018), Venâncio (2017), 
Cardoso (2017) Ferro (2017) e Amaral (2016)  

Dos oito estudos selecionados, dois vinculam-se à linha de pesquisa LP2 – 

Cultura, Ensino e Formação docente do Programa de Pós-graduação Mestrado 

Profissional em Educação Básica da UNIARP, embora não tenham sido orientados 

pelo mesmo profissional. Os demais estudos não apresentam proximidade nas linhas 

de pesquisa, sendo vinculados a diferentes instituições e orientados por diferentes 

profissionais.  

Observa-se que as linhas de pesquisa vinculadas à UNIARP e à UFS têm como 

um dos eixos nodais a formação docente e questões envolvendo os processos de 

ensino e de aprendizagem. As demais priorizam questões específicas – Educação 

Especial de forma geral; educação e inclusão de pessoas com deficiência ou 

sofrimento psíquico; cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano; 

fundamentos, teorias pedagógicas e desenvolvimento humano; práticas científicas na 

constituição dos sujeitos, indicando que existe um largo espectro de condições 

envolvidas na inclusão. 

3.2 OBJETIVOS E CONCEITOS DE REFERÊNCIA DAS PESQUISAS CORRELATAS  

A análise dos objetivos gerais das oito pesquisas correlatas possibilitou a 

identificação de vários aspectos convergentes, bem como especificidades que 

distinguem os estudos. Ademais, também possibilitou situar condições que foram 

determinantes para o produto educacional proposto neste estudo.  

Quadro 5 - Objetivos e conceitos de referência das pesquisas correlatas 

Título 
Pesquisador Objetivos Palavras-chave 

 
 
 
Formação Inicial e 
Educação Inclusiva: 
um olhar para cursos 
de licenciatura. 

Franciele 
Rusch Konig 

Conhecer as 
possibilidades de 
construção de 
conhecimentos sobre a 
educação inclusiva nos 
cursos de Licenciatura, 
modalidade presencial, 
da Universidade 
Federal de Santa Maria 

Saberes docentes, 
formação inicial de 
professores, educação 
inclusiva  

A inclusão dos alunos com 
deficiência na rede municipal de 
Jaguarão: o repensar das práticas 
docentes através da formação 

Lucia An-
dreia de Oli-
veira Amaral Francéli Brizolla 

LP2 – Implicações 
das práticas 
científicas na 
constituição dos 
sujeitos 
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As múltiplas 
dimensões do fazer 
pedagógico criativo 
de uma escola 
alagoana: 
contribuições no 
sentido da 
construção de um 
ambiente inclusivo 

Adalberto 
Duarte 
Pereira Filho  

Evidenciar os 
movimentos criativos da 
escola para a 
construção de um 
ambiente inclusivo 

Criatividade, 
complexidade, 
ecoformação, inclusão, 
transdisciplinaridade 

 
 
 
 
 
Estratégias de 
estímulo à oralidade 
e à inclusão de 
estudantes com 
transtornos do 
espectro autista na 
Língua Inglesa 

Angela 
Colussi  

Apresentar como 
produto educacional 
estratégias para 
inclusão de estudantes 
com TEA no contexto 
escolar, classificando-
as de acordo com o 
potencial que oferecem 
para o desenvolvimento 
de habilidades 
relacionadas à 
oralidade no uso da 
Língua Inglesa, 
previstas pela Base 
Nacional Comum 
Curricular – BNCC para 
o 6° ano do Ensino 
Fundamental 

Transtorno do Espectro 
Autista, inclusão escolar, 
oralidade  

Desafios da gestão 
escolar no processo 
de inclusão na 
Educação Infantil 

Juliane Tasca 
Olszewski 

Construir um instru-
mento de avaliação, 
com base na Diretriz da 
AMARP, para auxiliar 
gestores dos CMEIs na 
implementação de uma 
escola inclusiva 

Educação Infantil, gestão 
escolar, inclusão 

 
 
Grupos de apoio en-
tre professores e a 
inclusão: uma refle-
xão sobre a reinven-
ção das práticas de 
docência a partir da 
ênfase no ensino co-
laborativo. 
 

Ana Carolina 
Lopes 
Venâncio 

Analisar a efetividade 
de um GAEP enquanto 
modelo formativo que 
privilegia a reflexão na 
ação, verificando se o 
grupo deteria potencial 
para promover a 
ressignificação e 
transformação das 
práticas de docência 
para sucesso da 
inclusão e atendimento 
a diversidade na escola 
pública brasileira 

Inclusão, práticas de 
docência, 
mediação/aprendizagem, 
COP, GAEP   

Desvelando as tra-
mas e os dramas da 
inclusão escolar: um 
estudo com profes-
sores do ensino fun-
damental. 

 
 
Cristiane dos 
Reis Cardoso 

Analisar as relações de 
subjetivação da 
atuação docente no 
processo de inclusão 
escolar de alunos com 
deficiência 

 
Subjetivação, formação 
docente, inclusão escolar 
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Formação docente 
na perspectiva da in-
clusão educacional 

 
 
 
Marcos Ba-
tinga Ferro 
 

Analisar o exercício da 
docência na 
perspectiva da 
Educação Inclusiva, a 
partir das 
representações dos 
professores que atuam 
em escola de ensino 
público situada em São 
Cristóvão/SE 

Alunos com deficiências, 
formação inicial, 
educação inclusiva.  

A inclusão dos alu-
nos com deficiência 
na rede municipal de 
Jaguarão: o repen-
sar das práticas do-
centes através da 
formação 

Lucia Andreia 
de Oliveira 
Amaral 

Oportunizar aos 
educadores das 
escolas públicas 
municipais de Jaguarão 
um espaço para a 
reflexão sobre suas 
pedagógicas práticas, 
para uma ação 
adequada aos 
princípios da inclusão 
escolar, no que se 
refere aos alunos 
apoiados pela 
modalidade da 
educação especial na 
perspectiva da 
educação inclusiva 

 
Formação docente; 
educação inclusiva; 
intervenção 

Fonte: Konig (2019), Filho (2019), Colussi (2018), Olszewski (2018), Venâncio (2017), 
Cardoso (2017), Ferro (2017) e Amaral (2016)  

 

Em relação às palavras-chave, observa-se a existência de convergências nos 

conceitos diretamente vinculados à inclusão. Todos os oito estudos valorizaram nas 

palavras-chave os termos inclusão, educação inclusiva ou inclusão escolar, além de 

quatro destacarem a formação docente. Os demais conceitos foram considerados 

individualmente, tais como: saberes docentes, complexidade, transdisciplinaridade, 

gestão escolar.  

A convergência de parte das palavras-chave acentuou a relevância de todos as 

pesquisas correlatas para a elaboração do produto educacional. Além disso, as 

palavras que aprofundam a formação docente indicam uma proximidade mais ampla 

entre o foco das pesquisas correspondentes e a que se vincula a esta dissertação.    

Destaca-se a pesquisa que evidencia termos como complexidade e 

transdisciplinaridade pelo vínculo dos termos aos sete saberes enunciados por Morin 

(2011) e que foram considerados na elaboração do produto educacional.  

Por sua vez, a análise dos objetivos possibilitou observar que todas as 
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pesquisas apresentam condições relevantes para a elaboração da proposta de 

formação pretendida nesta pesquisa, entre elas:  

 Formação Inicial e Educação Inclusiva: um olhar para cursos de 

licenciatura (KONIG, 2019): esta pesquisa se comprometeu com a 

análise da perspectiva epistemológica que sustenta os estudos sobre 

inclusão nos cursos de licenciatura. Esse compromisso evidenciou a 

relevância de analisar os conhecimentos prévios dos participantes do 

estudo atual em relação à inclusão, considerando os resultados na 

elaboração da proposta formativa.  

 As múltiplas dimensões do fazer pedagógico criativo de uma escola 

alagoana: contribuições no sentido da construção de um ambiente 

inclusivo (PEREIRA FILHO, 2019): ao se comprometer com a 

possibilidade de evidenciar os movimentos criativos da escola para a 

construção de um ambiente inclusivo, a pesquisa colaborou para 

vislumbrar a importância de práticas de cocriação, influenciando no 

planejamento de atividades que as estimulassem no decorrer das etapas 

da proposta formativa apresentada na pesquisa atual.  

 Estratégias de estímulo à oralidade e à inclusão de estudantes com 

transtornos do espectro autista na Língua Inglesa (COLUSSI, 2018): ao 

se comprometer com estratégias didáticas voltadas para a inclusão, o 

estudo evidenciou a necessidade de mobilizar os participantes do 

processo de formação a acessar e construir diferentes possibilidades 

para a inclusão, especialmente no sentido de que elas considerem as 

especificidades dos estudantes. 

 Desafios da gestão escolar no processo de inclusão na Educação Infantil 

(OLSZEWSKI, 2018): ao se comprometer com a construção de um 

instrumento de avaliação, com base na diretrizes priorizadas na região 

de inserção da pesquisa, visando auxiliar gestores da Educação Infantil 

na implementação de uma escola inclusiva, a pesquisa evidenciou que 

as práticas inclusivas precisam considerar as condições do contexto e 

que as instituições de ensino precisam ter acesso a possibilidades para 

o diagnóstico da realidade. Essas condições foram consideradas na 
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elaboração do produto educacional da pesquisa atual, buscando 

valorizar tanto as características e a percepção dos participantes como 

a análise dos laudos e/ou pareceres dos estudantes da instituição lócus 

da intervenção.  

 Grupos de apoio entre professores e a inclusão: uma reflexão sobre a 

reinvenção das práticas de docência a partir da ênfase no ensino 

colaborativo  (VENÂNCIO, 2017): ao se comprometer em analisar a 

efetividade de uma iniciativa formativa, pautada na  reflexão e na ação, 

nas  transformação das práticas de docência para o atendimento a 

diversidade na escola pública brasileira, o estudo confirmou a 

expectativa de elaborar como produto educacional da pesquisa atual 

uma proposta formativa que amplie o conhecimento sobre os processos 

de inclusão e as bases epistemológicas que os norteiam, mas também 

que colabore para construir possibilidades práticas pelos próprios 

participantes durante a formação. 

 Desvelando as tramas e os dramas da inclusão escolar: um estudo com 

professores do ensino fundamental (CARDOSO, 2017): ao se 

comprometer com a análise das relações de subjetivação da atuação 

docente no processo de inclusão escolar de estudantes com deficiência, 

a pesquisa confirmou a relevância de considerar na proposta formativa 

da pesquisa atual as especificidades dos participantes. Isso foi possível 

por meio da aplicação do questionário para levantamento de dados 

sobre o perfil docente e sobre a percepção a respeito de inclusão, 

reafirmando contribuições de outras pesquisas correlatas, entre elas a 

de Konig (2019) que evidenciou a relevância de analisar os 

conhecimentos prévios dos participantes dos processos formativos. 

 Formação docente na perspectiva da inclusão educacional (FERRO, 

2017):  ao analisar o exercício da docência na perspectiva da educação 

inclusiva, a partir das representações de docentes que atuam em escola 

pública, a pesquisa reafirmou a relevância da escuta dos profissionais 

que atuam nas instituições de ensino. Essa foi uma condição 

determinante para a pesquisa atual, quando se propôs conhecer o perfil 

e a percepção dos docentes participantes, mas também da avaliação da 
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proposta formativa pelos professores no sentido de avaliar se eles 

realmente consideram suas demandas formativas. 

 A inclusão dos alunos com deficiência na rede municipal de Jaguarão: o 

repensar das práticas docentes através da formação (AMARAL, 2016): 

ao ter como objetivo oportunizar a docentes de uma escola pública um 

espaço para a reflexão sobre suas pedagógicas práticas, com o intuito 

de promover uma ação adequada aos princípios da inclusão escolar, a 

pesquisa revelou uma preocupação considerada fundamental na 

pesquisa atual. Ou seja, a necessidade de articular teoria e prática, por 

meio de acesso e discussão de estudos e de regulamentações que 

abordam a inclusão e de alternativas criadas no e para o próprio contexto 

de atuação. 

A leitura dos objetivos possibilitou que se observasse a relevância de vincular 

as propostas formativas às reais condições dos docentes e dos contextos em que 

atuam. Assim como revelou a importância de um trabalho colaborativo, pautado nas 

necessidades locais e nas possibilidades de ressignificação a partir do acesso a 

teorias e práticas que colaboram na inclusão. 

3.3 METODOLOGIA, PARTICIPANTES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NAS PES-

QUISAS CORRELATAS  

  
Com o propósito de conhecer aspectos metodológicos que possibilitaram a re-

alização dos estudos correlatos, situaram-se os tipos e as abordagens de pesquisa, 

bem como os participantes e instrumentos utilizados. O Quadro 6 sistematiza as infor-

mações compiladas, no qual se observa que somente uma das pesquisas não teve 

participantes por se tratar de uma pesquisa bibliográfica.  

Quadro 6 - Metodologia, participantes e instrumentos das pesquisas correlatas 

Título Pesquisador Metodologia Participantes 
Instrumentos 
Implicados 

Formação Inicial e 
Educação Inclusiva: 
um olhar para cursos 
de licenciatura. 

Franciele 
Rusch Konig 

Bricolagem  

Gestores, 
acadêmicos 
dos cursos de 
História e 
Geografia 

Questionário 
estruturado  
Entrevista 
semiestruturad
a  

As múltiplas 
dimensões do fazer 

Adalberto 
Duarte 

Pesquisa 
descritiva com 

Professores  
Questionário 

Vadecrie 



53 
 

 
 

pedagógico criativo 
de uma escola 
alagoana: 
contribuições no 
sentido da 
construção de um 
ambiente inclusivo 

Pereira Filho  abordagem 
quali-
quantitativa  

Estratégias de 
estímulo à oralidade 
e à inclusão de 
estudantes com 
transtornos do 
espectro autista na 
Língua Inglesa 

Angela 
Colussi  

Pesquisa 
documental, 
bibliográfica e 
comparativa 
com abordagem 
qualitativa.  

------------ 
Análise de 
documentos  

Desafios da gestão 
escolar no processo 
de inclusão na 
Educação Infantil. 

Juliane Tasca 
Olszewski 

Pesquisas 
bibliográfica, 
documental e 
pesquisa-ação 
com abordagem 
qualitativa  

Gestores  Entrevista 

Grupos de apoio en-
tre professores e a 
inclusão: uma refle-
xão sobre a reinven-
ção das práticas de 
docência a partir da 
ênfase no ensino co-
laborativo. 

Ana Carolina 
Lopes 
Venâncio 

Proposta 
metodológica de 
Nicoline  

Professoras  
Relatos e 
avaliação de 
planejamento  

Desvelando as tra-
mas e os dramas da 
inclusão escolar: um 
estudo com profes-
sores do ensino fun-
damental. 

Cristiane dos 
Reis Cardoso 

Pesquisa com 
intervenção, 
embasada pelo 
método dialético 
com abordagem 
qualitativa  

Professores  Questionário 

Formação docente 
na perspectiva da 
inclusão educacional 

Marcos Ba-
tinga Ferro 
 

Estudo de caso 
e pesquisa 
documental com 
abordagem 
qualitativa  

Docentes, 
diretora e 
coordenadora 
pedagógica  

Questionário e 
entrevista 

A inclusão dos 
alunos com 
deficiência na rede 
municipal de 
Jaguarão: o 
repensar das 
práticas docentes 
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Cardoso (2017) Ferro (2017) e Amaral (2016)  
 

Em relação aos tipos de pesquisa utilizados na tese e nas dissertações 

correlatas, observou-se a predominância da pesquisa bibliográfica, documental e 
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pesquisa com intervenção, sendo que esta última opção converge com a perspectiva 

metodológica de uma outra pesquisa que se definiu como pesquisa-ação. Nas demais, 

uma priorizou o estudo de caso, outra a bricolagem e a metodologia de Nicoline.    

Em relação à abordagem, observou-se ênfase na abordagem qualitativa. 

Portanto, considera-se que as pesquisas têm seu foco na subjetividade de análise dos 

fenômenos.  

Em relação aos participantes, foram priorizados profissionais que atuam na 

docência, mas algumas pesquisas também implicaram profissionais que atuam na 

gestão e na parte pedagógica das escolas.  Apenas uma delas incluiu acadêmicos de 

cursos de licenciatura como participantes da pesquisa.  

Quanto aos instrumentos, em cinco pesquisas correlatas foram utilizados 

questionários e em duas; entrevistas. Também foram utilizadas a análise documental 

e os relatos.  

A diversidade na escolha das condições metodológicas demonstra que a 

inclusão constitui um objeto de pesquisa que pode ser estudado por meio de diferentes 

perspectivas. Ainda que as pesquisas correlatas tenham como prioridade três tipos de 

pesquisa, uma das abordagens concentrou o uso de questionário, entretanto, foram 

várias as alternativas que tornaram os estudos possíveis.  

3.4 CONTRIBUIÇÕES COMUNS E ESPECÍFICAS DAS PESQUISAS CORRELATAS 

Além das contribuições obtidas na análise dos objetivos e dos aspectos 

metodológicos, a leitura dos capítulos teóricos e dos resultados possibilitou observar 

outras condições relevantes para os processos de inclusão escolar. Na sequência, 

sistematizam-se as principais descobertas e quais as contribuições para a elaboração 

da proposta formativa da pesquisa atual, sua aplicação e avaliação. 

A pesquisa de Konig (2019), cujo objetivo foi conhecer as possibilidades de 

construção de conhecimentos sobre a educação inclusiva nos cursos de Licenciatura, 

modalidade presencial, da Universidade Federal de Santa Maria, destacou aspectos 

da formação inicial que precisam ser considerados na formação continuada. A partir 

da metodologia da bricolagem que “[...] pressupõe transcender o reducionismo e 

assumir a complexidade e imprevisibilidade no ato investigativo” (KONIG, 2019, p. 51), 

a referida pesquisa contemplou duas dimensões analíticas: a primeira foi direcionada 

a conhecer a oferta do contexto formativo em termos de conteúdos e disciplinas 
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vinculadas à educação inclusiva, com base nos documentos legais, análise de 

matrizes curriculares dos cursos e ementas das disciplinas, bem como entrevistas 

com gestores da Instituição de Ensino Superior e das coordenações de curso. A 

segunda dimensão contemplou os acadêmicos e suas possibilidades relacionais com 

o contexto formativo, apresentando um panorama geral do perfil dos estudantes em 

vias de conclusão de curso, da mesma forma como os graduandos compreendem seu 

contexto formativo e constroem seus conhecimentos sobre a educação inclusiva na 

formação inicial.   

Os resultados da pesquisa foram divididos em duas dimensões analíticas: i) a 

primeira evidencia a autonomia da Instituição de Ensino Superior em relação à 

contemplação de normativas legais na organização do contexto formativo, como 

também a maneira como é direcionada a construção dos conhecimentos sobre 

educação inclusiva nos conteúdos e disciplinas; ii) a segunda parte, por sua vez, deixa 

claro que a construção dos saberes sobre a educação inclusiva ocorre especialmente 

no contexto teórico das disciplinas e nas experiências práticas vivenciadas no campo 

de estágio nas escolas. 

Evidenciamos que as possibilidades de construção de conhecimentos 
sobre a educação inclusiva nos cursos de licenciatura são constituídas 
pela concepção historicamente construída que aloca nos sujeitos 
público-alvo da Educação Especial as discussões pertinentes aos 
processos inclusivos, responsabilizando o próprio campo pelo 
desenvolvimento de práticas pedagógicas “inclusivas”. Assim, tanto no 
cenário da prática quando na formação acadêmica é fortalecido o 
discurso de despreparo para a atuação docente em contextos 
inclusivos, bem como a noção de dificuldade centrada no sujeito da 
(não) aprendizagem e não nas possibilidades relacionais oferecidas 
(KONIG, 2019, p. 10).  
 

A análise da pesquisa e de seus resultados permitiu observar que na formação 

inicial a questão da inclusão se limita, por um lado, aos estudos teóricos e, por outro, 

à prática do estágio. Essa condição contribuiu para planejar uma proposta formativa 

que fortalecesse a relação teórica e prática, no sentido de que os participantes 

pudessem perceber a relevância da construção de possibilidades enquanto estão em 

formação e compartilham experiências em que se valoriza a relação teórico-prática. 

 Além disso, a pesquisa contribuiu para o acesso a estudos de Maturana e 

Varela (2001) que trazem em sua base epistemológica ideias que corroboram para 

acentuar o olhar sobre contexto relacional. Nesse sentido, destaca-se a atenção que 

a formação continuada precisa ter com as transformações dos próprios profissionais 
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e do meio em que atuam no decorrer de suas interações. 

Da mesma forma, foi fundamental o acesso que a pesquisa possibilitou às 

reflexões de Tardif (2002), autor que elucida os saberes docentes que embasam a 

ação pedagógica numa relação de interconexão de experiências nos diversos 

espaços da vida e da formação. Para tanto, precisa haver uma articulação entre 

formação inicial e formação continuada, no sentido de que ambas assumam o 

compromisso com a profissionalização docente.     

Já o estudo de Colussi (2018) revelou que um dos desafios da docência é incluir 

estudantes com Transtornos do Espectro Autista - TEA por meio do estímulo à sua 

oralidade, pois constitui um grande desafio pelas singularidades em relação à 

comunicação e interação que os estudantes apresentam. A pesquisa objetivou 

apresentar como produto educacional estratégias para inclusão de estudantes com 

TEA no contexto escolar, classificando-as de acordo com o potencial que oferecem 

para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à oralidade no uso da Língua 

Inglesa, previstas pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC para o 6° ano do 

Ensino Fundamental. Além disso, a autora articulou as orientações governamentais e 

as contribuições de pesquisas precedentes e as confrontou para subsidiar 

possibilidades que podem ser exploradas no contexto educacional.   

 Para desenvolver seu estudo, Colussi (2018) optou pela pesquisa documental 

voltada à análise da BNCC; pela pesquisa bibliográfica direcionada ao estudo de 

artigos científicos que versam sobre a inclusão de estudantes com TEA e, por fim, 

pela pesquisa comparativa, com a qual confrontou as estratégias dos estudos 

precedentes com os objetos de conhecimento e habilidades do 6° ano do Ensino 

Fundamental, previstos na BNCC para o eixo da oralidade do componente curricular 

de Língua Inglesa. Constatou-se também que para o levantamento dos dados foi 

utilizada uma planilha criada pela pesquisadora e que as etapas do estudo foram 

acompanhadas pela abordagem qualitativa, que colaborou tanto para compilação dos 

dados da BNCC e nos artigos científicos, como no confronto dos resultados obtidos.

 A apresentação dos resultados da pesquisa seguiu a sequência de etapas 

previstas no estudo e a referida autora identificou várias possibilidades de estratégias 

que podem contribuir com a inclusão de estudantes com TEA e de estímulo à oralidade 

como: “Ateliê de Histórias, Interação Social Mediada em Ambientes Digitais, Oficina 

de Linguagem, Programa de Habilidades Comunicativas Verbais – HCV, 
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Comunicação Alternativa e Ampliada – CAA e Modelagem em Vídeo – V.” (COLUSSI, 

2018, p. 57). Vale destacar que a pesquisadora salienta que as estratégias observadas 

em seu estudo podem ser exploradas por docentes que atuam na área, desde que 

elas sejam adaptadas às especificidades de cada situação, sendo redefinidas a partir 

das características de cada estudante com TEA.  

A leitura desta pesquisa foi fundamental para confirmar a importância do 

contexto para os processos de inclusão. Apesar de diversas estratégias, o fato de que 

elas não podem ser consideradas eficazes para cada situação indica a necessidade 

de personalizar o ensino de acordo com as especificidades, sem deixar de considerar 

o trabalho colaborativo nesse processo.  

Por sua vez, a pesquisa de Ferro (2017) procurou analisar o exercício da 

docência na perspectiva da Educação Inclusiva, a partir de docentes que atuam em 

uma escola de ensino público. Segundo o pesquisador, “[...] a escolha da temática 

desta pesquisa é fruto de uma reflexão pessoal diante do desafio de compreender o 

processo que envolve a inclusão escolar do aluno com deficiência, por ter conhecido 

e convivido com alguns no decorrer da minha vida profissional” (FERRO, 2017, p.13). 

Portanto, a escolha de Ferro (2017) parte de uma inquietação pessoal que 

nasce dentro de sua prática docente e está se assemelha, em partes, com a escolha 

realizada para construção do presente estudo, além de colaborar também com a 

ampliação dos olhares para as perspectivas dos estudos da inclusão no âmbito 

escolar. Circunstancialmente, destaca-se que o pesquisador também objetivava em 

seu estudo identificar as representações dos profissionais da educação da instituição, 

lócus de sua pesquisa, acerca do processo de Educação Inclusiva, além de averiguar 

o processo formativo inicial docente e sua atuação junto aos estudantes com 

deficiência em sala de aula do ensino regular, identificando as principais dificuldades 

vivenciadas profissionalmente.       

Prosseguindo a análise, é possível inferir que o levantamento de estudos 

precedentes realizado por Ferro (2017) na construção da sua pesquisa, bem como o 

conjunto de reflexões realizadas em seu estudo evidenciam a necessidade do preparo 

dos profissionais da educação para lidar com as especificidades dos estudantes, tanto 

em sua fase acadêmica nos cursos de licenciatura, como em sua formação 

continuada. Ainda nesta perspectiva, observou-se que no decorrer de seu texto, o 

pesquisador chama a atenção para as disparidades existentes entre os discursos 
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proferidos pelas políticas públicas a respeito da inclusão e o que realmente acontece 

na prática.             

Para tanto, Ferro (2017) se utiliza da abordagem qualitativa de caráter 

exploratório que, segundo ele, tem por objetivo compreender os sujeitos com base em 

seus pontos de vista. Também optou pelo estudo de caso, pensando na profundidade 

e no detalhamento que gostaria de atingir com sua pesquisa, além de adotar o método 

fenomenológico, alegando que o ele “[...] consegue capturar a essência da experiência 

humana e sua interação com os ambientes” (FERRO, 2017, p. 58).  

Os dados gerados com a entrevista e o questionário foram organizados, 

analisados, interpretados e confrontados com a base na teórica levantada pelo 

pesquisador. Com isso, Ferro (2017) observou que o discurso dos participantes 

evidenciava deficiências em relação à sua prática pedagógica e enaltecia a 

importância de o profissional da docência aprender visando à Educação Inclusiva. 

Constatou-se também que, para o pesquisador, a formação de professores é um dos 

pilares para a construção da inclusão escolar, além de seu estudo confirmar a hipótese 

inicial sobre a necessidade de melhoria da qualidade na formação inicial, a provisão 

dos mais variados recursos para o atendimento ao estudante com deficiência e a 

constante reflexão do docente sobre sua prática, para que resultados no âmbito da 

inclusão possam ser alcançados com maior eficácia nos mais diversos sentidos.  

Assim como Ferro (2017), a pesquisa de Cardoso (2017) teve origem em uma 

busca que acompanhava sua trajetória formativa. No decorrer do texto, Cardoso 

(2017) destacou que enquanto cursava Psicologia, notou que eram poucas as 

pesquisas desenvolvidas e as análises educacionais realizadas no campo da inclusão. 

Isso a levou a cursar Pedagogia, na expectativa de que poderia aprofundar seu 

conhecimento sobre a inclusão/exclusão.  

Cardoso (2017) se aproxima da trajetória da pesquisadora responsável pelo 

presente estudo, sendo que esta, por sua vez, formou-se inicialmente em Pedagogia 

e na sequência em Psicologia, além de possuir as inquietações que a motivaram a 

dedicar seus estudos e esforços no campo da educação. Vale ressaltar que tais 

trajetórias possibilitaram que as mencionadas pesquisadoras realizassem seus 

estudos com base em um diálogo entre Pedagogia, Psicologia e Educação Inclusiva, 

condição que amplia as possiblidades de compreensão e de intervenção no campo 

da inclusão.       
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Após várias experiências relacionadas à temática da Educação 

Especial/Inclusiva, Cardoso (2017) propôs para sua dissertação uma investigação à 

luz das análises do Desenvolvimento Humano na perspectiva da Teoria Histórico-

Cultural. Ela teve o intuito de analisar as relações de subjetivação da atuação docente 

no processo de inclusão escolar de estudantes com deficiência.  

Essa perspectiva reforça a importância da formação continuada no espaço em 

que os profissionais atuam, do trabalho colaborativo e do diálogo entre os profissionais 

da educação. Já a pesquisa de Ferro (2017), por sua vez, voltava seu olhar 

principalmente para a formação inicial dos docentes e buscava identificar as 

representações dos profissionais da educação de instituição acerca do processo de 

Educação Inclusiva.  

Além disso, apesar de o estudo de Konig (2019) ter sido publicado 

posteriormente às pesquisas de ambos os pesquisadores, as perspectivas de 

investigação convergem com as de Ferro (2017) e de Cardoso (2017), principalmente 

com o primeiro por priorizar a formação inicial dos educadores.  Pode-se perceber 

também que Cardoso (2017) observou a existência de muitos trabalhos que 

abordavam a relação do docente com estudantes com deficiência, mas poucos que 

aprofundassem o estudo da análise dos processos de subjetivação vividos pelos 

profissionais. Por isso, a pesquisadora buscou explicitar a representação da profissão 

docente atrelada ao pressuposto da inclusão escolar, investigando as práticas 

educacionais inclusivas desenvolvidas pelos educadores para compreender como as 

dinâmicas institucionais se constituem como espaços de subjetivação do processo de 

inclusão escolar de estudantes com deficiência.   

Para tanto, Cardoso (2017) desenvolveu sua pesquisa em uma escola estadual 

da cidade de Alfenas, Minas Gerais, e contou com 28 participantes no total.  A 

pesquisa seguiu por uma abordagem qualitativa, embasada pelo método dialético e 

contou com pressupostos da pesquisa com intervenção. Os recursos utilizados foram 

o questionário de caracterização dos participantes, o complemento de frases, 

materialidades mediadoras e questões disparadoras. Na sequência, as informações 

obtidas foram gravadas e registradas no diário de campo e analisadas 

qualitativamente, adotando a elaboração de um Núcleo de Significação:  

[...] “As tramas e os dramas da inclusão escolar”, abordando quatro 
indicadores: O impacto da desigualdade social na relação 
família/escola; Inclusão como socialização versus compensação e os 
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encaminhamentos; A naturalização da representação da incapacidade 
docente versus formação continuada para a atuação inclusiva e 
Inclusão como ação isolada docente versus compreensão institucional 
da defectologia (CARDOSO, 2017, p. 21). 
 

Na análise do estudo, ficou claro para a pesquisadora que a atuação dos 

docentes “[...] é um aspecto imprescindível para as mudanças na subjetividade social 

da escola, cuja configuração, na maioria dos casos, é permeada de elementos que 

dificultam a efetivação da educação inclusiva” (CARDOSO, 2017, p. 98). E é por isso 

que destacou que a formação continuada possui tanta relevância, pois é ela que “[...] 

constitui o cerne que justifica as possibilidades de mudanças na prática”.  

As perspectivas de Cardoso (2017) se aproximam mais uma vez das de Ferro 

(2017) e de Konig (2019) e dialogam também com a presente pesquisa por olharem, 

cada uma de sua forma, para a formação como um eixo central para o 

desenvolvimento dos educadores e para a efetivação das mudanças que se fazem 

necessárias no âmbito da inclusão. Contudo, as estratégias para a inclusão 

levantadas por Colussi (2018) colaboram significativamente com a formação tanto 

inicial quanto com a continuada, especialmente no sentido de traçar alternativas que 

podem ser ressignificadas e exploradas no contexto educacional, evidenciando mais 

uma vez a importância e as contribuições que os estudos bibliográficos, documentais 

e comparativos podem oferecer para a inclusão.   

Percebe-se que as observações realizadas nos estudos de Konig (2019), 

Colussi (2018), Ferro (2017) e Cardoso (2017) centralizaram suas atenções 

principalmente no docente, ao passo que a perspectiva de Olszewski (2019), sem 

deixar isso de lado, centraliza seu olhar na gestão escolar, procurando investigar a 

relevância do seu envolvimento no sentido de apoiar pais e docentes de Educação 

Infantil em práticas de inclusão.   

É possível notar que o intuito de Olszewski (2019) de centralizar suas 

observações no papel do gestor escolar, é fruto de sua convivência diária e de sua 

experiência profissional como gestora em um Centro Municipal de Educação Infantil - 

CMEI que atendia, na época, duas crianças com deficiência. Ela destacou que a busca 

sobre as maneiras de a gestão escolar apoiar pais e docentes de Educação Infantil 

no processo de inclusão de crianças com deficiência na escola conduziu a sua 

pesquisa. Além disso, segundo a pesquisadora, os desafios da sua observação não 

se restringiram à prática dos docentes e ao espaço físico da escola, pois as 



61 
 

 
 

instituições de ensino estão inseridas em um contexto social mais amplo e que este 

também precisa ser levado em consideração.  

A pesquisa de Olszewski (2019) foi desenvolvida junto ao Sistema Municipal de 

Educação de Caçador, Santa Catarina, e envolveu a participação de quatro gestores 

de CMEIs. O objetivo da sua pesquisa foi de construir um instrumento de avaliação 

com base na Diretriz da Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe - 

AMARP, para auxiliar os gestores dos CMEIs na implementação de uma escola 

inclusiva. Para tanto, procurou:   

[...] conhecer estudos atuais e legislações vigentes que orientam a 
educação inclusiva no Brasil e no município de Caçador; Investigar o 
quanto os Projetos Político Pedagógicos dos Centros Municipais de 
Educação Infantil (CMEI) de Caçador contemplam a educação 
inclusiva; Identificar o papel do gestor escolar no planejamento e 
acompanhamento das práticas inclusivas na educação infantil, bem 
como as possíveis dificuldades e/ou pontos fortes nesse trabalho 
(OLSZEWSKI, 2019, p. 14). 
 

Ademais, observou-se que a pesquisadora utilizou em sua investigação os 

estudos bibliográficos que mostraram a trajetória da educação especial, bem como 

estudos documentais voltados para as legislações vigentes no campo da educação e, 

por fim, a pesquisa-ação que investigou o modo como as escolas têm enfrentado os 

desafios da inclusão, propondo uma possibilidade de intervenção. Os resultados do 

estudo de Olszewski (2019) mostraram que os participantes da pesquisa pouco 

conhecem sobre os princípios orientadores da educação inclusiva previstos no 

documento AMARP e que o município de Caçador até possui uma proposta de 

educação inclusiva bem estruturada, mas que as ações asseguradas nesse 

documento precisam virar ações concretas nos CMEIs. Dessa maneira, ela evidencia 

mais uma vez o papel do gestor na construção de uma educação igualitária e de 

qualidade para todos.          

As observações realizadas por Olszewski (2019) reiteram condições 

mencionadas nas outras pesquisas que já foram destacadas até este momento e 

converge com perspectivas da presente pesquisa. Entre os aspectos comuns, 

destaca-se a defesa de que cada escola apresenta suas particularidades e que cada 

uma precisa traçar seu próprio caminho. Para isso, é importante exercitar a escuta, 

valorizando percepções dos que estão envolvidos diretamente com a educação e da 

sociedade em geral, pois a inclusão engloba práticas interconectadas, contextuais, 

além de ser um processo que está em construção e, portanto, de uma forma ou de 
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outra, todos estão envolvidos.  

Venâncio (2017), por sua vez, direcionou seu estudo ao ensino colaborativo 

com base na observação de um Grupo de Apoio Entre Professores – GAEP. O objetivo 

da pesquisa foi “[...] analisar a efetividade e adequação das práticas de docência no 

atendimento à diversidade e inclusão por meio da formação de um Grupo de Apoio 

Entre Professores 3 - GAEP no âmbito da escola pública” (VENÂNCIO, 2017, p.16). 

Para isso, a pesquisadora partiu da concepção de que tais práticas não englobam 

todos os estudantes e utilizou os seguintes questionamentos para nortear a sua 

pesquisa:   

1.Quais práticas de docência eram utilizadas pelos professores para 
atender as demandas da diversidade e da inclusão? Qual o impacto 
destas práticas na aprendizagem dos estudantes? 2. Como as práticas 
de docência eram planejadas - de forma colaborativa ou 
isoladamente? Havia assessoramento da equipe pedagógica no 
processo de construção do planejamento particularizado, possibilitado 
por meio da flexibilização curricular? O planejamento atendia a 
singularidades ou mantinha a lógica da homogeneização? Como eram 
pensadas e colocadas em prática a adaptação/adequação da resposta 
educativa para satisfazer as necessidades de um estudante ou grupo 
de estudantes, no âmbito da sala de aula do ensino regular/comum? 
Havia diversificação metodológica e curricular? A avaliação obedecia 
a critérios padronizados de análise de desempenho ou assumia a 
trajetória dos estudantes como parâmetro privilegiado de análise das 
aprendizagens? A avaliação promovia o reordenamento do ensino, 
propiciando adequações? 3. O GAEP afetou as estratégias utilizadas 
em sala de aula? Sua ação modificou a cultura da escola em relação 
às diferenças? (VENÂNCIO, 2017, p.24).   
  

Das quatro escolas da Rede Municipal de Curitiba que receberam o convite 

para participar do estudo de Venâncio (2017), apenas uma aceitou o desafio, apesar 

de todas ressaltarem a importância da pesquisa. Mesmo assim, a criação do GAEP 

foi efetivada com a participação contínua de seis docentes e ainda contou com a 

participação ocasional de uma professora da Sala de Recurso Multifuncional que 

contribuiu no enriquecimento das discussões.  

As bases teórico-metodológicas da referida pesquisa foram amparadas em 

contribuições de Bourdieu, Wenger e Vygotsky, sendo que os dados foram analisados 

sob o foco de duas vertentes: i) a primeira baseou-se nas histórias de vida das 

participantes; ii) a segunda consistiu na observação do planejamento escolar, com o 

intuito de verificar se ocorria flexibilização curricular.    

Na análise do estudo, identificou-se que a pesquisadora optou pela perspectiva 
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que toma a prática como unidade privilegiada de análise do cotidiano, criada por 

Nicolini. O referido modelo aponta para três movimentos que devem ser utilizados 

para compreender a prática investigada: “[...] um olhar interno que demonstre sua 

dinamicidade, um olhar externo para perceber conexões e inter-relações entre 

práticas - espaciotemporalmente e, finalmente, a análise de sua inteligibilidade” 

(VENÂNCIO, 2017, p.25).   

A pesquisadora também registrou que considera o GAEP um modelo formativo 

in loco que proporciona apoio prático e emocional aos docentes, estendendo-se aos 

estudantes e à comunidade em geral, pois o intuito do grupo é envolver todos em uma 

busca coletiva e colaborativa de respostas de atendimento à diversidade. O texto 

transparece a importância que a pesquisadora demonstra pela valorização de 

conhecimentos e experiências dos profissionais da educação e por instigá-los a 

buscar soluções para os desafios do dia a dia, justificada pela ideia de que tais práticas 

repercutem na qualidade do ensino, além de colaborar significativamente para 

superação da exclusão. Igualmente, a pesquisadora evidenciou a importância do 

Grupo de Apoio Entre Professores salientando que: 

Sua base é a transformação prática, apoiada na reflexividade e 
negociação de significados entre pessoas que assumem um objetivo 
compartilhado e trabalham juntas em prol de tal conquista. Através da 
reflexão na ação, processo dialético e não linear, favorece a 
reorganização do trabalho pedagógico. Fundamenta-se numa visão 
colaborativa de ensino que incita o estabelecimento de uma postura 
de co-responsabilidade, visão que torna a inclusão um desafio 
compartilhado. Incita a criação de laços de pertença que propiciam 
uma articulação de equipe que favorece um trabalho em rede, onde 
cada um exerce sua função de maneira mais integrada e eficaz, de 
maneira cooperativa (VENÂNCIO, 2017, p.17). 
 

Tais observações apontam que, para a inclusão, como reflete a pesquisadora, 

não existe um modelo único de ações e é por isso que ela exige análise contextual, 

conhecimento, participação, adesão, pertencimento, engajamento e motivação por 

parte de dos profissionais da educação. Em termos comparativos, percebe-se o 

quanto a perspectiva de Venâncio (2017) converge com apontamentos da pesquisa 

de Cardoso (2017), sendo que ambas corroboram a eficácia que o trabalho 

colaborativo pode alcançar se for planejado.  

Venâncio (2017), contudo, alerta que o trabalho colaborativo não é um processo 

simples, principalmente pelo fato de muitos docentes estarem acostumados com o 

individualismo e com a tradição que “[...] promove e naturaliza a competição entre 
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sujeitos e gera, pela adoção de um currículo hegemônico e metodologia e avaliação 

padronizados, um aparente desinteresse e desmotivação pelo aprender [...]” 

(VENÂNCIO, 2017, p.17), ao invés de adotarem a cooperação para mobilizarem suas 

ações pedagógicas.   

Convém lembrar que o estudante deixa de ser apenas um número com a 

perspectiva colaborativa e passa a ser responsabilidade de toda a escola, a qual deve 

procurar meios de acolhê-lo da melhor maneira possível e efetivar práticas que 

potencializem seu desenvolvimento de forma integral. Nessa perspectiva, destaca-se 

que todas as pesquisas analisadas até o momento tiveram como intenção evidenciar 

o potencial transformador da inclusão e buscaram, cada uma a sua maneira, meios 

que auxiliem nesse processo.  

Destaca-se que os resultados do complexo e instigante estudo de Venâncio 

(2017) confirmam que a inclusão se configura como ação de garantia do direito à 

educação ao promover condições para o acesso e para a permanência. Além disso, 

suas observações sugerem, “[...] a necessidade de o GAEP ser legitimado 

institucionalmente na comunidade escolar para obter maior poder de ação e se 

consolidar como um apoio estruturado” (VENÂNCIO, 2017, p.31). 

Amaral (2016) apresentou em sua pesquisa os resultados de uma proposta de 

intervenção implicando docentes da Rede Municipal de Ensino da cidade de 

Jaguarão, Rio Grande do Sul. A proposta da pesquisadora apresentou um foco 

intervencionista do tipo pedagógico e buscou oportunizar aos educadores do lócus da 

pesquisa “[...] um espaço para a reflexão sobre suas práticas pedagógicas, para uma 

ação adequada aos princípios da inclusão escolar, no que se refere aos alunos 

apoiados pela modalidade da educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva” (AMARAL, 2016, p.33). Ela esperava que os docentes da escola lócus da 

pesquisa pudessem: 

[...] Conhecer a legislação que se refere à educação especial na 
perspectiva da educação inclusiva; Identificar as necessidades 
educacionais especiais advindas das diversas condições de 
deficiência apresentadas pelos alunos das escolas municipais; Propor 
atividades adequadas a cada aluno, visando à superação das 
dificuldades apresentadas em decorrência das condições pessoais e 
dos ambientes educativos não inclusivos; Promover mudanças de 
aspectos que perpassam o currículo, a eliminação de barreiras e as 
atitudes discriminatórias (AMARAL, 2016, p.18).  
  

A perspectiva de Amaral (2016) se aproximou dos estudos realizados por 
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Venâncio (2017), pois se constatou que o GAEP buscava criar um espaço para 

discussão e reflexão das práticas pedagógicas que envolviam os educadores que 

participaram da sua pesquisa. Também se aproxima da presente pesquisa, por 

priorizar encontros formativos com os participantes que oportunizem, entre outras 

condições, refletir sobre suas próprias práticas. Nesse sentido, ainda que refletir sobre 

a prática pedagógica faz parte, ou ao menos deveria fazer parte da rotina dos 

profissionais da educação, promover formas de que ela seja feita com base na 

apropriação de novos conhecimentos e no trabalho colaborativo, é fundamental para 

que os efeitos dessa ação docente reflexiva e proativa amplie as possibilidades 

inclusivas.     

A referida pesquisadora revelou que a ideia de trabalhar com a proposta de 

intervenção surgiu da sua experiência como profissional atuante no Atendimento 

Educacional Especializado - AEE. Nessa atuação, ela observou a enorme fragilidade 

que os profissionais da educação apresentam em relação à inclusão.  

Na justificativa de Amaral (2016) observa-se uma aproximação com o atual 

estudo, pois as dúvidas e as inquietações que ela observou nos participantes do seu 

estudo são bem próximas de algumas que os participantes desta pesquisa 

apresentaram no levantamento inicial. São dúvidas sobre quem são os considerados 

estudantes com deficiência, sobre a legislação e outras condições implicadas nos 

processos inclusivos. 

Também pode ser constatado que a intervenção proposta pela pesquisadora 

teve como base para sustentação da sua prática a legislação brasileira. Além disso, 

procurou encontrar um espaço adequado para a formação e que “[...] resultou na 

possibilidade de participação ativa das professoras, por meio das Rodas de Formação 

e como recurso de escrita (registro e reflexão) as cadernetas de metacognição” 

(AMARAL, 2016, p. 33). Tendo o espaço cedido pela Secretaria Municipal de 

Educação - SMED de Jaguarão, a intervenção contou com a participação de docentes 

das escolas e profissionais SMED.  

Na avaliação da referida pesquisa, priorizou-se a abordagem qualitativa, sendo 

que os dados foram coletados por meio de um questionário semiestruturado e da 

análise documental. Os resultados indicam o alcance de seu objetivo ao oportunizar 

aos participantes um espaço para reflexão sobre suas práticas pedagógicas, 

valorizando as iniciativas comprometidas com princípios da inclusão escolar. Nesse 
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processo, os participantes puderam refletir, socializar e compartilhar suas 

inquietações nas Rodas de Formação, além de aprofundar o conhecimento sobre a 

legislação brasileira referente à educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva. Os estudos de caso que foram realizados permitiram que fossem 

identificadas as necessidades educacionais especiais, “[...] advindas das diversas 

condições de deficiência [...]”, sendo que “[...] a sensação foi de contribuição, tanto na 

esfera individual, como na coletiva, com a convicção de que houve a reflexão sobre a 

prática” (AMARAL, 2016, p.87).  

Ao confrontar a pesquisa de Amaral (2016) às demais analisadas até o 

momento, observa-se que as motivações para os estudos nasceram das vivências e 

das experiências dos pesquisadores em seus locais de trabalho ou de seus estudos.  

No entanto, Pereira Filho (2019) apresentou uma perspectiva um tanto diferente e que 

vem da sua vivência familiar.       

O referido pesquisador relatou que cresceu em um meio familiar extremamente 

acolhedor, no qual via a educação como uma alternativa para a transformação de 

vidas.  Entretanto, pode observar as disparidades existentes entre a educação que 

observava ser praticada na escola, voltada para os conhecimentos científicos e a 

educação que sua família praticava com ele e com seus irmãos em casa, no sentido 

de que eram compreendidos e valorizados em sua inteireza. Essas observações 

causavam constantes estranhamentos e questionamentos em seu ser, salienta o 

pesquisador, transformando-se em motivações para o seu estudo. Segundo ele, a sua 

concepção de vida fez com que ele buscasse, “[...] na idade adulta, uma prática 

profissional com forte identificação com o cuidado com o outro” (PEREIRA FILHO, 

2019, p.10).     

Assim como Cardoso (2017) e, de acordo com a pesquisadora responsável 

pela pesquisa atual, Pereira Filho (2019) apresentava uma forte inclinação para o 

aprofundamento de reflexões a respeito da natureza humana, por isso ele escolheu, 

assim como as outras pesquisadoras, o curso de Pedagogia para dar conta de seus 

anseios. Em decorrência disso, o contato que o pesquisador teve com crianças e 

adolescentes vítimas de exclusão em sua profissão fizeram com que ele tivesse uma 

nova aproximação com a escola, instigando ainda mais as suas inquietações a 

respeito da valorização cognitiva acentuada na escola versus a importância da 

valorização das demais dimensões humanas.       
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Ainda no âmbito da experiência profissional, Pereira Filho (2019) teve 

experiências profissionais em duas escolas. Nelas, ele pode observar as diferentes 

formas que elas tinham para lidar com os estudantes que apresentavam algumas 

especificidades. Uma delas, segundo ele, em uma determinada situação, a instituição 

queria atestar uma psicopatologia a uma criança que não a possuía; a outra, por sua 

vez, procurou meios criativos para que um adolescente com uma determinada 

especificidade fosse acolhido e visto para além de suas limitações.  

Essas duas experiências, além de todo o conjunto de situações vivenciadas na 

vida pessoal e profissional, impulsionaram o pesquisador a procurar entender o que 

diferenciava as escolas e a aprofundar seus estudos sobre isso. Ainda sobre a 

criatividade, o pesquisador aponta que ela está relacionada diretamente à capacidade 

de solucionar problemas e que há inúmeras formas de ser e atuar criativamente. 

Por meio da pesquisa intitulada “As múltiplas dimensões do fazer pedagógico 

criativo de uma escola alagoana: contribuições no sentido da construção de um 

ambiente inclusivo”, Pereira Filho (2019) apresentou uma perspectiva inovadora ao 

explorar a criatividade e as contribuições das práticas pedagógicas com essa 

característica para inclusão escolar. Para tanto, o pesquisador objetivou evidenciar os 

movimentos criativos de uma escola para a construção de um ambiente inclusivo. 

Além disso, ele quis compreender os benefícios da transdisciplinaridade e da 

ecoformação para a construção de escolas criativas; identificar as múltiplas 

dimensões da escola em que a criatividade precisa ser mobilizada e o quanto essas 

múltiplas dimensões, por meio das quais a criatividade se manifesta, contribuem para 

a construção de um ambiente inclusivo.    

Por conseguinte, para dar conta dos objetivos propostos em sua pesquisa, 

Pereira Filho (2019) se diferencia das demais pesquisas aqui relacionadas no quesito 

metodologia ao adotar uma perspectiva quali-quantitativa que se justifica por ele 

realizar uma análise conjunta de ambas as perspectivas em seu estudo. Para coleta 

de dados, o autor utilizou um instrumento caracterizado como identificador de Escolas 

Criativas, ou seja, o Instrumento de Valorar o Desenvolvimento de Instituições 

Educativas (VADECRIE). Salienta-se que a pesquisa envolveu estudos teórico-

bibliográficos e se configurou como do tipo estudo de caso único.  

Os participantes desse estudo foram professores do Colégio Sol e Lua, situado 

no litoral de Maceió, Alagoas. Destaca-se que esta é a escola que apresentou práticas 
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criativas para construir uma escola inclusiva, conforme observado anteriormente, e 

trabalha com enfoque na educação socioemocional. Os resultados mostraram que a 

referida escola, por meio dos percentuais das respostas dos participantes da 

investigação, demonstrou movimentos criativos no sentido da construção de um 

ambiente inclusivo. Verificou-se que: 

[...] a partir de práticas pedagógicas criativas é possível pensar uma 
escola que valoriza o aprendizado, a sensibilidade e o 
desenvolvimento afetivo-social; que pensa a inclusão no cotidiano e 
em todos os seus projetos. Isso, possibilita amplificar a forma de ver o 
humano para além de suas impossibilidades, faz estabelecer uma 
relação de confiança a favor da superação das limitações objetivas e 
subjetivas (PEREIRA FILHO, 2019, p. 120). 
 

Além disso, a criatividade, segundo o autor, “[...] abre as portas das salas de 

aula e do conhecimento” (PEREIRA FILHO, 2019, p.120), possibilitando aos docentes 

repensar as formas de construir o conhecimento. Por sua vez, essa perspectiva de 

repensar mobiliza o profissional da educação a refletir constantemente sobre sua 

prática. Tal atitude fica evidente direta ou indiretamente em todas as pesquisas 

observadas, sendo também valorizada na presente pesquisa por seu potencial de 

promover mudanças significativas para promover a educação inclusiva.  Enfim, para 

Pereira Filho (2019, p.120), “[...] ser escola criativa é possibilitar a compreensão dos 

sujeitos em suas múltiplas dimensões”. E, com base nos dados colhidos e em todos 

os levantamentos que foram feitos, ficou constatado que a escola observada pelo 

autor era de fato uma Escola Criativa e que ela deve não somente zelar para que 

continue sendo assim, mas deve procurar melhorar ainda mais.   

Com base em todas as observações que foram feitas, torna-se conveniente 

ressaltar as inúmeras contribuições teóricas, metodológicas, conceituais, das 

pesquisas aqui relacionadas para o presente estudo e para a educação em geral. 

Tendo em vista que todas elas buscaram, de certa forma, romper com a forma 

tradicional de ensino, disponibilizando, com base nos dados coletados, diversas 

possibilidades de práticas para que a inclusão não se limite ao imaginário da 

sociedade.    

É notável que as pesquisas tiveram entre seus participantes docentes, 

profissionais da gestão e da parte pedagógica e/ou os estudantes de instituições 

públicas. Entretanto, o presente estudo está voltado aos docentes da rede particular 

de ensino. Convém destacar que este fato evidencia a existência de uma lacuna no 
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quesito inclusão em todos os âmbitos do ensino no Brasil e aponta que até mesmo as 

esferas consideradas “mais privilegiadas” da sociedade carecem de estudos, 

reflexões, acompanhamento e ações efetivas que diminuam as disparidades com as 

quais são tratados todos os estudantes, independentemente das especificidades que 

estes apresentem.   
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para realização do estudo, foi priorizada a pesquisa-ação em razão das 

possibilidades que oferecia para aproximar o pesquisador de sua prática. Destaca-se 

que “[...] a pesquisa-ação procura unir a pesquisa à ação ou prática, isto é, 

desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte da prática [...]”. Dessa 

forma, constitui “[...] uma maneira de se fazer pesquisa em situações em que também 

se é uma pessoa da prática e se deseja melhorar a compreensão desta (ENGEL, 

2000, p. 182). 

Esse tipo de pesquisa surgiu da necessidade de superar a lacuna encontrada 

entre o pensar e o fazer, possibilitando ao pesquisador buscar alternativas de 

solucionar situações existentes em seu espaço de atuação profissional. Uma das 

características deste tipo de pesquisa é que por meio dela se procura intervir na 

prática, de modo inovador, no decorrer do próprio processo de pesquisa e não apenas 

como possível consequência de uma recomendação na etapa final do seu 

desenvolvimento (ENGEL, 2000). 

Também foram implicadas as pesquisas documental e exploratória no 

levantamento dos dados coletados para aproximar as atividades do programa 

formativo às reais necessidades dos docentes, assim como para a avaliação da 

proposta elaborada e aplicada. Esse processo contou prioritariamente com o apoio da 

abordagem qualitativa, em razão das contribuições que oferecia para considerar o 

ambiente natural dos participantes como fonte principal da coleta de dados e pelos 

significados nele expressos, atendendo as possibilidades destacadas por Godoy 

(1995). A pesquisa de natureza qualitativa permite o “[...] aprofundamento no mundo 

dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não 

captável em equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 2001, p.22). Também 

demandou o uso da abordagem quantitativa na primeira etapa da pesquisa, visando 

um mapeamento dos estudantes com deficiência e as especificidades mais latentes. 

A formação proposta nesta pesquisa foi organizada em um cronograma 

composto por quatro etapas, conforme destacado na Figura 1, com o objetivo atender 

as demandas dos docentes para dinamização de práticas de inclusão. Por isso, foram 

iniciadas pelo diagnóstico das devidas demandas e concluídas com um seminário 

para socialização das alternativas criadas durante a própria formação.  
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Figura 1 - Etapas da pesquisa

Fonte: da pesquisa  

4.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA  

Participaram da pesquisa 21 docentes dos anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental em atuação na escola implicada no estudo. Como critérios de inclusão 

foram adotados: i) a disponibilidade para participar da formação, ii) exercer a função 

de docência de uma das turmas dos anos iniciais ou finais da escola lócus da 

pesquisa. Em contrapartida, os critérios de exclusão eliminaram os docentes que não 

disponibilizaram de tempo para frequentar a formação, bem como o fato de exercer 

outra função no lócus de pesquisa, não assumindo, portanto, à docência em uma das 

turmas do Ensino Fundamental. 
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 4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Os dados foram coletados por meio de um formulário e questionários, conforme 

descrição a seguir:  

- Formulário 1: este instrumento teve como objetivo sistematizar dados 

coletados nos laudos e/ou pareceres dos estudantes, esses dados se referem à: 

série/ano, CID-10 Código Internacional de doença (se apresentar) e as características 

principais que o estudante apresenta em nível pedagógico, social e emocional, o nome 

do estudante será substituído por um código preservando assim a sua identidade.  

- Questionário: este instrumento teve como objetivo conhecer a percepção dos 

docentes implicados na formação sobre inclusão e suas demandas formativas. Este 

instrumento (Apêndice 1) foi elaborado e validado por juízes, sendo constituído por 

quatro dimensões e doze questões abertas. As dimensões são: a) Dimensão 1: 

Concepção individual; b) Dimensão 2: Estratégias inclusivas; c) Dimensão 3: Contexto 

de atuação; d) Dimensão 4: Possibilidades e dificuldades para a inclusão.  

- Formulário 2: aplicado remotamente, o instrumento foi utilizado em cada 

encontro formativo para avaliar a proposta formativa. Este instrumento foi organizado 

em duas dimensões sendo: a) Dimensão 1: Organizacional; b) Dimensão 2: Didática 

e pedagógica.  

Para tratamento de parte dos dados coletados foi utilizado o Software MaxQDA. 

Este software possibilita a análise de dados qualitativos e, portanto, das respostas 

emitidas pelos participantes desta pesquisa na entrevista e no questionário. Já os 

dados coletados sobre os estudantes foram tratados com auxílio do Excel. 

 4.3 PROCEDIMENTOS ÉTICOS E RISCOS DA PESQUISA 

Como forma de proporcionar a ética da pesquisa, este projeto foi encaminhado 

para o Comitê de Ética da UNIARP e foi aprovado sob parecer 4.001.774. Para a 

coleta de dados foram utilizados os seguintes documentos: um Termo de Livre 

Consentimento (TCLE), o termo de uso de imagem e a declaração de coparticipação 

institucional.  

Também foram tomadas medidas para uma abordagem respeitosa dos 

participantes, garantindo a liberdade de responder ou não perguntas do questionário.  

O questionário foi aplicado através do aplicativo Google Formulário, possibilitando a 
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coleta inicial de informações acerca das demandas formativas, assim como foram 

elaborados e aplicados através do mesmo aplicativo os questionários para avaliar as 

etapas da formação. Além disso, em decorrência da pandemia causada pelo Sars-

CoV-2, os encontros realizados para a Formação Docente foram feitos remotamente, 

utilizando o aplicativo Google Meet, o qual possibilitou o compartilhamento de 

informações, a interação e o intercâmbio de iniciativas desenvolvidas por meio de um 

processo de cocriação em tempo real, sempre respeitando os protocolos de 

segurança estabelecidos pelos órgãos competentes. 

Para além dos riscos da pandemia, este estudo também implicou riscos 

comuns a outras pesquisas. Dessa forma, para evitar que eles realmente 

acontecessem foram tomadas as seguintes medidas: 

- a) para evitar constrangimentos: antes do início da intervenção com coleta de 

dados, os participantes foram informados sobre todo o processo. No detalhamento do 

processo, eles receberam informações sobre o objetivo da pesquisa, a possibilidade 

de desistência, mesmo após o início do estudo e o sigilo em relação à identidade; 

- b) outro risco considerado se refere às individualidades de cada participante 

em relação às suas crenças, valores sociais, culturais, morais, religiosos e éticos. 

Considerando todas essas particularidades, estabeleceu-se o compromisso com o 

respeito às diferenças. 

Apesar dessas preocupações, salienta-se a responsabilidade da pesquisadora 

diante do estudo, quando no caso de alguma ocorrência, ela mesma se 

responsabilizou em acionar os meios necessários para o atendimento da emergência. 

4.4 BENEFÍCIOS 

Os professores serão beneficiados com o aprofundamento ou com a 

apropriação de novos conhecimentos, bem como com o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas inclusivas, desenvolvidas ao longo do processo de formação continuada. 

Os estudantes também poderão ser beneficiados, pois as práticas inclusivas 

discutidas na formação serão propostas para desenvolvimento com eles em sala de 

aula. Ademais, a difusão do produto educacional em forma de programa de formação 

também poderá trazer benefícios para docentes que atuam em instituições de ensino 

de outros locais. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Considerando os objetivos desta pesquisa, os resultados são organizados em 

quatro sessões: na primeira seção apresenta-se um mapeamento das especificidades 

encontradas em laudos e/ou pareceres dos estudantes da escola implicada na 

pesquisa; na segunda desenvolve-se uma análise das demandas dos docentes 

obtidas por questionário (Apêndice 1) e respondido pelo aplicativo Google Formulário; 

na terceira destacam-se fragmentos da proposta formativa, com a sistematização das 

etapas e parte das respectivas atividades planejadas e executadas;  na quarta avalia-

se a funcionalidade do programa de formação na perspectiva dos docentes que 

participaram da formação.  

  

5.1 MAPEAMENTOS COM BASE EM LAUDOS E/OU PARECERES  

 

Apesar das críticas sobre a estigmatização que os laudos e/ou pareceres 

podem estimular, neste estudo optou-se por fazer uma análise dos documentos 

disponíveis no lócus de pesquisa. Esta análise tem como intenção contextualizar uma 

realidade cada vez mais perceptível no contexto escolar, requisitando ações dos 

gestores e docentes para que colaborem para a inclusão dos estudantes que os 

apresentam, contudo, sem desconsiderar reflexões como as de Soncini (2016), autora 

responsável pela afirmação de que antes de conhecer o diagnóstico existe a 

necessidade de os docentes buscarem conhecer a própria criança.   

O mapeamento realizado com base nos laudos médicos e/ou pareceres 

neuropsicológicos confirmou a existência de várias especificidades, conforme 

registrado no Gráfico 1. De 275 estudantes que frequentavam a escola em 2020, 16 

apresentaram laudo e/ou parecer. Entre as especificidades, destacou-se um número 

mais elevado de estudantes com Transtorno de Déficit de Atenção – TDAH. 
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Gráfico 1 - Estudantes com laudo ou parecer 

 

Fonte: documentação da escola 

 

No detalhamento dos laudos e/ou pareceres foi preservada a identidade dos 

estudantes, substituindo os nomes por códigos (E1, E2, E3...). O resultado integra o 

Quadro 7, situando além da turma frequentada, o Código Internacional de Doenças - 

CID, a própria especificidade constatada, características e dados relativos à 

medicação.  

Além disso, convém destacar que os laudos e/ou pareceres analisados 

correspondem tanto aos estudantes dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental 

como os do Ensino Médio. Os laudos e/ou pareceres foram analisados em sua 

totalidade de forma a considerar o contexto geral da escola e sua respectiva realidade. 

No entanto, a formação foi realizada com os docentes do Ensino Fundamental por 

apresentar um número mais expressivo de estudantes com laudos e/ou pareceres, 

conforme pode ser observado no Quadro 7. 

Quadro 7 - Dados compilados nos laudos e/ou pareceres 

Estudante  
Ano CID Laudo Características Medicação 

E1 
4º 

ano 
F.90 

F.80.9 

Transtorno de 
Déficit de 

Atenção -TDAH, 
associado a 
dificuldades 

 Dificuldade atencionais. 

 Ansiedade 

 
Tofranil 10 

mg 

2

9

2

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Transtorno do Espectro Autista - TEA

Transtorno de déficit de atenção - TDAH

Disturbio do Processamento Auditivo - DPAC

Deficiência Intelectual

Transtorno da aprendizagem

quantidade 

E
S

P
E

C
IF

IC
ID

A
D

E
 

Estudantes com laudo ou parecer
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especificas em 
leitura e escrita 

 Dificuldades no desen-
volvimento de leitura e es-
crita, 

 Pouca interpretação 

 Prejuízo na atenção vi-
sual com estímulos auditi-
vos 

Prejuízo na memória 
operacional auditiva. 

E2 
4° 

ano 
F. 90 

Transtorno de 
Déficit de 

Atenção de 
Hiperatividade – 

TDAH 

 Capacidade atencional 
geral média inferior 

 Dificuldade em concen-
trar-se. 

Quadro de estresse infantil 
considerável. 

 

E3 
5° 

ano 
F.90 

Transtorno de 
Déficit de 

Atenção de 
Hiperatividade – 

TDAH 

 Aluna inquieta e agi-
tada 

 Falta de foco nas ativi-
dades. 

 Déficit de compreen-
são. 

Distrai-se facilmente com 
objetos. 

 

E4 
6° 

ano 
F84.0 

Transtorno do 
Espectro Autista 

 Impulsivo e ansioso 

 Quadros pontuais de 
agressividade. 

Pouca percepção do 
próprio comportamento. 

 

E5 7°ano F.71 
Deficiência 
Intelectual 

 Dificuldades relaciona-
das ao processamento au-
ditivo central 

 Integração binaural e 
codificação. 

 Características de défi-
cit de atenção. 

Deficiência intelectual – 
acentuada em leitura e 
escrita. 

Ritalina. 

E6 
7° 

ano 
F.90 

Transtorno de 
Déficit de 
Atenção – 

TDAH 

 Desatento, perde a 
concentração com facili-
dade. 

Muitas vezes parece estar 
desconectado. 
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E7 
8° 

ano 
 

Características 
de Deficiência 

Intelectual 

 Aluno está sendo lau-
dado, apresenta muitas di-
ficuldades com idade com-
patível a um aluno de 3° 
ano do ensino regular. 

 Apresenta dificuldades 
de leitura e escrita. 

 Dificuldade no Raciocí-
nio lógico e matemático. 

Teve crises convulsivas 
durante longo período de 
tempo (5 anos) 

 

E8 
9° 

ano 
 

Déficit de 
aprendizagem. 

 
 

 Dificuldade em veloci-
dade de processamento. 

 Déficit moderado a se-
vero em: orientação, aten-
ção auditiva, memória, lin-
guagem, escrita de pala-
vras. Habilidades aritméti-
cas, cálculos matemáticos, 
dificuldade de resolução 
de problemas. 

 Capacidade média infe-
rior para percepção e me-
mória visual imediata. 

 Capacidade atencional 
média inferior 

Dificuldades de leitura 
para compreensão de 
orações, sinais e 
pontuação, compreensão 
de textos, leitura de 
palavras, troca de letras e 
sílabas, 

 

E9 
 
 

9° 

ano 
F.90 

Transtorno de 
déficit de 

atenção -TDAH, 
Disgrafia, 

Dificuldades na 
leitura, escrita e 

execução de 
cálculos. 

 Capacidade intelectual 
limítrofe. 

 Defasagem na compre-
ensão verbal, organização 
perceptual e velocidade de 
processamento. 

 Capacidade de atenção 
inferior. 

 Defasagem na percep-
ção visual e na memoriza-
ção imediata. 

 Dificuldade de memó-
ria. 

 Defasagem na organi-
zação perceptual e distra-
ção. 
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 Transtorno de atenção 

 Disgrafia 

Dificuldade na leitura, 
escrita e execução de 
cálculos. 

E10 
9° 

ano 
F.90 

Transtorno de 
Déficit de 

Atenção - TDAH 

 Rendimento inferior da 
média para leitura, escrita 
e aritmética  

 Dificuldade na organi-
zação espacial. 

 Dificuldade de interpre-
tação de textos longos. 

 Características de dis-
grafia.  

 Raciocínio Lógico 
abaixo do esperado. 

 Introvertido, rigidez, in-
segurança, regressão e 
dependência.  

Tofranil 

E11 
9° 

ano 
F.84.0 

Transtorno do 
espectro autista 

– TEA 

 Transtorno do espectro 
autista 

 Segundo diagnóstico, 
provável transtorno de co-
municação.  

 Não utilizar linguagem 
figurada. 

 Dificuldade na sociali-
zação. 

 Característica de trans-
torno da comunicação.   

 

E12 
9° 

ano 
F. 90 

Transtorno de 
Déficit de 
atenção – 

TDAH 

 Capacidade de atenção 
reduzida (média Inferior)  

 Capacidade de percep-
ção reduzida 

 Dificuldade em execu-
ção de cálculos matemáti-
cos, Montagem de cálcu-
los errados e resoluções 
de problemas.   

 Déficit Moderado a se-
vero em: Linguagem, com-
preensão oral, funções 
executivas, fluência ver-
bal, escrita e leitura.  Pro-
dução textual abaixo do 
esperado.  

Imipramina 
25mg 
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E13 
 

9º 

ano 
F.90 

Transtorno do 
déficit de 
atenção - 

TDAH. 
Distúrbio do 

processamento 
auditivo central 

 O aluno foi encami-
nhado para avaliação, 
sendo que vem de uma se-
gunda reprovação. 

 Apresenta característi-
cas de desmotivação e di-
ficuldades de compreen-
são. 

 

E14 
1ª 

série 
E.M 

F.81 

Transtorno do 
aprendizado 
secundário 
Distúrbio do 

processamento 
auditivo central 

 Dificuldades na área de 
organização e atenção, or-
ganização das ideais,  

 Impulsividade  

 Disgrafia  

 Distúrbio do processa-
mento auditivo central. 

Venvancen 

E15 
3ª 

série 
E.M 

F.90 

Transtorno de 
Déficit de 
Atenção – 

TDAH 

 Déficit de atenção  

 Capacidade intelectual 
geral com média inferior 

 Compreensão verbal e 
memória operacional – 
pior desempenho.  

 Déficit de gravidade im-
portante em orientação 
tempero espacial, memó-
ria verbal episódica e se-
mântica. 

 Defasagem na interpre-
tação de texto. 

 Déficit moderado em 
funções executivas. 

 

Fonte: documentação da escola 

 O Transtorno de Déficit de Atenção – TDAH apresenta-se como a 

especificidade mais comum. Entre as principais características dos estudantes com 

TDAH está a falta de atenção, a compreensão e a ansiedade.  

 Conhecer as características latentes permite pensar em possibilidades para 

dinamizar a inclusão, sem desconsiderar que apesar da existência de proximidades, 

cada estudante tem uma individualidade que precisa ser considerada. Essa 

perspectiva converge com Morin (2011), quando afirma que a unidade em relação à 

espécie humana não deve apagar a ideia da diversidade, da mesma forma que a ideia 

da diversidade não deve apagar a de unidade. 
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5.2 DA PERCEPÇÃO SOBRE INCLUSÃO ÀS DEMANDAS FORMATIVAS 

 

Nesta seção serão apresentados os dados coletados por meio do questionário 

aplicado na plataforma Google formulários. Este questionário foi dividido em quatro 

dimensões: i) características dos participantes ii) percepção sobre inclusão e 

demandas formativas; iii) o produto educacional – proposta formativa; iv) 

possibilidades e dificuldades para inclusão.  

 

5.2.1 Características dos participantes 

Entre os 21 participantes da pesquisa, constatou-se que 18 deles são mulheres 

(86%) e 3 são homens (14 %). A predominância do sexo feminino converge com outros 

estudos realizadas com docentes que atuam na Educação Básica, revelando que a 

escola se constitui como um espaço predominantemente feminino. (VIANNA, 2001; 

LIMA, 2015).    

Gráfico 2 - Sexo dos participantes da pesquisa 

 
Fonte: da pesquisa  

 

Com relação à faixa etária dos participantes, observa-se que em sua maioria 

são docentes com idade entre 25 a 35 anos. Considerando-se assim um quadro 

profissional jovem.  

0

5

10

15

20

Feminino Masculino

18

3

Sexo dos participantes

Professores



81 
 

 
 

Gráfico 3 - Faixa etária dos participantes da pesquisa 

 
Fonte: da pesquisa  
 

Em relação à titulação dos docentes, dos 21 participantes oito concluíram a 

graduação, 11 concluíram uma especialização e dois concluíram o mestrado. Levando 

em consideração que a maioria deles concluiu sua formação entre os anos de 2011 a 

2015 e que a predominância etária dos participantes da pesquisa se configura dos 25 

a 30 anos, conclui-se que existe uma preocupação efetiva com a formação no início 

da carreira por parte dos participantes. 

Gráfico 4 - Titulação dos participantes da pesquisa 

 
Fonte: da pesquisa 
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Gráfico 5 - Ano de formação dos participantes da pesquisa 

 
Fonte: da pesquisa  

 

5.2.2 Percepções sobre inclusão e demandas formativas dos docentes 

Nesta seção, são apresentados resultados que possibilitam conhecer 

fragmentos da percepção dos docentes acerca da inclusão, bem como demandas 

formativas elencadas por eles. As nuvens de palavras situam os termos mais 

frequentes utilizados no conjunto das respostas a cada uma das questões que 

integram a dimensão.  

- Significado de Inclusão escolar na visão dos docentes 

 

Ao serem questionados sobre o significado de inclusão escolar, os participantes 

incluíram em suas respostas os termos destacados na Figura 2. Os mais frequentes 

nas respostas foram: i) frequência; ii) alunos, escolar; iii) condições, ensino, incluir e 

acolher.  
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Figura 2 - Significado de inclusão escolar 

 
Fonte: da pesquisa  

 

Ao destacarem o termo ‘todos’, os participantes reverberam o que preconiza a 

Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), quando define em 

seu art. 205 a educação como um direito de todos. Também se aproximam dos 

estudos de Mantoan (2003, p. 29), quando o pesquisador registra que “[...] incluir é 

não deixar ninguém fora da escola”.   

A análise das respostas possibilita contextualizar a relevância que o termo 

assume para os participantes. São exemplos disso, a resposta do P6 afirmando que 

a inclusão é “o direito de todos participarem de forma efetiva das atividades escolares” 

e a resposta do P10:  

É oportunizar que todos os sujeitos sejam acolhidos e que suas 
especificidades (sejam elas físicas, cognitivas, motoras, sociais etc.) 
possam ser amparadas, desenvolvidas, superadas e tomadas como 
potencialidades no processo de ensino-aprendizagem de maneira 
natural, sem constrangimentos e/ou discriminações. 
 

Na mesma direção, o P16 reforça os aspectos estudados por Mantoan (2006), 

ao revelar que na sua percepção a inclusão significa “[...] incluir todas as pessoas a 

um sistema de ensino oferecendo acesso de modo igualitário, sem discriminação de 

condições físicas, psicológicas etc”.  

O P7 registrou que “na minha concepção significa propiciar condições para que 

a diversidade seja materializada no espaço escolar, permitindo que estudantes, 

professores e demais funcionários ressignifiquem o sentido de ensino e 

aprendizagem.” Tal perspectiva reforça, sustenta e vem ao encontro da proposta desta 
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pesquisa que foi a de proporcionar a ampliação dos olhares sobre a inclusão escolar.  

 É possível perceber com base nas respostas dos participantes que existe um 

leque de critérios utilizados pelos docentes para dar significado à inclusão escolar e 

que muitos deles coadunam com os estudos correlatos analisados nesta pesquisa. As 

referidas proximidades podem ser observadas, por exemplo, nas análises que Amaral 

(2016) fez baseada nas reflexões que foram tecidas pelos participantes de sua 

pesquisa quando mencionaram:  

[...] uma carência de um maior conhecimento, algo que não esteja 
reduzido apenas ao entendimento de “a educação é um direito de 
todos”, mas que colabore para uma compreensão das categorias do 
papel da escola, da postura do professor frente à inclusão, da 
identificação dos sujeitos, a quem se destina a lei e o que traz de 
proposta (AMARAL, 2016, p. 51).   
     

Diante da referida observação, é possível inferir que a reflexão da autora se 

aproxima das observações realizadas nas respostas ao questionamento feito na 

presente pesquisa, cujas respostas reafirmaram a inclusão como um direito de todos.  

Além disso, ela se aproxima com a visão do P7 ao entender que os horizontes a 

respeito da inclusão precisam ser ampliados para que as reflexões não fiquem apenas 

no papel, mas que sejam realmente vividas no cotidiano escolar.   

Ferro (2017, p. 72) complementa essa reflexão ao registrar que “pensar em 

inclusão envolve pensar, entre muitos outros aspectos, em concepções diferenciadas 

de ensino, em capacitação docente, em valores humanos e culturais, mas também 

em atitudes e sentimentos”. O autor também destaca que as concepções de inclusão 

evidenciadas em sua pesquisa apresentam diferentes compreensões e:  

[...] perpassaram desde a noção de um “simples cumprimento da lei” 
(Professora A), pelos entendimentos de que, na prática, “se distancia 
da teoria” (Professoras C e H), até um “processo de grande valia” 
(Professora F), mas que se torna um “desafio à formação de 
professores” (Professora D). (Ibidem. Loc. Cit.). 

 Segundo o pesquisador, esses e outros argumentos que estão destacados em 

seu estudo possibilitam observar uma situação formal de inclusão de um lado e, por 

outro, “[...] a ainda incipiente construção de uma prática pedagógica inclusiva, em que 

os professores não apresentam suficientes condições para um fazer pedagógico que 

corresponda às especificidades dos alunos [...]” (FERRO, 2017, p. 72) 

  Essa observação e a análise feita por Ferro (2017), ao serem justapostas às 

concepções apresentadas pelos participantes deste estudo, salientam convergências 
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em relação às disparidades existentes na própria concepção de inclusão. Além disso, 

elas ressaltam também a pertinência desses estudos e, acima de tudo, evidenciam a 

urgência de práticas que auxiliem no fortalecimento da constituição da identidade 

profissional frente aos desafios e às possibilidades da inclusão.  

No Gráfico 6 apresenta-se o posicionamento de todos os termos indicados 

pelos docentes de acordo com a frequência. Além de confirmar a frequência mais 

elevada no termo ‘todos’, o gráfico possibilita observar a diversidade de termos 

compilados nas respostas atribuídas pelos participantes para conceituar inclusão. 

 
Gráfico 6 - Frequência das palavras que dão significado à inclusão escolar na visão dos 
docentes 

 

Fonte: da pesquisa  

 

- Percepção dos docentes em relação a práticas pedagógicas inclusivas  

 

Os participantes foram questionados sobre o significado de práticas 

pedagógicas inclusivas. Diante disso, os participantes incluíram em suas respostas os 

termos destacados na Figura 3. Os mais comuns presentes nas respostas foram: i) 

alunos; ii) todos, cada, alcance; iii) atividades, aprendizagem.  
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Figura 3 - Significado de práticas pedagógicas inclusivas 

 

Fonte: da pesquisa 
 

O olhar dos participantes sobre o que é comum e, ao mesmo tempo, sobre o 

que é específico reitera mais uma vez o posicionamento de Morin (2011), quando este 

afirma que a unidade em relação à espécie humana não deve apagar a ideia da 

diversidade, da mesma forma que a ideia da diversidade não deve apagar a ideia de 

unidade. Além disso, ao demonstrarem a preocupação em suas respostas tanto com 

a necessidade de respeito ao ritmo de aprendizagem dos estudantes como com a 

necessidade de investigar formas de superar suas dificuldades, coadunam com 

Pereira Filho (2019, p. 31) ao recomendar que: 

As práticas pedagógicas levem em consideração, não somente o que   
nos é proposto pelo currículo oficial. Mas também que possamos levar 
em conta o conhecimento do estudante produzido ao longo da vida 
que se apresenta no seu cotidiano, bem como seus afetos, ideias pré-
estabelecidas, projetos de vida. 
 

Além dos termos mais frequentes, a referência aos recursos, ao conteúdo, ao 

aprendizado, à forma, às habilidades, à realidade e outros aspectos registrados no 

Gráfico 7 possibilita inferir que os participantes têm consciência da complexidade do 

processo de inclusão, pois destacam questões relacionadas às necessidades, ao 

desenvolvimento dos estudantes e à sua aprendizagem. Ao mesmo tempo, 

evidenciam preocupações com as condições da própria escola e da realidade do 

entorno implicadas nos processos de inclusão.  
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Gráfico 7 - Percepção dos docentes em relação a expressão práticas pedagógicas inclusivas 

 
Fonte: da pesquisa 

 

O posicionamento dos participantes demonstra preocupações com um 

processo de inclusão que demanda, além do conhecimento teórico, a consciência de 

que é preciso pensar que o sujeito aprende dentro de sua condição humana. Para 

tanto, faz-se necessário entender que cada estudante tem um tempo e um modo de 

aprender. Essa perspectiva é evidenciada pelo P6 ao afirmar que “[...] isso implica 

dizer que uma prática pedagógica inclusiva deve respeitar o sujeito que apresenta seu 

próprio ritmo e tempo de aprendizado e oferecer condições outras, que permitam que 

o estudante seja verdadeiramente incluído”. Cardoso (2017, p. 82) coaduna com essa 

posição ao registrar que é preciso pensar em ações comprometidas “[...]com práticas 

pedagógicas que extrapolem os conteúdos, a reprodução, ou seja, as ações 

excludentes que assolam nossas escolas”. 

Isso reforça a necessidade de romper com o mecanicismo educacional que 

inviabiliza a prática de reflexões para, em seu lugar, pensar no pleno desenvolvimento 

do estudante. Como afirma o P10, é necessário “[...] observar e investigar as 

necessidades (independentemente de quais sejam) dos alunos, procurando meios 

para trabalhá-las, desenvolvê-las e, posteriormente, superá-las de maneira natural e 

gradativa”.  

No estudo de Ferro (2017), os participantes da sua pesquisa também relataram 

a busca por conhecimento e informações em seus mais variados sentidos para 
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organizar e nortear o trabalho de inclusão. Segundo o pesquisador, a busca por 

informações sobre o estudante, em conjunto com outras ações, possibilita a 

construção de novas práticas, sendo que a teoria pode tornar essas práticas mais 

produtivas. 

A resposta indicada pelo P12, resumida em apenas uma palavra -

“oportunidade” - traz subjacente o entendimento de que as práticas pedagógicas 

inclusivas são uma das oportunidades que o docente tem de repensar os seus 

conhecimentos e de que forma ele irá compartilhá-los com seus estudantes, 

oportunizando a eles a construção de novos saberes e não apenas em nível 

pedagógico, mas também em nível social, emocional e humano. Ou seja, práticas 

pedagógicas inclusivas são uma troca de oportunidades entre docentes e estudantes 

e, como defende Pereira Filho (2019, p. 99), “é possível compreender que as 

oportunidades são aspectos fundamentais para que novos projetos sejam realizados, 

novas práticas aconteçam e, desta forma, possa contribuir com o processo de ensino 

e aprendizagem do aluno”. 

Nesse processo, uma das condições determinantes para o desenvolvimento de 

práticas inclusivas é o trabalho colaborativo. Para Nóvoa (2019, p. 11, grifo do autor) 

“[...] a metamorfose da escola acontece sempre que os professores se juntam em 

coletivo para pensarem o trabalho, para construírem práticas pedagógicas diferentes, 

para responderem aos desafios colocados pelo fim do modelo escolar [...]” tradicional. 

Quanto mais conjunto for a formação, o planejamento e as ações decorrentes, 

mais se compartilham objetivos, expectativas, desafios e a própria criatividade e 

protagonismo dos docentes. Por isso, para que as práticas de inclusão realmente 

acontecem, são necessários diálogos contínuos impulsionadores do ensino 

colaborativo (MENDES, 2006). Pois, eles favorecem a dinamização do trabalho 

docente e o repensar para construção de práticas pedagógicas que, de fato, 

possibilitem o desenvolvimento humano de todo e qualquer estudante (CARDOSO, 

2017). 

Além disso, Ferro (2017) faz referência à existência de uma necessidade 

latente de preparo dos profissionais da educação para lidar com as especificidades 

dos educandos. Ele também remete à existência de disparidades entre os discursos 

proferidos pelas políticas públicas a respeito da inclusão e o que realmente acontece 
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na prática, o que evidencia a relevância de pesquisas com intervenção como a 

desenvolvida no presente estudo.  

 

- Estudantes que necessitam de práticas pedagógicas inclusivas na percepção 

dos docentes  

 
Ao serem questionados sobre quais são os estudantes que necessitam de 

práticas pedagógicas inclusivas, as respostas dos participantes apontaram dois 

posicionamentos: i) participantes que sustentam a ideia de que somente alunos com 

dificuldades ou que não acompanham o conteúdo e as aulas é que necessitam de 

práticas pedagógicas inclusivas; ii) participantes defensores da ideia de que todos os 

estudantes necessitam de práticas pedagógicas inclusivas, considerando que a 

implementação dessas práticas favorece a aprendizagem no contexto geral.   

São exemplos de respostas vinculadas ao primeiro posicionamento: “Aqueles 

que não acompanham a proposta da aula, que suas habilidades não correspondem 

ao que se espera de acordo com a sua faixa etária” (P6);  “Alunos com grau de 

dificuldade que necessitam de um acompanhamento” (P14); “Os que apresentam 

algum laudo médico, deficiência especifica ou até mesmo que demonstrem alguma 

outra dificuldade” (P13); “Os alunos que apresentam laudos e acompanhamento 

especializado, bem como os que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem 

que ainda não tenha sido identificada por profissionais da área” (P20); e 

Na minha concepção, existem fatores objetivos e subjetivos nesse 
processo de identificação dos estudantes. Os fatores objetivos seriam 
as avaliações, como atividades orais, escritas e trabalhos em grupo. 
Os fatores subjetivos seriam a postura do estudante em sala de aula, 
a dificuldade em absorver conteúdos, as perguntas realizadas ou a 
falta de interesse. Ambos passam pela variante da observação do 
educador(a) e devem ser consideradas em conjunto” (P7) 
 

  Nas respostas, observa-se que parte faz referência ao laudo, mas não 

permanece somente nele, indicando outras possibilidades para identificar o que, de 

acordo com eles, seriam os estudantes que necessitam de práticas pedagógicas 

inclusivas. Nesse sentido, destacam possibilidades para essa identificação, entre elas 

a observação do docente, os próprios retornos dos estudantes em relação ao que lhes 

é solicitado e as próprias avaliações. 
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 Em contrapartida, os participantes defensores da ideia de que todos os 

estudantes necessitam de práticas pedagógicas inclusivas argumentaram seu 

posicionamento com respostas como: “Procurando observar cada educando na sua 

individualidade, tentando perceber as suas especificidades (independentemente de 

quais sejam) para poder ajudá-los da melhor maneira possível” (P9); “Acredito que 

essas práticas podem ser usadas para todos os alunos de uma turma” (P17); “Todos” 

(P12).  

O segundo posicionamento coincide com Sánchez (1996), autora defensora da 

ideia que as mudanças deveriam estimular a comunidade escolar interna e externa a 

modificar suas perspectivas sobre a escola, já que o desafio não consiste em integrar 

os estudantes com deficiência, mas desenvolver o sentido de comunidade e de apoio 

mútuo para promover o desenvolvimento de todos que a frequentam. Nesse sentido, 

a autora lembra da importância do uso do termo inclusão no lugar de integração, já 

que o primeiro faz referência a todos os estudantes, independente de terem ou não 

uma deficiência.   

O distanciamento dessa visão reforça a preocupação de Ferro (2017), quando 

este destaca a relevância da formação continuada dos profissionais da educação, 

especialmente em razão das disparidades entre o que se defende em relação à 

inclusão e o que realmente acontece na prática.  Os estudos de Cardoso (2017), Konig 

(2019) e Venâncio (2017) também reforçam a importância da formação continuada no 

espaço em que os profissionais atuam, a relevância do trabalho colaborativo e do 

diálogo entre os profissionais da educação para que haja realmente mudanças entre 

o que está no papel e o que realmente acontece na prática, condições que também 

convergem com o pensamento de Nóvoa (2019), de que a metamorfose da escola 

ocorre quando os docentes atuam colaborativamente.   

 As condições referenciadas por esses autores dão sentido à preocupação de 

Colussi (2018) ao afirmar que reconhecer a necessidade dos estudantes em relação 

à inclusão implica observar também as necessidades dos docentes. Entre vários 

problemas que se observam no contexto escolar, a autora destaca a “[...] incipiência 

de programas de formação, especialmente, os voltados para o atendimento das 

efetivas necessidades dos docentes [...]”, indicando, também, que ‘determinação, 

condições e formação’ constituem “[...] uma tríade indispensável para a inclusão 

(p.15).   



91 
 

 
 

- Importância do laudo e/ou parecer para mobilização de práticas pedagógicas 

inclusivas  

 
No que tange à relevância do laudo e/ou parecer para a mobilização de práticas 

inclusivas, os participantes incluíram em suas respostas os termos destacados na 

Figura 4. Os termos mais comuns presentes nas respostas foram: i) aluno; ii) 

dificuldades, podemos, professor; iii) através, necessidades. 

Figura 4 - Importância do laudo e/ou parecer 

 

Fonte: da pesquisa 

 

Os termos mais frequentes confirmam que na percepção dos participantes o 

laudo e/ou parecer tem várias finalidades. Essas finalidades não somente dizem 

respeito aos estudantes, mas à responsabilidade dos docentes. 

É de grande importância, pois é a partir dele que muitas vezes 
podemos nortear nosso trabalho: pesquisar, conhecer, entender o 
comportamento/dificuldade de um educando e também para 
buscarmos meios para ajudá-lo a se desenvolver e a superar as 
possíveis especificidades que possa apresentar (P10).  
 

Essa percepção converge com o P6, por ele afirmar que o laudo e/ou parecer 

constituem “[...] uma ferramenta positiva que orienta meios de ação para preparação 

das aulas; norteiam as medidas que devem ser propostas a fim de obter maior 

sucesso na inclusão escolar”.  O foco nas possibilidades é reiterado pelo P20 quando 

afirma que “o laudo possibilita ao professor estudar e pesquisar sobre a dificuldade do 
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educando para que possa planejar sua intervenção de forma direcionada e que 

consiga alcançar e facilitar a assimilação dos conteúdos pelo aluno” (P 20). 

Apesar de preocupações em relação ao foco na assimilação dos conteúdos, 

especialmente quando se defende o desenvolvimento integral, a abertura às 

possibilidades é indispensável para práticas pedagógicas inclusivas. Ele influencia em 

diferentes condições, incluindo o planejamento, quando os docentes podem discutir 

diferentes estratégias didáticas e, de acordo com Colussi (2018), adaptá-las às 

especificidades de cada estudante e conforme cada situação vivenciada. 

Por conseguinte, convém observar que tanto nas escolas particulares quanto 

nas públicas, infelizmente, muitas vezes é o diagnóstico trazido através dos laudos 

e/ou pareceres que vai garantir o direito de o estudante estar inserido em uma classe 

regular. Tal observação é bem salientada pelo P7 que reforça que os laudos e/ou 

pareceres nesse viés são uma “[...] Importante ferramenta para que o direito à 

educação seja efetivado no espaço escolar” (P7).  

No Gráfico 8, todos os termos de frequência mais elevada são registrados, 

permitindo observar que são bastante variadas as condições que os participantes 

vinculam ao laudo e/ou parecer. Elas incluem especificidades dos próprios estudantes, 

mas também implicações no fazer docente. 

Gráfico 8 - Importância do laudo/parecer para mobilização de práticas pedagógicas inclusivas 

 
Fonte: da pesquisa 
 

Diante das discussões sobre a relevância dos laudos e/ou pareceres, mas 
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destaca-se a importância de manter as possibilidades como foco. Nessa direção, os 

laudos e/ou pareceres ainda são, em muitos casos, o único recurso para as práticas 

inclusivas defendidas por Sánchez (1996), isto é, que é atribuída aos documentos 

importância no sentido de ter possibilidades. 

 

- Estratégias pedagógicas utilizadas para promoção da inclusão escolar 

 
Ao discutir sobre as estratégias pedagógicas utilizadas para promover a 

inclusão escolar, os participantes incluíram em suas asserções os termos destacados 

na Figura 5. Os termos mais comuns presentes nas respostas foram divididos: i) 

atividades; ii) cada, conteúdo; iii) forma. 

Figura 5 - Estratégias pedagógicas para inclusão escolar 

 

Fonte: da pesquisa 

  

Apesar da diversidade de termos frequentes, o fato de destacar as atividades 

como principal estratégia de inclusão, o enfoque atribuído ao conteúdo pode 

representar formas diversas de atuar. Por um lado, pode ser simplesmente a oferta de 

atividades para reforçar a transmissão de conteúdo; por outro, pode implicar outras 

condições como a interação e o fato de potencializar os estudantes a partir de suas 

próprias especificidades e com base em conteúdos que lhes são pertinentes. Por isso, 

buscou-se a possibilidade de conhecer as reais intencionalidades nas respostas 

quando os participantes destacam os termos.  
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Enquanto o P13 afirmou utilizar “[...] diferentes métodos para trabalhar os 

conteúdos, fazendo o uso de vídeos, celulares, experiências, trabalhos em grupo, 

entre outras estratégias que contemplem as necessidades de cada turma”, o P11 

confirmou trabalhar “[...] com atividades diferenciadas e jogos”. 

Já o P16 destacou uma preocupação em trabalhar seu conteúdo sem deixar de 

lado os estudantes que apresentam algumas particularidades em relação à 

aprendizagem. Ele registrou: “[...] procuro formas de passar o conteúdo para abranger 

as formas de aprendizagem tentando não excluir ninguém. Mas confesso que é uma 

tarefa extremamente complicada e que nem sempre consigo realizar”.  

Ainda em relação à forma de trabalhar os conteúdos, alguns participantes 

evidenciam a necessidade de realizar adaptações tanto em relação a eles como nas 

avaliações: Os exemplos citados são: “avaliações adaptadas às dificuldades do aluno, 

a leitura de questões com o aluno, revisão de conteúdo com uma linguagem mais 

simples” (P21), “Adaptação das atividades a serem repassadas ao aluno. Utilização 

de linguagem que o aluno consiga compreender” (P22).    

No estudo acerca das estratégias utilizadas pelos participantes realizado por 

Ferro (2017, p. 75), o conteúdo foi foco de um dos participantes ao destacar que “[...] 

o melhor procedimento é transmitir os conteúdos de forma clara e objetiva, 

respeitando a limitação de cada um”. Enquanto isso, um segundo docente afirmou que 

busca “[...] informações com ele [o aluno] e com a família para então pesquisar 

atividades [...]”. Parte dos participantes, por sua vez, indicou que utiliza diferentes 

metodologias que envolvem a ludicidade, jogos, brincadeiras, imagens e trabalho 

conjunto com docentes da sala de recursos. Um dos participantes registrou que: “no 

momento, estou aprendendo porque, ao longo dos vinte e quatro anos nessa 

profissão, é a primeira vez que me deparo com a inclusão na minha vida profissional”, 

indicando posicionamentos diferenciados em relação às estratégias pedagógicas. 

No Gráfico 9 são apresentados todos os termos mais frequentes detectados 

nas respostas. Apesar do foco nas atividades e também nos conteúdos, a inclusão do 

termo “cada” e de “outros” como forma de criar compreensão denota condições 

distintas consideradas pelos docentes quando definem as estratégias para a inclusão.  
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Gráfico 9 - Estratégias pedagógicas utilizadas para promoção da inclusão escolar 

 
Fonte: da pesquisa 

 

- Ampliação das possibilidades de inclusão escolar quando há pouco 

conhecimento sobre o assunto e baixa compreensão da sua relevância 

 
Os participantes incluíram em suas respostas os termos destacados na Figura 

6 quando foram questionados sobre as possibilidades de inclusão escolar, a fim de 

destacar se há pouco conhecimento sobre o assunto e baixa compreensão da sua 

relevância. Os termos mais comuns presentes nas respostas foram: cursos, formação, 

palestras e profissionais. 
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Figura 6 - Ampliação de possibilidades de inclusão 

 

Fonte: da pesquisa 
 

Conforme os resultados da pesquisa realizada por Konig (2019), evidenciou-se 

que os cursos de licenciatura não conseguem mobilizar a construção dos saberes 

sobre a educação inclusiva por estarem muito autocentrados em conteúdos 

específicos das áreas de atuação. Essa constatação converge com os estudos de 

Venâncio (2017), indicando a: 

[...] necessidade de preparação docente para oportunizar o 
planejamento e operacionalização de uma ação pedagógica que dê 
conta de situações diferenciadas de aprendizagem e dos estudantes 
em sua diversidade, fato que depreende, em seu parecer, necessidade 
de revisão dos cursos de formação, tanto na graduação quanto 
referente à formação em serviço (VENÂNCIO, 2017, p. 238).  
 

Alternativas como essa colaboram para diminuir o que Tardif (2002) considera 

como abismo existente entre formação inicial docente e os saberes inerentes à 

formação profissional. O P20 caracteriza essa necessidade ao afirmar: “[...] sinto 

necessidade de informações, conteúdos e vivência sobre educação inclusiva, uma 

vez que na faculdade tivemos apenas teoria de forma bem superficial. Não me sinto 

preparada para trabalhar com alunos que necessitem de uma educação inclusiva”. 

Além dos quatro termos mais frequentes, destaca-se a relevância de 

expressões como ‘prática, ‘equipe’, ‘colegas’ e ‘ajudar’. São termos registrados no 

Gráfico 10 e que indicam as preocupações de autores já destacados neste capítulo, 

entre eles Nóvoa (2019), que valoriza tanto o trabalho colaborativo com a formação 

no próprio contexto de atuação. 
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Gráfico 10 - Ampliação das possibilidades de inclusão escolar quando se há pouco 
conhecimento sobre o assunto e baixa compreensão da sua relevância 

 
Fonte: da pesquisa  

Foram várias respostas indicando diferentes possibilidades, oportunizando que 

fossem situadas em dois blocos:  

i) as respostas que destacam a formação sem necessariamente evidenciar o 

trabalho colaborativo e o envolvimento do próprio contexto de atuação: 

“Formação continuada, capacitações individuais, palestras, ciclos de debate, 

exposições orais com profissionais da área das deficiências, sugestões de 

atividades diferenciadas” (P5); “Oferecendo curso de formação e palestras 

(P12); “As instituições podem estar oferecendo Curso Capacitação/ 

aperfeiçoamento na área” (P14); “Promover palestras e cursos na área de 

Inclusão a fim de conscientizar esses profissionais da necessidade de ter um 

olhar diferente em relação a práticas pedagógicas inclusivas (P16); 

Promovendo cursos, palestras, debates entre outros meios para que esses 

profissionais se atualizem a respeito do assunto (P17); “Por meio de cursos de 

formação continuada [...]” (P21). 

 ii) as respostas que destacam a formação indicando o trabalho colaborativo 

e/ou o envolvimento do próprio contexto de atuação: “Com uma troca de 

experiência entre colegas professores (P15); “[...] ações efetivas em conjunto 

com professores de várias disciplinas, para juntos seguir um plano de ação com 

o propósito de inclusão do aluno de maneira ativa nas atividades escolares” (P 

6). 
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O número mais amplo de respostas centrado no primeiro bloco denota uma 

visão de formação que mais se aproxima de um formato historicamente ofertado aos 

docentes que de uma formação geradora de um movimento. Resultados como esses 

reafirmam a relevância de uma formação que mobiliza os docentes em processo de 

cocriação como se propôs nesta pesquisa.  

 

- Aspectos norteadores do planejamento de uma proposta que promova a 

inclusão em sala de aula 

 

Ao serem questionados sobre os aspectos que devem nortear o planejamento 

de uma proposta que promova a inclusão em sala de aula, os participantes incluíram 

em suas respostas os termos destacados na Figura 7. Os mais comuns presentes nas 

respostas foram: i) atividades, laudo; ii) caso, professores. Estes termos foram 

seguidos de uma série de aspectos que obtiveram a mesma frequência, entre eles o 

diagnóstico, as estratégias, o aprendizado, a avaliação, as dificuldades, as 

particularidades, as percepções e a perspectiva interdisciplinar. 

Figura 7 - Etapas e ações para o planejamento de uma proposta de inclusão 

 

Fonte: da pesquisa 

 

Para o P1, é preciso considerar uma série de condições, tais como: “[...] 

avaliação diagnóstica, aplicação de atividade, observação, mudança de atividade se 
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necessário, avaliação formativa”. Portanto, são implicações diversas que sugerem um 

planejamento inclusivo. 

Nos estudos precedentes dessa pesquisa, como os de Ferro (2017), Cardoso 

(2017), Pereira Filho (2019) e Amaral (2016), o planejamento é entendido como um 

fio condutor das ações entre teoria e prática. Ele é uma etapa importantíssima da 

racionalização das ações, com vistas a tomadas de decisões assertivas e seguras. 

Além disso, é também a oportunidade de dinamizar o processo educativo através do 

compartilhamento de ideias e aprimoramento do pensamento crítico e criativo.   

Especificamente, o estudo de Pereira Filho (2019) aponta que os movimentos 

criativos, os quais envolvem o planejamento, contribuem para a construção de um 

ambiente inclusivo. 

[...] a partir de práticas pedagógicas criativas é possível pensar uma 
escola que valoriza o aprendizado, a sensibilidade e o 
desenvolvimento afetivo-social; que pensa a inclusão no cotidiano e 
em todos os seus projetos. Isso, possibilita amplificar a forma de ver 
o humano para além de suas impossibilidades, faz estabelecer uma 
relação de confiança a favor da superação das limitações objetivas e 
subjetivas. (PEREIRA FILHO, 2019, p.120). 

 
Para tanto, convém ressaltar que o planejamento precisa ser um processo 

dinâmico e flexível, que permite ao educador repensar sua prática diariamente. Aliado 

ao planejamento, a avaliação diagnóstica possibilita identificar as especificidades de 

cada estudante, verificando questões relacionadas aos processos de ensino e de 

aprendizagem, fornecendo ao docente subsídios para atuar com a educação inclusiva. 

É importante destacar que se faz necessário posicionar o estudante como 

protagonista do processo, viabilizando suas interações e valorizando seus saberes. 

Em consonância ao que foi exposto, o P3 situou etapas consideradas determinante 

para ele no planejamento. São elas:  

1) Identificação dos estudantes, no caso daqueles que ainda não 
possuem laudo médico; 2) Planejamento interdisciplinar entre os 
educadores para buscar eixos comuns de atuação que sejam eficazes 
para cada caso daquela escola; 3) Atividades e propostas que 
permitam que o estudante seja colocado como produtor de 
conhecimentos, interagindo com os demais (P3). 
 

Propor e desenvolver ações inclusivas é instigante e desafiador ao mesmo 

tempo. Elas suscitam consciência sobre o papel social do docente e sua implicação 

em colaborar no diagnóstico, no intercâmbio de experiências, na construção de pontes 



100 
 

 
 

que possibilitam a interconexão com o outro e com suas particularidades, diversidades 

e humanidades.  

É importante, portanto, que o professor aprenda a incluir, a refletir 
sobre sua prática para direcioná-la aos interesses e às necessidades 
de seus alunos. Nesse sentido, indica-se que essa reflexão não deve 
ser um processo individualista e isolado, mas precisa envolver a 
colaboração entre pares e a partilha de conhecimentos. Além disso, 
evidencia-se que conhecimentos teóricos e conceituais relacionados 
ao ensino e aprendizagem, considerando a especificidade do aluno, 
devem ser direcionados não apenas à formação inicial, como também 
à continuada. Atualizar-se, sempre, em cursos e especializações que 
possam fazer frente às dificuldades percebidas no processo de 
aprendizagem de alunos com deficiência (FERRO, 2017 p. 87)  
 

As reflexões de Ferro (2017) coadunam com as observações realizadas por 

Pereira Filho (2019) sobre as respostas dos participantes de sua pesquisa, quando 

destacaram a interligação das questões que envolvem os processos inclusivos. Várias 

das condições foram destacadas pelo P6 quando registrou uma sequência de etapas 

que, de acordo com sua percepção, precisam ser consideradas em um planejamento 

inclusivo: 

Acredito que a primeira deve ser o diagnóstico dos alunos que 
apresentem alguma particularidade, seja ela com laudo e/ou parecer 
ou não. Essa sondagem pode ser feita de diferentes formas, desde as 
mais simples como conversas, atividades ou até mesmo as mais 
complexas com ajuda de profissionais especializados e é claro com a 
família também. Na sequência acredito que a troca de ideias entre as 
pessoas envolvidas é fundamental para que sejam desenvolvidas 
estratégias de atuação em conjunto. Acredito que não podemos 
pensar em algo "fechado", certamente, as reuniões e encontros para 
que sejam discutidas as medidas que serão adotadas devem ser 
frequentes e voltadas para cada particularidade de cada caso e de 
cada instituição, até porque, o que funciona para um pode não 
funcionar para o outro, portanto, é algo que precisa ser pensado e 
revisado o tempo todo (P6). 
 

As observações do P6 levam a pensar, como já fora observado em outras 

questões, sobre o fato de não existir uma fórmula que seja funcional em todos os 

casos. Cada estudante é um caso e cada situação é única. Portanto, o desafio é 

constante e o aprendizado também.      

As observações feitas por Amaral (2016) se aproximam dos estudos realizados 

por Venâncio (2017) e com o propósito da presente pesquisa ao ressaltar a 

importância de criar um espaço para discussão e reflexão sobre as práticas 

pedagógicas envolvendo os educadores. São espaços de colaboração para a 

ponderação e intercâmbio de iniciativas realizadas em outros contextos com as 
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criadas e promovidas localmente. Afinal, muitas vezes, o planejamento inclusivo de 

um pode inspirar o do outro e vice-versa.       

 No gráfico 11 apresenta-se o posicionamento de todos os termos indicados 

pelos participantes de acordo com a frequência. Para os participantes, as condições 

são múltiplas e precisam ser consideradas no planejamento de práticas pedagógicas 

inclusivas.   

Gráfico 11 - Etapas do planejamento de uma proposta inclusiva para a sala de aula 

 
Fonte: da pesquisa  

 
- Principais necessidades elencadas pelos docentes em relação à aprendizagem 

e desenvolvimento dos estudantes em sala de aula 

 
No que se refere às necessidades elencadas pelos docentes em relação à 

aprendizagem dos estudantes em sala de aula, os participantes incluíram em suas 

respostas os termos destacados na Figura 8. Sendo os mais comuns: i) dificuldade, 

atenção, concentração; ii) agitação, ansiedade, assimilação, conteúdo, deficiência, 

escrita.  
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Figura 8  Necessidades dos educandos em relação à aprendizagem e desenvolvimento 

 

Fonte: da pesquisa  

Entre os conceitos mais frequentes, parte deles converge com aqueles 

destacados nos laudos e/ou pareceres. São eles: ‘dificuldade’ ‘atenção, ‘ansiedade’ 

‘memória’, ‘agitação’, entre outros. A análise dos laudos e/ou pareceres possibilita que 

se identifique que tais características são bastante comuns nos estudantes, tanto com 

o Transtorno de Déficit de Atenção – TDAH como com o Transtorno do Espectro 

Autista – TEA. Portanto, de acordo com os laudos, existe uma relação entre as 

características que parte dos estudantes apresentam com as especificidades que os 

participantes indicam como principais necessidades a serem consideradas na 

aprendizagem e desenvolvimento. 

Na contextualização das principais necessidades, o P19 destacou a 

emergência de uma comunicação mais assertiva entre docente e estudantes. 

Destaca-se que o estudo de Colussi (2018) pesquisou justamente estratégias para 

estimular a comunicação de estudantes com TEA, justificando a escolha pela própria 

importância da comunicação e por se constituir em um dos grandes desafios dos 

docentes.  

Apesar de desafiadora, a comunicação pode ser a porta de entrada para o 

acolhimento e a superação de adversidades. Inclusive, ela é fundamental para atender 

aquilo que foi registrado pelo P20 e consiste no conhecimento mais amplo em relação 

às dificuldades que os estudantes apresentam.  

No gráfico 12 são registrados todos os termos mais frequentes. Além dos que 

já foram mencionados, existe uma diversidade de indicações dos participantes sobre 
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as necessidades dos estudantes. Se o foco na dificuldade for alterado, essas 

necessidades podem se transformar em oportunidades para a inclusão.  

Gráfico 12 - Principais necessidades apresentadas pelos docentes em relação a 
aprendizagem dos educados em sala de aula 

 
Fonte: da pesquisa  

 
- Conhecimento dos professores em relação às especificidades dos estudantes 

apresentadas nos laudos e/ou pareceres 

 
No que tange às especificidades dos estudantes, os participantes puderam 

optar por três alternativas: a) sim; b) não; c) algumas. Como pode ser observado na 

Figura 9, a maior parte indicou que conhece algumas das especificidades, seguida da 

opção ‘não’ e, finalmente, da opção ‘sim’. No total foram 52% participantes que 

indicaram conhecer algumas especificidades, 40% que não conhecem e 8% que ‘sim’. 

Figura 9 - Conhecimentos das especificidades dos estudantes indicadas em laudos e/ou 
pareceres 
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Detectar que a maioria dos participantes desconhece em parte ou totalmente 

as especificidades dos estudantes indicadas em laudos e/ou pareceres foi 

fundamental para o planejamento da formação. Por um lado, esse resultado poderia 

ser decorrente da falta de comunicação a respeito dos laudos e/ou pareceres e, por 

outro, da falta de busca dos próprios profissionais sobre cada uma das especificidades 

que lhes foram informadas anteriormente.     

Convêm destacar que na questão anterior fora enfatizada a relevância da 

comunicação. O resultado em relação à falta de reconhecimento das especificidades 

reforça a relevância do diálogo para as práticas de inclusão.  

As lacunas evidentes sobre as deficiências formativas dos profissionais da 

educação, as quais já foram salientadas em outras questões e observadas também 

em outros estudos como os de Ferro (2017), são um alerta sobre a importância de um 

olhar mais direcionado à prática dos docentes, sem subestimar, contudo, a relevância 

da teoria que é essencial para o conhecimento científico e técnico a respeito das 

especificidades apresentadas pelos estudantes. Entretanto, a supervalorização da 

teoria com a falta de uma contextualização deixa lacunas como bem observado por 

um dos participantes do estudo de Ferro (2017, p. 79): “[...] o curso de formação inicial 

deixa muitas lacunas, é voltado para teoria, deixando a prática e o saber trabalhar de 

lado. O docente tem uma formação fraca no que diz respeito à inclusão e, como de 

fato, esta deve ser realizada”.  

As lacunas destacadas pela participante do estudo de Ferro (2017) ultrapassam 

a formação inicial e chegam à formação continuada, que, muitas vezes, também é 

voltada para a teoria ou então distante da realidade vivida no dia a dia dos 

profissionais e das escolas em que atuam. Dessa forma, a importância desse estudo 

é mais uma vez justificada por estar voltado ao atendimento de demandas da 

instituição em que a pesquisa é realizada, com o intuito de contribuir para reduzir as 

lacunas observadas. Como por exemplo, quando os participantes afirmaram conhecer 

algumas ou até mesmo não conhecer as especificidades dos estudantes com 

necessidades especiais.  

Legalmente, a Resolução CNE/CP nº 1, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, orienta 

que a organização curricular de formação docente seja direcionada à diversidade e 
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contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com deficiência 

(BRASIL, 2001a).  

Aliando as demandas formativas indicadas pelos participantes, a teoria/estudos 

sobre educação inclusiva e a legislação vigente no contexto brasileiro é que se pensou 

em um programa de formação que atendesse as lacunas da formação inicial do lócus 

da pesquisa. Nesse contexto, além de possibilitar o acesso a conhecimentos teóricos, 

a proposta se comprometeu com um processo de cocriação, estimulando o 

protagonismo e o trabalho colaborativo no próprio contexto de atuação docente.  

  

 - Principais especificidades com maior incidência apontadas pelos docentes  

 
Em consonância com a questão anterior, foi solicitado aos participantes da 

pesquisa que indicassem as principais especificidades observadas nos estudantes 

que apresentam laudo e/ou pareceres. Os termos mais frequentes foram: ‘atenção’, 

‘concentração’ e ‘TDAH’, conforme se lê na Figura 10. 

Figura 10 - Incidência das especificidades dos alunos 

 
Fonte: da pesquisa  

 

Os conceitos evidenciados com maior predominância são percebidos na 

comunicação entre professor e aluno, o que corrobora a observação realizada por um 

participante na questão sobre as principais necessidades elencadas pelos docentes 

em relação à aprendizagem dos educados em sala de aula. No relato, o participante 

indicou a necessidade de uma maior assertividade na comunicação para que haja, de 

fato, um processo inclusivo mais eficaz. 
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- Características apresentadas pelos estudantes que necessitam de um olhar 

mais individualizado em sala de aula 

 
Os termos mais frequentes que apareceram frente ao questionamento sobre as 

características apresentadas pelos estudantes que necessitam de um olhar mais 

individualizado em sala de aula foram: i) atenção, concentração; ii) agitação, 

ansiedade, assimilação, conteúdo, deficiência, escrita. Estes termos foram seguidos 

de outros com menor frequência, tais como conhecimento, memória e socialização 

(Figura 11). 

Figura 11- Características dos estudantes que necessitam de um olhar mais individualizado 

 

Fonte: da pesquisa  

  
Considerando a diversidade das especificidades apresentadas pelos 

participantes, reitera-se a relevância da formação continuada para ampliar o 

conhecimento e trabalhar colaborativamente as práticas inclusivas. Nesse sentido, 

Cardoso (2017, p. 98) lembra que “[...] a atuação dos docentes é um aspecto 

imprescindível para as mudanças na subjetividade social da escola, cuja configuração, 

na maioria dos casos, é permeada de elementos que dificultam a efetivação da 

educação inclusiva”.   

No Gráfico 13 são registrados todos os termos mais frequentes compilados nas 

respostas dos participantes. A diversidade de condições apontada demonstra a 

relevância da formação, especialmente quando o resultado desta questão é 

comparado ao desconhecimento acerca das especificidades registradas nos laudos 

e/ou pareceres.  
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Gráfico 13 - Características apresentadas pelos estudantes que necessitam de um olhar 

mais individualizado em sala de aula

 

Fonte: da pesquisa 
 

  
- Possibilidades para um planejamento comprometido com a inclusão escolar 

 
Em relação às possibilidades para o planejamento de ensino para inclusão 

escolar, os participantes da pesquisa destacaram como termos mais frequentes: i) 

forma; ii) ambiente, conhecimento, planejamento; c) conteúdos, educandos, 

necessidade, prática (Figura 12).  

Figura 12 - Possibilidades para um planejamento comprometido com a inclusão escolar 
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Ao valorizar a forma do planejamento como conceito mais frequente, os 

participantes fazem menção a uma das questões fundamentais para a prática 

inclusiva. Quanto mais individualizado e compartimentalizado, menos possibilidades 

o planejamento oferece para fortalecer práticas de inclusão que se constroem 

colaborativamente. 

Além disso, a preocupação com o ambiente, com o conhecimento e com o 

próprio planejamento indicam que existem diferentes condições das quais dependem 

as práticas inclusivas. Como exemplo, o P19 indicou que é preciso “[...] reconhecer as 

diferenças, trabalhar o potencial de cada aluno’. Essa posição coaduna com a 

necessidade de pensar a prática pedagógica para além dos conteúdos escolares, pois 

para o P5 “[...] como a escola está à disposição de todos os alunos sem distinção, seu 

planejamento deve atender essa clientela escolar, mas a prática em sala deve ir além 

de um papel. O professor deve estar comprometido em sua ação com esse aluno”.  

Em relação ao ambiente, o P7 salientou a importância de saber quem são seus 

estudantes, de tratá-los sem preconceito, utilizando múltiplos recursos e ensinando a 

se respeitarem e criar um ambiente de cooperação. Como afirma Ferro (2017, p. 79): 

O ambiente por sua vez precisa identificar e eliminar barreiras de 
aprendizagem conseguir a participação e o sucesso de todos os 
alunos. É, portanto, um ambiente de aprendizagem no qual é possível 
que todos os alunos aprendam uns com os outros, interagindo e 
cooperando de forma cidadã e ética. 

Por sua vez, o P6 trouxe à tona a possibilidade de criar vínculos para que o 

estudante se sinta confortável para falar sobre suas dificuldades. Também destacou a 

busca por estratégias de ensino, bem como o compartilhamento de vivências e 

experiências com os colegas, entendendo que não existe receita pronta, mas sim o 

desejo de aprimorar a prática cotidiana em benefício do estudante.  

Primeiramente acredito que a de criar um vínculo com o aluno para 
que ele tenha segurança e não tente "camuflar" uma dificuldade, 
independente da qual seja. Uma conversa com a família em alguns 
casos também é importante e depois da sondagem inicial, ou de tomar 
conhecimento sobre um laudo e/ou parecer, creio que começa a busca 
por estratégias de ensino ou de inserção desse educando, as quais 
podem ser coletivas ou individuais. De fato, acredito que não 
encontraremos receitas "prontas" para trabalhar com todas as 
especificidades dos alunos, no entanto, em nossa prática cotidiana 
iremos observando e descobrindo formas, vendo o que funciona e o 
que não funciona (o que por vezes é frustrante do início) e talvez o 
segredo seja compartilhar essas experiências e vivências com os 
colegas (P6). 
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Diante dessas observações, faz-se necessário pensar questões inerentes ao 

trabalho inter e transdisciplinar, que requer planejamento colaborativo e o diálogo 

constante entre os docentes, valorizando, conforme indicado por Nicolescu (2018), o 

que está entre, além e através das disciplinas. Esta perspectiva converge com o olhar 

de Cardoso (2017), que salienta em seu estudo a relevância do trabalho colaborativo 

e do diálogo entre os profissionais da educação.   

Pelas possibilidades que oferece, essa perspectiva de planejamento favorece 

tanto os docentes como os estudantes, pois os efeitos das práticas decorrentes 

viabilizam movimentos que permitem o atendimento de suas reais necessidades. O 

P3 demonstrou em seu registro a relevância da mudança paradigmática que norteia o 

planejamento, quando defende que a ‘Observação individual de cada educador e o 

diálogo frequente entre os educadores é indispensável para propor “[...] eixos comuns 

de atuação, de maneira interdisciplinar e fora da caixa. Acredito que o tradicional não 

funciona bem para a maioria dos estudantes que apresentam determinados laudos 

médicos.  

De fato, os profissionais da educação precisam constantemente encontrar 

diferentes formas de atender as necessidades dos estudantes, independentemente 

de estarem registradas em laudos e/ou pareceres. Diante de inúmeras possibilidades 

e formas de ensino, fica claro a existência de acertos, erros, estratégias que funcionam 

para um e não funcionam para outro, imersos nessas experiências os docentes vão 

ampliando seus olhares, desconstruindo e reconstruindo, criando e recriando, 

formulando e reformulando sua prática. 

No gráfico 14 apresenta-se o posicionamento de todos os termos indicados 

pelos docentes de acordo com a frequência. São alternativas que denotam 

preocupação com a própria forma de planejamento, como também com as 

especificidades dos estudantes, os materiais utilizados, a compreensão acerca do 

processo de inclusão, o conteúdo e a prática efetivada, entre outras.  
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Gráfico 14 - Possibilidades para um planejamento comprometido com a inclusão escolar 

  

Fonte: da pesquisa  

 

- Dificuldades para inclusão escolar encontradas no momento de organizar o 

planejamento escolar 

 
Na perspectiva de levantar dados sobre as principais dificuldades encontradas 

no momento de organizar o planejamento escolar, os participantes da pesquisa 

trouxeram angústias inerentes ao contexto escolar. De acordo com as respostas, os 

conceitos com frequência mais elevada foram: i) escolar; ii) saber; iii) conhecimento; 

iv) ajudar. Os termos foram seguidos por uma diversidade de aspectos, entre eles o 

tempo, os docentes, as estratégias, o laudo e a estrutura (Figura 13). 

Figura 13 - Dificuldades encontradas no planejamento para inclusão escolar 
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Ao evidenciar as preocupações com o contexto escolar, com o conhecimento e 

com a necessidade de ajuda, os participantes reiteram a inclusão escolar como uma 

condição complexa e que precisa de ações articuladas. Nesse sentido, o P13 

destacou a relevância de “[...] conhecer todas as dificuldades que existem na realidade 

da escola em diferentes momentos e saber escolher qual será a melhor metodologia 

a ser aplicada”.  

Vale ressaltar que as metodologias não podem ser estáticas e imóveis, afinal, 

o que funciona para um pode não funcionar para o outro. Também é pertinente lembrar 

que a concepção pedagógica norteadora do processo de inclusão, o planejamento e 

a metodologia devem trabalhar em conjunto e precisam ser pensados e repensados 

constantemente.  

Entre as respostas, também se evidenciou a formação inicial e continuada 

discutida em questões anteriores. Para o P3: 

A estrutura da escola e a formação que a maioria dos professores 
tiveram - infelizmente tradicional e, por vezes, bancária - no sentido 
atribuído por Freire (2009), faz com que a estrutura e o material 
humano não consigam dar conta de trabalhar com a diversidade, de 
pensar fora da caixa e de propor metodologias inclusivas com os 
estudantes que necessitam, bem como com os demais, ocasionando 
ciclos de repetição. 

 
Tão importante quanto procurar metodologias adequadas, é pensar no trabalho 

inter e transdisciplinar, comprometido com uma metodologia que possibilita a 

articulação dos conteúdos e a relação destes com a realidade, valorizando 

particularidades de aprendizagem de cada estudante e a pertinência do conhecimento 

para que tenha sentido.  A perspectiva interdisciplinar é salientada também por Ferro 

(2017):   

Outro aspecto da metodologia do trabalho interdisciplinar implica 
superar a dicotomia entre ensino e pesquisa, visando valorizar a 
relação direta e pessoal com a aquisição do saber. Dessa forma, o 
enfoque é dado ao ensinar a aprender, a estudar, a pensar. E, nesse 
sentido, destaca-se a importância de o educando exercitar-se no uso 
das múltiplas linguagens e de suas novas tecnologias, para 
posicionar-se diante da informação e interagir com o meio físico e 
social (p. 127).  
 

Além da metodologia, podemos salientar que outra dificuldade apresentada 

pelos participantes da pesquisa diz respeito a pensar na individualidade dos 

estudantes. De fato, é uma das situações que não podemos simplesmente dizer que 
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existe uma receita ideal, afinal, estamos falando de sujeitos heterogêneos e com 

múltiplas possibilidades a serem consideradas.  

Nesse processo, a comunicação e o acolhimento podem se transformar em 

“pontes” que facilitam construções e que poderão ser fundamentais ao longo de toda 

vida do sujeito. Para tanto, reitera-se a preocupação com a individualidade destacada 

pelo P6:  

Acho que identificar qual é a necessidade do educando. Às vezes o 
"olhar para o outro" não é algo simples, pensar na sua individualidade 
também não, pois dá trabalho e por isso muitos tendem a 
"homogeneizar". Outra dificuldade é de realmente "como fazer" para 
ajudar o aluno, "quais atividades aplicar', entre outros 
questionamentos que surgem. Muitas pessoas sentem dificuldade 
nessa parte e não conseguem buscar estratégias sozinhas, por isso 
acho que o compartilhamento de ideias pode ajudar.  
 

 As observações feitas pelo referido participante a respeito da dificuldade da 

busca por estratégias e pela necessidade de compartilhamento de ideias respaldam 

e evidenciam mais uma vez a importância do trabalho colaborativo e a articulação 

entre teoria e prática. Por conseguinte, a perspectiva do trabalho colaborativo foi 

bastante pertinente nos estudos de Venâncio (2017), tanto que intensificaram a 

relevância da criação do Grupo de Apoio Entre Professores ou de outras formas de 

compartilhamento de ideias: 

Sua base é a transformação prática, apoiada na reflexividade e 
negociação de significados entre pessoas que assumem um objetivo 
compartilhado e trabalham juntas em prol de tal conquista. Através da 
reflexão na ação, processo dialético e não linear, favorece a 
reorganização do trabalho pedagógico. Fundamenta-se numa visão 
colaborativa de ensino que incita o estabelecimento de uma postura 
de co-responsabilidade, visão que torna a inclusão um desafio 
compartilhado. Incita a criação de laços de pertença que propiciam 
uma articulação de equipe que favorece um trabalho em rede, onde 
cada um exerce sua função de maneira mais integrada e eficaz, de 
maneira cooperativa (VENÂNCIO, 2017, p.17). 

Por fim, tornou-se inevitável observar que existe uma convergência entre as 

respostas dos participantes e as reflexões que norteiam a base epistemológica desta 

pesquisa.  Por isso, destaca-se que este estudo pode ser talvez não o destino, mas o 

ponto de partida para muitos outros estudos e para muitas outras discussões, afinal, 

são as “provocações” que movem o mundo e resultam em ações significativas.  

No gráfico 15 apresenta-se o posicionamento de todos os termos indicados 

pelos docentes de acordo com a frequência. São as condições diferentes que 
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dificultam o planejamento para a inclusão na perspectiva dos participantes e envolvem 

não somente o estudante em si, mas a infraestrutura, os profissionais, a escola e 

outras especificidades. 

Gráfico 15 - dificuldades para inclusão escolar encontradas no momento de organizar o 
planejamento escolar 

 
Fonte: da pesquisa  

  
A análise das respostas dos participantes demonstra o quanto é necessário 

avançar se o compromisso é realmente com a prática inclusiva. Justamente porque “a 

escola é inclusiva porque nela a diversidade é acolhida (PEREIRA FILHO, 2019 p. 

57).  

 
Aspectos fundamentais acerca das demandas dos participantes.  

Na análise dos dados coletados sobre as demandas dos participantes desta 

pesquisa, observam-se tanto especificidades como pontos de percepção 

convergentes. Enquanto as especificidades definem o potencial da proposta 

elaborada para atender as demandas formativas de alguns docentes, as convergentes 
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precisa ser valorizado.  
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para dar significado à inclusão escolar e que muitos deles coadunam com os estudos 

correlatos analisados nesta pesquisa, entre eles, destaca-se a pesquisa de Ferro 
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não só aspectos positivos, mas também as deficiências sentidas por eles em relação 

à sua prática pedagógica, possibilitando a percepção sobre a importância de o 

profissional da docência aprofundar continuamente estudos sobre o processo de 

inclusão. 

Entre as principais preocupações dos participantes da pesquisa atual, destaca-

se a necessidade de conhecimento teórico e a consciência de que é preciso pensar 

que cada um aprende dentro de sua condição humana e, para tanto, faz-se necessário 

entender que cada um tem um tempo e um modo de aprender. Diante disso, reforça-

se a necessidade de romper com os processos padronizados de ensino que exigem 

aprendizagens em ritmos e tempos similares. 

Embora exista uma dicotomia nas respostas dos docentes no que se refere a 

quais alunos necessitam de práticas pedagógicas inclusivas, o olhar dos participantes 

sobre o que é comum e, ao mesmo tempo, sobre o que é específico, reforça a 

necessidade de personalizar as práticas pedagógicas sem, contudo, subestimar o 

conjunto. Ao confrontar essa perspectiva com reflexões de Morin (2011, p. 42), 

observa-se que coaduna com sua defesa de que é preciso estimular a superação de 

um pensamento que separa e reduz para se aproximar de um pensamento “[...] que 

distingue e une”.  

Além disso, ao demonstrarem em suas respostas a preocupação tanto com a 

necessidade de respeito ao ritmo de aprendizagem dos estudantes como com a 

necessidade de investigar formas de superar suas dificuldades, os participantes 

possibilitam pensar nas práticas pedagógicas como uma oportunidade de superar as 

barreiras educacionais existentes. Por isso, a defesa de que devem oportunizar aos 

professores a construção de novos saberes não apenas em nível pedagógico, mas 

também em nível social, emocional e humano.  

Nesse sentido, destaca-se que uma das condições determinantes para o 

desenvolvimento de práticas inclusivas é o trabalho colaborativo. Nóvoa (2019, p. 11, 

grifo do autor) defende essa condição ao afirmar que “[...] a metamorfose da escola 

acontece sempre que os professores se juntam em coletivo para pensarem o trabalho, 

para construírem práticas pedagógicas diferentes, para responderem aos desafios 

colocados pelo fim do modelo escolar [...]”. Convém ressaltar que os estudos 

correlatos de Venâncio (2017) e Cardoso (2017) analisados nesta pesquisa também 

evidenciaram a relevância do trabalho colaborativo para a inclusão. Inclusive, com a 
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perspectiva colaborativa, Venâncio (2017) destacou que o estudante deixa de ser 

apenas um número e passa a ser responsabilidade de toda a escola, que deve 

procurar meios de acolhê-lo da melhor maneira possível e, dessa maneira, encontrar 

meios de desenvolvê-lo de forma integral.  

Diante do que foi exposto, evidencia-se que quanto mais conjunta for a 

formação, o planejamento e as ações decorrentes, mais se compartilham objetivos, 

expectativas, desafios e a própria criatividade e o protagonismo dos docentes. Por 

isso, para que as práticas de inclusão realmente aconteçam, são necessários diálogos 

contínuos impulsionadores do ensino colaborativo (MENDES, 2006), já que esses 

favorecem a dinamização do trabalho docente e o repensar para construção de 

práticas pedagógicas que possibilitem de fato o desenvolvimento humano de todo e 

qualquer estudante (CARDOSO, 2017). 

Destaca-se ainda que o trabalho colaborativo, na visão dos participantes, 

minimiza as defasagens apresentadas na formação inicial. Além disso, revela a 

relevância da formação continuada no próprio contexto de atuação, que viabiliza a 

troca e o compartilhamento de vivências e experiências entre os docentes, ao mesmo 

tempo que possibilita pensar em possibilidades de inclusão por meio do planejamento 

interdisciplinar e transdisciplinar.  

Ao valorizar a forma do planejamento como conceito mais frequente, os 

participantes fazem menção a uma das questões fundamentais para a prática 

inclusiva. Salienta-se que quanto mais individualizado e compartimentalizado, menos 

possibilidade o planejamento oferece para fortalecer práticas de inclusão que são 

construídas colaborativamente. 

Ao considerar a questão do planejamento, é importante destacar que a maioria 

dos participantes desconhecia em parte ou totalmente as especificidades dos 

estudantes indicadas em laudos e/ou pareceres, indicando ser essa uma condição 

fundamental para o planejamento da formação oferecida na pesquisa. Esse resultado 

poderia ser decorrente da falta de comunicação a respeito dos laudos e/ou pareceres 

e, por outro lado, da falta de busca dos próprios profissionais sobre cada uma das 

especificidades que lhes foram informadas anteriormente. 

Frente às discussões sobre a relevância dos laudos e/ou pareceres, mas 

também em relação à estigmatização que eles podem impulsionar, destaca-se a 

importância de manter como foco as possibilidades. Se os laudos e/ou pareceres 
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ainda são, em muitos casos, o único recurso para as práticas inclusivas como alerta 

Arnaiz Sánchez (1996), que a eles seja atribuída importância no sentido das 

possibilidades. 

De fato, é conveniente salientar que os profissionais da educação vivem 

precisando encontrar constantemente diferentes formas de atender as necessidades 

dos estudantes, independentemente de estarem registradas em laudos e/ou 

pareceres. Diante de inúmeras possibilidades e formas de ensino, fica claro a 

existência de acertos, erros, estratégias que funcionam para um e não funcionam para 

outro, e entre essas experiências que os docentes vão ampliando seus olhares, 

desconstruindo e reconstruindo, criando e recriando, formulando e reformulando sua 

prática. 

Ao mesmo tempo, propor e desenvolver ações inclusivas é instigante e 

desafiador. Isso porque suscita consciência sobre o papel social do docente e sua 

implicação em colaborar no diagnóstico, no intercâmbio de experiências, na 

construção de pontes que possibilitam a interconexão com o outro e com suas 

particularidades, diversidades e humanidades.  

Portanto, em um contexto geral, é possível perceber que os participantes têm 

consciência da complexidade do processo de inclusão, pois destacam questões 

relacionadas às necessidades, ao desenvolvimento dos estudantes e à sua 

aprendizagem. Ao mesmo tempo eles evidenciaram preocupações com as condições 

da própria escola e da realidade do entorno implicadas nos processos inclusivos. 

 

5.3 PROPOSTA DE FORMAÇÃO DOCENTE: FRAGMENTOS DO PRODUTO 

EDUCACIONAL 

Com uma estrutura formada por dez etapas (Quadro 8), a proposta formativa 

sistematizada nesta seção tem como objetivo atender as necessidades formativas 

indicadas pelos docentes da escola implicada na pesquisa, em consonância com os 

dados dos estudantes coletados nos laudos e/ou pareceres, no intuito de tecer 

colaborativamente práticas pedagógicas inclusivas. Cada etapa tem uma finalidade 

específica de se articular ao objetivo geral, constituindo um conjunto de possibilidades 

que podem ser utilizadas em outros contextos, desde que ajustado às necessidades 

locais.  
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A carga horária da proposta é de 25 horas e seu desenvolvimento pode ocorrer 

de forma remota ou presencial. No caso da pesquisa-ação em que foi projetada, de-

senvolvida e avaliada, optou-se pela formação remota devido ao cenário de isola-

mento social necessário em razão da pandemia da COVID-19. 

Por meio do Google Meet, os encontros online foram realizados semanalmente, 

com duração aproximada de duas a quatro horas. Cada um deles foi pensado para 

acolher os anseios dos docentes, transformando o próprio contexto e atuação em um 

espaço colaborativo de troca, aproximação de vivências, respeito à diversidade e res-

significação dos saberes. Além das etapas e respectivos objetivos, apresentam-se, na 

sequência, as principais ações planejadas e desenvolvidas para atender as demandas 

formativas dos participantes da pesquisa.  

As referidas etapas englobam questões referentes à inclusão, incluindo o 

percurso histórico e os marcos legais, estratégias de acolhimento, a relação da 

afetividade para aprendizagem, reflexões sobre laudos e/ou pareceres e implicações 

relativas às condições específicas: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, 

Transtorno do Espectro Autista e Distúrbio do Processamento Auditivo Central. O 

fechamento da proposta se dá por meio de um seminário, no qual os participantes 

compartilham os resultados dos conhecimentos discutidos e ressignificados e das 

práticas acessadas ou criadas ao longo das etapas de formação. 

  A proposta na íntegra, disponível no link 

(https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/700296), contém, além dos objetivos, as 

etapas acompanhadas pelas principais atividades e implicações observadas em seu 

desenvolvimento. No geral, o produto educacional elucida um processo vivenciado 

pelos participantes da pesquisa no decorrer da pesquisa-ação. 
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Quadro 8 - Etapas da Proposta de formação docente 

Etapas Temas Objetivos Atividades 

Etapa 
01 
 

Inclusão: 
conceitos e 
legislação 

Discutir o conceito de 

inclusão com base na 

concepção dos docentes, 

na legislação vigente e em 

estudos precedentes. 

- Socializar pensamentos e conhe-

cimentos acerca da inclusão, situ-

ando ações realizadas no contexto 

de atuação. 

- Mapear regulamentações que nor-

teiam as práticas de inclusão no 

contexto nacional e seus impactos 

na atuação docente. 

- Discutir os conceitos de exclusão, 

segregação, integração e inclusão, 

situando-os contextual e global-

mente. 

- Propor reflexões acerca da dedi-

cação de estudos para atuação do-

cente reconectando os participan-

tes com sua formação inicial.  

Etapa 

02 

Inclusão 
estratégias de 
acolhimento e 

afetividade 

Refletir sobre a 

importância do 

acolhimento, 

contemplando as 

potencialidades individuais 

e singularidades dos 

estudantes. 

- Retomar os conceitos de forma 

conectada à socialização do 

encontro anterior.  

- Refletir sobre a relevância do 

acolhimento para o processo de 

inclusão. 

- Analisar as formas de acolhimento 

efetivadas pelos participantes da 

formação.  

-Discutir as percepções dos 

docentes sobre acolhimento e 

afetividade. 

- Socializar possíveis estratégias de 

acolhimento com base nas próprias 

práticas efetivadas pelos 

participantes 

Etapa 
03 

Inclusão e 
práticas 

pedagógicas 

Promover uma discussão 

sobre o material didático, 

analisando condições para 

a realização de práticas 

pedagógicas inclusivas. 

- Debater sobre o material didático 

utilizado pela escola, analisando 

condições para a realização de 

práticas pedagógicas inclusivas. 

-Analisar os Estilos de 

aprendizagem, com foco nos canais 

de comunicação visuais, auditivos e 

cinestésicos. 

- Sistematizar a percepção dos 

docentes sobre inclusão, 

organizada em nuvem de palavras.  
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Etapa 
04 

Afetividade e 
Aprendizage
m 

Vivenciar experiência de 

interação e afetividade no 

sentido de valorizar essas 

dimensões no 

desenvolvimento integral 

dos estudantes e na 

construção da 

aprendizagem. 

-Refletir sobre a relevância da 

afetividade como um instrumento 

facilitador da aprendizagem. 

- Discutir percepções dos docentes 

sobre a afetividade a partir dos 

conceitos trazidos por eles e 

sistematizados em nuvem de 

palavras.  

- Resgatar memórias educacionais 

afetivas.  

Etapa 
05 

Laudos e/ou 
Pareceres 

Discutir a relevância de 

laudos e/ou pareceres e 

sua utilização como 

ferramenta didática de 

orientação para 

planejamento escolar. 

- Discutir a relevância de laudos 

e/ou pareceres e a utilização destes 

como ferramentas didáticas de 

orientação para o planejamento 

escolar. 

-Mostrar aos participantes as 

principais especificidades dos 

alunos que apresentam laudos e/ou 

pareceres. 

-Ampliar as percepções dos 

docentes sobre essa temática. 

- Instigar os docentes a olhar para 

os educandos para além dos 

diagnósticos. 

- Em grupos, os docentes discutirão 

possibilidades interdisciplinares de 

planejamento que atendam as de-

mandas existentes na escola e que 

favoreçam práticas pedagógicas in-

clusivas. 

Etapa 
06 

Transtorno de 
Déficit de 
Atenção e 

Hiperatividad
e 

Discutir especificidades 

relacionados ao TDAH, 

visando a identificação de 

estratégias didáticas que 

favoreçam a inclusão. 

-Discutir as especificidades 

relacionados ao Transtorno de 

Déficit de Atenção – TDAH.  

- Discutir percepções dos docentes 

em relação ao TDAH e 

contextualizá-las com os 

conhecimentos que a convidada 

trará sobre o assunto. 

- Socializar estratégias didáticas. 
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Etapa 
07 

Transtorno do 
Espectro 
Autista 

Aprofundar os 

conhecimentos sobre o 

Transtorno do Espectro 

Autista e a análise de 

estratégias de inclusão. 

-Discutir as percepções dos 

docentes em relação ao TEA e 

contextualizá-las. 

-Aprofundar os conhecimentos 

sobre o Transtorno do Espectro 

Autista. 

-Analisar estratégias inclusivas 

passíveis de serem aplicadas no 

contexto escolar. 

-Desmistificar conceitos e 

características acerca do Autismo. 

-Verificar aproximações e os 

distanciamentos em relação ao que 

já está sendo feito no ambiente 

escolar. 

Etapa 
08 

Inteligência 
Emocional e 
Relacioname

nto 
Interpessoal 

Discutir estratégias para 

gerenciamento e 

mediação de conflitos, 

comprometidas com o 

processo de construção 

de conhecimento em nível 

inter e intrapessoal. 

- Trabalhar os conceitos e os pilares 

da inteligência emocional. 

-Discutir sobre aspectos 

relacionados ao relacionamento 

interpessoal e suas aproximações 

com o desenvolvimento de 

habilidades, considerando 

aspectos sociais, emocionais e 

cognitivos.  

- Criar estratégias comprometidas 

com o processo de construção de 

conhecimento em nível 

interpessoal e intrapessoal para 

gerenciamento e mediação de 

conflitos.  

- Oportunizar um momento de troca 

entre os participantes, permitindo 

que eles tragam suas experiências 

e vivências para a discussão. 

Etapa 
09 

Distúrbio do 
Processamen

to Auditivo 
Central 

Discutir especificidades 

implicadas no Distúrbio do 

Processamento Auditivo 

Central e possíveis 

estratégias para inclusão 

dos estudantes. 

-Propiciar aos docentes o 

conhecimento sobre Distúrbios do 

Processamento Auditivo. 

-Discutir especificidades implicadas 

no Distúrbio do Processamento 

Auditivo Central e possíveis 

estratégias para inclusão dos 

estudantes. 

-Possibilitar a criação de 

estratégias didáticas para 

favorecimento de práticas 

pedagógicas inclusivas. 
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Etapa 
10 

Seminário: 
Religando os 
conhecimento
s construídos 

Socializar resultados do 

processo de cocriação 

vivenciado no decorrer da 

proposta formativa. 

- Retomar os temas propostos e 

religar os saberes construídos ao 

longo das construções a fim de 

aprofundar a relevância das 

práticas pedagógicas inclusivas e 

do trabalho em equipe, através da 

apresentação dos grupos e 

contextualização das professoras 

convidadas.  

Fonte: da pesquisa 

 

Convém destacar que a proposta de formação é um convite ao debate, as 

trocas de experiências, a construção de novos conhecimentos e a ressignificação dos 

saberes. Também é uma oportunidade de fortalecer o trabalho em equipe, a parceria 

e o compromisso assumido por todos que aceitaram o desafio de participarem do 

processo.  

 
5.4 AVALIAÇÃO DA PROPOSTA  

 

A proposta de formação contou com dez etapas que foram organizadas a partir 

das demandas apresentadas pelos docentes do lócus da pesquisa. Em cada uma das 

nove etapas iniciais foi aplicado um questionário para conhecer a percepção dos 

docentes e se as ações desenvolvidas atendiam suas demandas, ao mesmo tempo, 

coletar sugestões para melhorar as etapas posteriores, enquanto na décima foi 

aplicado um questionário para avaliar toda a proposta formativa juntamente com 

questões especificas referentes ao seminário. 

Aplicados pelo Google Formulários, os instrumentos das nove primeiras etapas 

tinham questões similares e outras que se diversificavam em função do objetivo de 

cada uma das etapas. Eles foram organizados com base nas seguintes dimensões: i) 

dimensão organizacional; ii) dimensão didática e pedagógica.  As questões eram de 

múltipla escolha e também subjetivas.   

Já o instrumento da décima etapa teve somente uma questão de múltipla 

escolha que fazia referência aos assuntos trabalhados na proposta formativa, 

averiguando se foram compatíveis com as demandas apresentas. As demais questões 

eram subjetivas, possibilitando aos participantes avaliar o que foi construído após no 

conjunto dos encontros.  
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Sobre a avaliação das etapas formativas, salienta-se que na dimensão 

organizacional, as respostas dos participantes foram analisadas em sua totalidade, 

tendo em vista que as questões eram iguais em todas as etapas formativas e os 

resultados foram sistematizados em gráficos. Por conseguinte, as questões 

discursivas da dimensão didático e pedagógica foram analisadas com base na 

seguinte organização: 

a) Análise dos Temas selecionados de acordo com as demandas formativas;  

b) Análise do Seminário de Socialização;   

c) Indicação de sugestões e críticas; 

Na sistematização das respostas, optou-se por categorias de análise, 

considerando proximidades nas respostas, bem como especificidades registradas em 

fragmentos das respostas. Dessa forma, busca-se por um tratamento de dados que 

caracterize um viés inclusivo, valorizando o comum e o específico.  

 

5.4.1 Dimensão Organizacional  

 
Na dimensão organizacional, foram realizadas questões de múltipla escolha 

com quatro opções de respostas. O objetivo foi avaliar o formato e a organização da 

proposta formativa, compreendendo aspectos como a adequação dos dias e horários, 

tempo de duração, plataforma de transmissão utilizada, metodologia priorizada e 

interação entre os participantes.  

 - Em relação aos dias e horários da formação  

 
Em relação aos dias e horários da formação, 53,6% dos participantes 

demonstraram-se plenamente satisfeitos, 45,1% satisfeitos e 1,3% parcialmente 

satisfeitos (Gráfico 16). Embora seja um pouco complexo organizar um horário que 

seja satisfatório e compatível com a participação dos profissionais participantes da 

pesquisa, percebe-se um contentamento dos participantes em relação a organização 

proposta.  
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Gráfico 16 - Dia e horário da formação 

 
Fonte: da pesquisa  

 

- Tempo de duração das atividades  

 
A proposta formativa foi pensada para realização de um encontro semanal com 

duração média de uma hora e trinta minutos. Os participantes foram questionados em 

relação ao tempo de duração das atividades. A partir das respostas, observou-se que 

57,08% dos participantes revelaram estar plenamente satisfeitos, 40,9% satisfeitos e 

2,02% parcialmente satisfeitos.  

Gráfico 17 - Tempo e duração das atividades 

 

Fonte: da pesquisa  
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-Plataforma utilizada para transmissão da formação  

 
Devido à pandemia do Covid -19, as etapas da formação foram realizadas no 

formato remoto. Para que isso fosse possível, foi utilizada uma plataforma de 

transmissão on-line, ou seja, o Google Meet. Os participantes da pesquisa foram 

questionados em relação à escolha da plataforma utilizada, mais especificamente em 

relação ao som e a imagem no momento da transmissão.  As respostas obtidas foram: 

65,63% revelaram estar plenamente satisfeitos, 34,21% satisfeitos e 0,15% 

insatisfeitos.  

Gráfico 18 - Plataforma de transmissão 

 

Fonte: da pesquisa  

 

- Metodologia utilizada na realização das atividades propostas  

 
Pensar em uma proposta formativa que atendesse as demandas educacionais 

elencadas pelos profissionais da instituição, exigiu além de conhecimentos 

específicos, uma metodologia que alcançasse as expectativas dos docentes e que 

promovesse a interação entre eles. Ao serem questionados sobre metodologia 

utilizada na realização das atividades, 69,8% revelaram estar plenamente satisfeitos, 

20,52% satisfeitos e 9,59% parcialmente satisfeitos (Gráfico 19) 
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Gráfico 19 - metodologia utilizada na realização das atividades 

 

Fonte: da pesquisa  

 

A resposta do P19 revela a relevância da escolha metodológica. Para ele, as 

práticas realizadas colaboraram para aprofundar a compreensão, inclusive sobre a 

própria profissão e como ela acontece. O participante destacou ainda que a ênfase na 

interação adotada na seleção da metodologia oportunizou “[...] trocas de experiências, 

das vivências de outras pessoas sempre aprendemos uns com os outros!”. Esta 

resposta também tem relação com a próxima questão, demonstrando a importância 

da interação entre os participantes como forma de promoção da construção do 

conhecimento.  

 

- Interação entre os participantes  

 
Um dos objetivos da formação foi promover a interação entre os participantes 

no intuito de proporcionar a discussão, a ampliação dos olhares, a ressignificação e 

reconstrução dos saberes. Nesse sentido, 64,12% dos participantes revelaram estar 

plenamente satisfeitos, 31,17% satisfeitos e 4,7% parcialmente satisfeitos no que diz 

respeito à interação entre eles no momento de formação.  

  Com base na questão respondida pelos participantes, destacou-se a resposta 

do P16. Para ele, “é sensacional essa troca de experiência entre docentes de 

diferentes realidades [...]”. Tal observação enfatiza o quão importante é possibilitar as 

trocas de experiências entre os docentes.  Ademais, reforçou que a educação de 
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qualidade e inclusiva só acontece quando se dá voz aos condutores desse processo. 

  
Gráfico 20 - Interação entre os participantes 

 

Fonte: da pesquisa  

 

5.4.2 Dimensão Didático Pedagógica   

  
Na dimensão didático-pedagógica, foram aplicadas duas questões, sendo um 

referente à aplicabilidade da proposta no contexto educacional e a outra referente à 

relevância dos conteúdos trabalhados. Além da possibilidade de atribuir um valor que 

variava entre 0 a 10, solicitava-se aos participantes descreverem suas percepções, 

além de apontar sugestões e críticas. Pretendia-se conhecer a pertinência do assunto 

proposto, a aplicabilidade no contexto educacional, bem como a opinião dos 

participantes em relação as formações realizadas.  

 

 - Clareza na comunicação  

 
Ao serem questionados sobre a clareza na comunicação seja responsável pela 

aplicação da formação, quanto em relação aos especialistas que colaboraram nas 

formações, os participantes da pesquisa responderam que 70,8% estão plenamente 

satisfeitos, 28,1% estão satisfeitos, 1,01% estão parcialmente satisfeitos e 0% estão 

insatisfeitos.  

Pudemos consolidar os resultados acima com a resposta do P5 ao enfatizar 

que o “tema abordado na formação é ótimo. Formação clara, dinâmica e didática”.  
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Gráfico 21 - Clareza na comunicação 

 

Fonte: da pesquisa 

 
- Aplicabilidade no contexto educacional 

 
Os participantes da pesquisa precisaram avaliar as etapas do programa de 

formação atribuindo uma nota (um peso) dentro de uma escala numérica de 0 a 10 

em relação à aplicabilidade dos conhecimentos que foram construídos no contexto 

educacional. Após a análise, constatou-se que 75,03% dos participantes atribuíram 

peso 10, 17,22% peso 9,0, 2,54% peso 8,0 2,07% peso 7,0 e 0,11 peso 6,0. 

 
Gráfico 22 - Aplicabilidade no contexto educacional 

 

Fonte: da pesquisa 
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- Relevância em relação aos conteúdos apresentados  

 
Embora a proposta formativa tenha sido pensada, elaborada, organizada e 

aplicada com base nas demandas formativas apresentadas pelos próprios 

participantes da pesquisa, observou-se a relevância de indagar sobre o grau de 

relevância dos conteúdos trabalhos durante as etapas de formação. Dessa forma, 

constatou-se que 75,03% dos participantes atribuíram peso 10, considerando de 

extrema relevância, 14,9% atribuíram peso 9, 8,9%, atribuíram peso 8, 0,78% peso 7 

(Gráfico 22).  

Como exemplo, registra-se a resposta do P14: “Todo conhecimento que foi 

compartilhado foi muito construtivo e reflexivo também em vários aspectos: “Estou 

conseguindo pensar sobre a minha prática em sala de aula e também na minha vida 

pessoal [...] extremamente enriquecedor, para a formação pessoal e profissional”. 

 
Gráfico 23 - Relevância do conteúdo apresentado 

 

Fonte: da pesquisa  

 

5.5 DISCUSSÕES DAS QUESTÕES ABERTAS POR ETAPA FORMATIVA  

 
O resultado das questões discursivas pertinentes às etapas formativas é 

sistematizado na sequência. Destaca-se que os questionários das Etapas 1 e 2 

apresentavam apenas uma questão discursiva, sendo que os resultados são 

apresentados no final da seção, com o propósito de agrupá-los às respostas das 
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outras etapas, justamente por se tratar de uma questão comum entre todas as etapas 

da formação.    

 

5.5.1 Etapa 3: Inclusão e práticas pedagógicas  

 

Na terceira etapa da proposta de formação continuada discutiu-se a inclusão e 

práticas pedagógicas inclusivas com base no material didático (apostila) utilizado pela 

instituição. Esta etapa contou com a participação do assistente pedagógico que 

fornece os materiais para escola, sendo ele quem conduziu a formação.  

Esta demanda formativa foi organizada com base nas angústias trazidas pelos 

docentes ao perceberem a necessidade de trabalhar o currículo/conteúdos inerente a 

cada ano/série escolar e articulá-los com as especificidades dos alunos. No encontro, 

os professores tiveram a oportunidade de conversar sobre os estilos de 

aprendizagem, conectando-as aos recursos visuais/auditivos e tecnológicos do 

material; entender como os quatro pilares da educação (aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser), preconizados pelo material 

utilizado, podem ser aliados ao desenvolvimento integral dos estudantes e da 

aprendizagem; vislumbrar as possibilidades de flexibilização curricular e a importância 

de se criar estratégias pedagógicas que promovam a inclusão escolar.  

Partindo desses aspectos na avaliação desse encontro, os participantes foram 

questionados sobre como conectar o material/apostila com a realidade dos estudantes 

que apresentam alguma especificidade. Eles trouxeram à tona questões como 

aproximar os conteúdos com realidade de cada aluno e ainda dar significado a estes 

conteúdos. Podemos observar nas respostas dos participantes P14: “Aproximando ou 

adaptando-a para realidade vivida pelos alunos da nossa escola” e ainda “transpondo-

os para realidade dos alunos e procurando fazer com que estes façam sentido para 

eles”, segundo o participante 8. 

Pudemos ainda contextualizar a necessidade do olhar individualizado para as 

singularidades dos sujeitos como se destaca na resposta do participante 9, que 

demonstra a importância da aprendizagem colaborativa.  

“Procurando olhar para cada aluno em sua singularidade, fazendo com 
que este de sinta primeiramente acolhido, para então partir para o 
desenvolvimento e aplicação dos conteúdos estruturantes, pensando 
sempre nas diversas e diferentes formas de aprendizagem, para que 
esta seja colaborativa e acima de tudo, prazerosa”. 
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Por outro lado, assim como Venâncio (2017) observou em seu estudo, entende-

se que o trabalho colaborativo também não é tarefa simples, principalmente pelo fato 

de muitos profissionais estarem acostumados com o individualismo. Essa condição 

“[...] promove e naturaliza a competição entre sujeitos e gera, pela adoção de um 

currículo hegemônico e metodologia e avaliação padronizados, um aparente 

desinteresse e desmotivação pelo aprender [...]” (VENÂNCIO, 2017, p.17), ao invés 

de adotarem a cooperação para direcionarem suas ações pedagógicas.   

Em relação às práticas pedagógicas inclusivas e sua utilização no dia a dia de 

sala de aula, os participantes demonstraram a necessidade de “compreender e 

entender como o aluno aprende” (P10), para assim “poder direcionar a abordagem 

nas aulas para que facilite a aprendizagem (P12). E, finalmente, a condição de 

estarem abertos a novas possibilidades, compreendendo que o “objetivo final é 

sempre a aprendizagem do aluno” (P6) 

 

5.5.2 Etapa 4: Afetividade e Aprendizagem  

 

Na etapa quatro da formação pedagógica, os participantes da pesquisa tiveram 

a oportunidade de discutir e ressignificar seus conhecimentos acerca da relação entre 

afetividade e aprendizagem. Este encontro contou com a participação de quatro 

colaboradores, acadêmicos do curso de Psicologia, os quais conduziram as 

interações com os participantes promovendo reflexões. 

 A avaliação desta etapa centrou-se na relação da afetividade e aprendizagem, 

visando o desenvolvimento integral de todos os estudantes. Neste contexto, os 

participantes da pesquisa trouxeram a importância da discussão desse tema, “pois 

uma vez que o aluno se sente acolhido e à vontade com o professor, ele consegue 

aprender com mais facilidade. A afetividade é crucial para o desenvolvimento da 

aprendizagem” (P7). 

Os participantes ainda destacaram a afetividade como ferramenta importante 

de ensino, como pode ser observado na resposta do participante 4: “a abordagem de 

conteúdos deve ser feita considerando a diversidade de sujeitos aprendentes, por 

isso, ensinar com afetividade é instrumento metodológico, é ferramenta de ensino e a 

base do ser educador. 
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A observação da participante 4 indica “o entendimento que não há práxis 

educativa sem afetividade” (P4), já que se relaciona com as demais observações 

realizadas, com as reflexões proporcionadas pelos ministrantes desta etapa e com os 

princípios dos propositores deste trabalho.  

 

5.5.3 Etapa 5: Laudos e/ou Pareceres 

 

A etapa cinco da proposta de formação está relacionada às especificidades dos 

educandos apresentadas nos laudos e/ou pareceres. Nessa etapa, pretendeu-se 

atender a demanda formativa apresentada pelos docentes no que tange à 

necessidade de conhecer mais e melhor as particularidades apresentadas pelos 

educandos. As discussões se pautaram na temática dos laudos e/ou pareceres como 

ferramenta didática de orientação para o planejamento escolar. 

Nesse cenário, retomaram-se questões relacionadas ao ritmo e estilos de 

aprendizagem dos educandos, a necessidade do trabalho colaborativo e 

interdisciplinar, o pensar em um planejamento inclusivo, focar primeiramente nas 

habilidades do que nas dificuldades e a importância de buscar conhecimentos mais 

aprofundados sobre as características que os educandos apresentam para se 

construir pontes e estabelecer relação entre o que eles apresentam e onde queremos 

chegar.   

Com base no que foi apresentado, os participantes avaliaram a etapa de 

formação respondendo sobre qual o papel do laudo e/ou parecer no desenvolvimento 

do trabalho pedagógico e como esta formação auxiliou na construção de novas 

concepções acerca da necessidade de conhecer as especificidades dos educandos.  

Nesse aspecto, o participante 2 expôs que conhecendo as especificidades dos alunos 

apresentadas nos laudos e/ou pareceres “podemos direcionar e/ou re/pensar nossa 

prática e assim melhorar ou readequar o nosso trabalho a fim de proporcionar 

melhores condições de ensino-aprendizagem aos mesmos”. Evidencia-se nessa 

resposta a possibilidade de utilizar o laudo como uma ferramenta para o planejamento. 

 Ainda nesse contexto, conhecer as especificidades dos educandos, de acordo 

com o participante 13, “nos convida a buscar novas organizações” e ajuda “a 

compreender melhor que mesmo que existam diferentes realidades em uma sala de 

aula, é possível procurar o melhor caminho para se transmitir o conhecimento” (P4) 
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Ao entender que por traz de um laudo e/ou parecer existe uma pessoa, 

compreende-se que esse documento não a define, mas possibilita ampliar os 

caminhos a serem percorridos. Isso no intuito de promover o desenvolvimento integral 

desse educando, assim é perceptível a “importância de olharmos para a singularidade 

dos sujeitos que fazem parte da nossa realidade escolar” (P2) e podemos “[...] assumir 

a responsabilidade de uma nova postura” (P7). Sendo assim, não se estabelecem 

barreiras no processo de inclusão, mas se criem possibilidades através do 

conhecimento.  

 

5.5.4 Etapa 6: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade  

 

Na sexta etapa da proposta de formação discutiu-se as especificidades 

relacionados ao TDAH, visando a identificação de estratégias didáticas que favoreçam 

a inclusão. Este encontro contou com a participação de uma especialista na área que 

oportunizou a socialização e a construção de conhecimentos no tocante a essa 

demanda formativa.  

Esse assunto foi indicação dos participantes por apresentarem dificuldades de 

entendimento em relação às características que os alunos laudados com esse 

transtorno apresentam, bem como por ter se destacado na pesquisa com o número 

mais elevado de alunos com essa especificidade sendo, portanto, essencial ser 

abordado e discutido.  

A avaliação dos participantes nesta etapa formativa se deu em relação a dois 

contextos, o primeiro deles diz respeito à explanação da especialista, se esta atendeu 

as necessidades e possibilitou a ampliação de práticas pedagógicas inclusivas e o 

segundo contexto se a formação auxiliou na construção de conhecimento em relação 

ao TDAH.  

Neste cenário, os participantes da pesquisa trouxeram em suas respostas a 

possibilidade de “repensar a minha prática e ampliar o meu olhar para diferentes 

formas de acolher os alunos” (P8). Percebendo “com mais clareza as dificuldades dos 

nossos alunos” (P9) no intuito de “entender, conhecer, reconhecer, fazer da 

aprendizagem não apenas um momento cotidiano e sim um momento ímpar na vida 

escolar do aluno” (P2), “[...] de forma a valorizá-los em suas potencialidades” (P12).  
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Nesta etapa, foi possível entender que não existe uma receita pronta, mas que 

a inclusão é um processo que exige uma reconexão constante com a prática diária 

como podemos perceber na resposta do participante 8: 

Percebi que precisamos estar revendo nossa prática constantemente 
e procurando readequar atividades e nosso comportamento, afinal 
como pudemos perceber não existe uma receita pronta para trabalhar 
com alunos que apresentem essa particularidade. É um processo de 
construção e reconstrução constante. Precisamos, no entanto, estar 
abertos pra isso. (P8) 

 

  Com esta etapa da formação foi possível perceber que os participantes não 

tinham “muita noção das características existentes entre alunos com TDAH (P 9)” e 

que agora podem perceber com mais clareza as dificuldades (P 4)” dos alunos. 

Pode-se ainda destacar a resposta do participante 2 que revela a importância 

da humanização e respeito ao aluno, “muito se fala sobre TDAH, porém com a 

explicação podemos olhar para nossos alunos e as pessoas ao nosso redor, a nós 

mesmos e saber que todos temos limitações, a humanização com que o tema foi 

tratado traz novas maneiras de trabalhar na prática docente. 

 

5.5.5 Etapa 7: Transtorno do Espectro Autista  

 

No sétimo encontro do programa de formação, contamos com a participação 

de um especialista que contribuiu dividindo seus conhecimentos sobre Autismo. 

Foram esclarecidas questões inerentes ao diagnóstico, às características, às 

comorbidades mais comuns, à aprendizagem e adaptação curricular.  

Esta demanda formativa foi elencada pelos participantes da pesquisa devido à 

falta de conhecimento mais aprofundado sobre o assunto e também por fazer parte 

de uma das especificidades apresentadas nos laudos e/ou pareceres que fazem parte 

desta pesquisa. Havendo, portanto, a necessidade de trazer esse assunto para a 

pauta e oportunizar, com base nele, a ampliação do repertório de conhecimento, além 

de vislumbrar possibilidades de inclusão e práticas pedagógicas inclusivas.  

A avaliação desta etapa procurou saber se a explanação do especialista 

atendeu a necessidade dos professores e possibilitou a ampliação dos olhares, 

auxiliando na construção de novos saberes acerca do autismo. Ao analisar as 

respostas dos participantes, foi possível constatar a surpresa para alguns sobre os 

conteúdos que o especialista trouxe sobre o tema, como se observa na resposta do 
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participante 6, “confesso que não sabia de muitas coisas que o especialista falou. 

Portanto, para mim foi muito importante participar desta palestra”. O participante 14 

completa que “os exemplos dados pelo especialista nos possibilitaram compreender 

um pouco do contexto relacionado ao tema, como o autismo se desenvolve em 

diferentes idades e situações e isso nos permite ampliar o entendimento sobre nossos 

alunos”.  

Sendo assim, ficou evidente que este encontro proporcionou a aproximação 

com a realidade do contexto educacional, ao passo que ampliou as possibilidades de 

adaptações curriculares em sala de aula, pois “muitos detalhes foram esclarecidos, 

vamos saber olhar melhor para eles. Adaptar melhor nosso conteúdo”. (P11) e, ainda, 

conforme o participante 18 aponta “[...] melhores atuações nas práticas pedagógicas 

relacionadas ao autismo”. 

Por fim, ficou evidente a necessidade de flexibilizar o processo de aprender, 

não apenas para os alunos com especificidades, mas para todos os alunos em sala 

de aula. Ressalta-se que flexibilizar não é sinônimo de facilitar e sim de buscar 

alternativas, possibilidades, pensar e repensar a prática diária, ir além do currículo, 

romper as barreiras e fazer da escola um lugar de oportunidades. É somente desta 

forma para compreender o real significado de inclusão.  

 

5.5.6 Etapa 8: Inteligência Emocional e Relacionamento Interpessoal  

 

Na oitava etapa da formação tivemos novamente a oportunidade de contar com 

a colaboração dos acadêmicos da Psicologia que trouxeram para o debate do dia 

questões inerentes à inteligência emocional e ao relacionamento interpessoal. 

Esta demanda formativa emergiu durante o segundo encontro de formação, no 

qual foram discutidas as questões referentes à afetividade e à aprendizagem. A 

discussão surgiu da necessidade que os professores apresentaram de vislumbrar 

caminhos para fortalecer vínculos com os alunos, ao mesmo tempo em que 

estabelecem conexões com a aprendizagem.   

Nesse encontro foram debatidas questões como o reconhecimento das 

emoções e de que maneira elas afetam as relações que estabelecemos, ou seja, a 

relação corpo e mente, automotivação, comunicação, relação professor e aluno e o 

papel da escola na formação do indivíduo. Após o encontro, os participantes avaliaram 
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a discussão trazendo reflexões sobre a relação de inteligência emocional e inclusão e 

expuseram as contribuições geradas a partir das discussões promovidas nesta 

formação. 

Como base nas respostas, observou-se que “o tema inteligência emocional é 

de suma importância quando se trata de inclusão escolar” (P14) e que se faz 

necessário “reconhecer as nossas emoções e de nossos alunos, para que haja uma 

interação equilibrada de sentimentos, para que assim possamos ensinar e aprender” 

(P5). 

O participante 2 complementa as reflexões aqui expostas salientando que 

“Sabemos que o dia a dia de sala de aula exige de nós muito jogo de cintura para 

atender de forma efetiva as situações por vezes adversas que surgem e “saber lidar 

com emoções é uma excelente forma de mediação” (P2). Nesse cenário, convém 

trazer ainda a reflexão do participante 12, que diz:  

“precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional para 
podermos lidar com diferentes situações e com as "emoções" do outro. 
Bem como, para podermos direcionar o nosso trabalho pensando na 
diversidade que temos em sala de aula” (P12). 
 

Por fim, concluem-se as reflexões dessa etapa com a olhar do participante 6 

que afirma: “[...] esse encontro permitiu que os participantes entrassem em contato 

com as suas emoções, que refletissem sobre elas e sobre como elas interferem na 

tríade educacional o eu o outro e nós e principalmente nos "provocando" sobre como 

lidamos com as nossas emoções, com as emoções do outro e sobre nossa prática 

pedagógica” (P6).  

 

5.5.7 Etapa 9: Distúrbio do Processamento Auditivo Central  

 
Na nona etapa formativa foi discutido um tema pouco conhecido pelos 

participantes, porém de extrema importância por se aproximar de características do 

Transtorno do Déficit de Atenção já apresentando anteriormente. Este encontro contou 

com a participação de uma Fonoaudióloga do município de Caçador que dividiu seus 

conhecimentos acerca do distúrbio do processamento auditivo central.  A ministrante 

explanou sobre características, manifestações comportamentais, orientações, 

estratégias e esclareceu algumas aproximações em relação ao TDAH. 
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Justifica-se, desta forma, a necessidade de discutir esse assunto como uma 

demanda formativa pelo próprio desconhecimento dos participantes em relação ao 

distúrbio e por ser umas das especificidades apresentadas nos laudos e/ou pareceres 

já analisados nesta pesquisa.  

Nesse encontro, os participantes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e 

ampliar seus conhecimentos. Ao final, eles avaliaram a etapa respondendo se a 

explanação da especialista atendeu às necessidades, possibilitando a construção de 

novos saberes, a ressignificação de olhares e a possibilidade de ampliação de 

práticas pedagógicas inclusivas. 

Analisando as respostas dos participantes foi possível verificar que a 

especialista “apresentou práticas simples e possíveis de intervenções diferenciadas 

para educandos [...]” (P2) e ainda “ajudou entender melhor a dificuldade que nosso 

aluno pode ter, nos mostrou como perceber essa dificuldade” (P11). “Auxiliou 

sobremaneira! Saber diferenciar e reconhecer as necessidades e características 

desses educandos faz-nos tirar vendas e rótulos que ainda perpassam qualquer tipo 

de deficiência” (P5). 

É interessante destacar que desconhecimento sobre esse distúrbio possibilitou 

aos participantes entender o quanto é oportuno esses momentos de troca de 

conhecimentos convalidados por meio experiências e vivências, que o trabalho 

docente se efetiva com a colaboração de todos e que ele é processual e dinâmico, 

porém nem sempre é fácil. Por fim, a resposta do participante 6 elucidou e 

contextualizou os momentos compartilhados até aqui.  

Foi muito construtiva e principalmente provocativa, assim como as 
outras. Acho que tivemos bons momentos para olharmos para nós 
mesmos, para identidade profissional que estamos construindo e 
pensarmos em quais ajustes que são necessários. Tal processo nem 
sempre é fácil, porém necessário e que pode ressignificar a nossa vida 
e a de nossos alunos também. 

 

5.5.8 Etapa 10: Seminário Final do programa de Formação Docente  

 

Para consolidar a proposta de formação continuada, foi realizado o último 

encontro da proposta de formação em formato de Seminário. Este encontro teve como 

condição mobilizadora a reflexão sobre as diversas possibilidades de promoção de 

inclusão apresentadas ou instigadas no decorrer dos encontros. Os participantes da 
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pesquisa se organizaram em quatro grupos e socializaram os conhecimentos 

construídos ao longo das etapas formativas.  

O seminário contou com a participação das professoras Dras. Marlene 

Zwierewicz e Maria Dolores Fortes Alves, as quais trouxeram contribuições relevantes 

em relação à inclusão e participaram ativamente dos diálogos promovidos após a 

apresentação de cada grupo.  

Os participantes avaliaram esta etapa da formação e apresentaram suas 

percepções, os avanços e possibilidades em relação à inclusão, destacaram as 

aprendizagens construídas, discursaram sobre a interação na equipe e o trabalho 

colaborativo e finalizaram evidenciando o que ficou de todo o processo e o 

conhecimento que foi construído ao longo das etapas do programa de formação.  

Inicialmente, perguntou-se de forma objetiva aos participantes se os assuntos 

abordados no programa de formação foram compatíveis com as demandas elencadas 

por eles e 100% dos participantes responderam que sim.  

Posteriormente, os participantes da pesquisa expuseram suas percepções em 

relação ao que foi socializado no seminário e puderam “compartilhar suas ideias, 

inquietações e possibilidades de inclusão”, como se destaca na resposta da 

participante 21 e, na sequência, da participante 15 também: 

Minha percepção é de que ele foi muito construtivo para todos os 
participantes de uma maneira em geral, afinal, todos puderam expor e 
socializar suas perspectivas, experiências e inquietações a respeito 
das temáticas que foram discutidas. Dessa maneira, novos 
conhecimentos foram possibilitados, compartilhados, mediados, 
muitas "provocações" realizadas e estas certamente servirão de 
"combustível" para que possamos rever nossa prática, bem como, 
para que novos caminhos sejam traçados e novas descobertas 
alcançadas em todos os sentidos de nossas vidas. (P15) 
 

Ressaltou-se ainda, nas vozes das participantes, que “o seminário foi muito 

produtivo e mostrou diferentes percepções e novas alternativas [...]” (P6), atingindo o 

propósito de “aprimoramento para garantir o relacionamento com os alunos, a 

sociedade e partes interessadas, assegurando um ambiente ético e de muito 

aprendizado” (P7).  

Os participantes da pesquisa sentiram-se parte integrante desse contexto, 

chamando para si a responsabilidade em “melhorar a prática docente, visto que o 

professor é parte fundamental desse processo no ambiente escolar” (P13). Nesse 
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sentido, eles trouxeram avanços e possibilidades de inclusão que foram apresentados 

no seminário e discutidos ao longo das etapas de formação.   

Os docentes entenderam a relevância de “[...] ajudar a garantir um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade 

de oportunidades (P7)”. Compreenderam também “que a inclusão vai além de ler um 

laudo e buscar alternativas metodológicas para suprir as necessidades educacionais 

de um estudante. Mas sim considerar que ele é parte de um todo [...]” (P5).  

 Os participantes expressaram que “um dos avanços é a relação interpessoal, 

desenvolvimento de uma escola inclusiva que nos possibilita um olhar diferenciado 

acerca da Inclusão e seu real significado” (P12), considerando, é claro, as “ações 

multidisciplinares como possibilidade de oferecer a oportunidade de ensino e 

aprendizagem de forma igualitária, respeitando as limitações de cada um” (P21).  

Em relação às aprendizagens construídas ao longo dos encontros e, 

consequentemente, com o seminário, coloca-se em evidência a resposta do 

participante 20, que reverbera a necessidade de repensar a sua prática diária, 

conectando-se com a realidade dos alunos, respeitando suas particularidades. 

Me fez repensar minha prática, e me fez pensar em criar uma 
dinâmica de aula pra todos e todas, indo mais devagar no conteúdo, 
focando nas informações mais importantes, usando recursos lúdicos, 
indo em etapas, revisando... me fez querer alcançar todos os alunos, 
dentro de suas particularidades, me conectando com eles.  

 
Pode-se destacar também como aprendizagens, a importância do “acolhimento 

e o trabalho em equipe” (P10), os quais são tão necessários para que a inclusão se 

efetive no espaço educacional e também “que a inclusão deve acontecer com todos, 

independente de condições físicas ou cognitivas” (P13) que apresentem. 

Os participantes da pesquisa precisaram avaliar a interação e se houve 

trabalho colaborativo nas equipes. Nesse contexto, apresentaram as percepções 

individuais e divergentes em alguns momentos. O participante 6, por exemplo, revelou 

“que somente através da interação e da colaboração foi possível desenvolver o 

trabalho entre a equipe e assim se tornou possível transmitir as nossas ideias de uma 

forma muito significativa”.  

Em contrapartida, o participante 5 denota sua insatisfação em relação ao 

trabalho colaborativo no seu grupo, revelando a necessidade de aprimorar esse 

aspecto dentro do contexto escolar.  



139 
 

 
 

No meu grupo composto por seis pessoas, apenas três professoras se 
dispuseram a colaborar de fato. O que denota uma postura ignorante 
e frágil de parte do corpo docente do colégio ao não compreender o 
referido momento como oportunidade de ação-reflexão-ação. Mas 
entre todos os grupos, gostei do diálogo que foi estabelecido pois não 
foi algo repetitivo, pois cada grupo enfatizou diferentes perspectivas 
de olhar para o tema. 

 

O participante 13 coaduna com o participante 5 e salienta que 

 “Talvez ao fato de nem todos dominarem o assunto e também por a 
Inclusão ser tão desafiadora, a interação não ocorreu de forma 
satisfatória para todos, porém foi de grande valor, pois todos tiveram 
oportunidade de relatar suas angústias e dificuldades enfrentadas”.  
 

Porém, em sua maioria, os participantes indicaram que “a interação fomenta a 

troca de experiências, amplia a possibilidade de amenizar angústias que são comuns 

a todos que tem necessidade de encarar desafios e mudar suas atitudes” (P2) e 

“somente através da interação e da colaboração foi possível desenvolver o trabalho 

entre a equipe e assim se tornou possível transmitir as nossas ideias de uma forma 

muito significativa” (P6). 

Por fim, compreendeu-se que o trabalho colaborativo permitiu o 

compartilhamento de experiências, a troca de conhecimentos e a oportunidade de 

reflexões que demandam a tomada de ações mais assertivas, conscientes e 

inclusivas.  

Vejo que o compartilhamento de ideias, expectativas, experiências, 
conhecimentos entre outros, permite que novas reflexões sejam 
realizadas e assim, consequentemente, desperta para novas formas 
de pensar e agir. Em muitos casos, o olhar do outro, essa troca que é 
realizada, nos faz perceber coisas que não havíamos pensando antes. 
Isso tudo, de fato é muito construtivo se estivermos abertos e 
dispostos a negociar/renegociar novas formas de pensar e agir. (P15) 

 

Além do mais, conforme se observou no estudo de Venâncio (2017), não existe 

um modelo único de ações para que a inclusão aconteça e é por isso que ela exige 

análise contextual, conhecimento, participação, adesão, pertencimento, engajamento 

e motivação por parte dos profissionais da educação. Portanto, “incita a criação de 

laços de pertença que propiciam uma articulação de equipe que favorece um trabalho 

em rede, onde cada um exerce sua função de maneira mais integrada e eficaz, de 

maneira cooperativa” (VENÂNCIO, 2017, p.17). 

Os participantes da pesquisa contextualizaram o aproveitamento de todo o 

processo nos encontros realizados. Com os resultados destacaram-se algumas das 
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respostas como forma de clarificar a percepção deles em relação à proposta de 

formação continuada. 

Quadro 9 - O que ficou dos encontros de formação 

P12 
O que fica dos encontros sem dúvida é o conhecimento e uma visão diferente, cada 
criança possui características, interesses e habilidades de aprendizagem que são 
únicas, temos que nos adaptar para melhor suprir as necessidades de cada aluno. 

P13 
Fica a gratidão e satisfação ao poder fazer parte desse momento único, fazer parte 
dessas discussões aprimorou meu trabalho, transformou a minha mente para que 
assim possa desenvolver minha função enquanto Professora e ser humano. 

P16 
Tive uma ampla visão dos objetivos da inclusão e o quanto é importante nos dias 
atuais para um aprendizado de qualidade, onde engloba os direitos de todos 
independente de raça, cor ou diversidades. Sabendo que a aplicabilidade dessas 
práticas pedagógicas contribuirá para o aprimoramento do ensino, o qual facilitará o 
aprendizado para todas. 

P20 
Que somos seres diferentes que compartilhamos o mesmo convívio social, onde a 
escola é parte fundamental da formação do indivíduo. Reconhecemos ainda mais a 
importância de olhar nossos alunos com um olhar humano, reconhecer suas 
dificuldades e se adaptar. 

P21 
Passei a ter uma visão diferente sobre a inclusão, admito que era um assunto que 
não me atraía muito, mas com os encontros meu olhar se ampliou. Entendi que nem 
sempre precisamos esperar para começar a trabalhar de forma diferenciada com 
aquele aluno que necessita de uma atenção diferenciada. Que o acolhimento do 
meu aluno é de suma importância para o desenvolvimento do nosso trabalho. 

Fonte: da pesquisa 

Foi possível inferir nas observações deixadas pelos participantes nesta 

questão, que, além de eles considerarem a formação pertinente e necessária, ela 

resgatou memórias e foi importante para motivar, para fazer pensar e repensar sobre 

a prática docente, para renegociar as identidades profissionais, que estão e devem 

permanecer em constante construção.  

Por fim, compreende-se ainda, que essas percepções certamente perpassaram 

e perpassarão os limites das relações de trabalho e refletirão na vida pessoal dos 

participantes nas mais diversas esferas sociais em que eles estão e/ou estejam 

inseridos.  

Nas respostas não foram observadas críticas em relação à proposta. Também 

não foram observadas sugestões para sua melhora. 
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5.5.9 Considerações gerais sobre a proposta formativa  

Esta questão foi elaborada para que os participantes da pesquisa pudessem 

opinar sobre cada etapa formativa, contribuindo com sugestões, críticas e/ou elogios. 

Ela foi realizada em nove das dez avaliações nas etapas do programa de formação 

continuada. Nesse momento, analisou-se em um contexto geral, compilando as 

respostas dos nove encontros e evidenciando as aproximações e distanciamentos.  

Com a análise das respostas, observou-se que os participantes demonstraram 

satisfação em participar da formação, considerando-a pertinente e as discussões 

promovidas nos encontros como necessárias. A seguir destacaram-se algumas das 

respostas. 

Quadro 10 - Parecer geral sobre a proposta formativa 

P2 
Foi enriquecedor, esse assunto não tem uma resposta só, é bacana ver os diferentes 

pontos de vista e aumentar nosso conhecimento, além de nos tornar pessoas e 

profissionais melhores. 

P6 O tema abordado foi de extrema importância para conhecimentos e reflexão, sobre 

as questões que vivenciamos no nosso dia a dia. Falar sobre inclusão é falar sobre 

nós mesmos, se colocar no lugar do outro e pensar em um ambiente propício para o 

desenvolvimento dos alunos e do nosso crescimento profissional e pessoal. Onde 

somos base para melhorias da educação inclusiva, baseados no que fazemos hoje, 

e que terá reflexo no futuro. 

P8 Achei muito pertinente e acima de tudo necessário discutir e refletir sobre a temática 

abordada. Acredito que todas as reflexões que foram realizadas e os conhecimentos 

que foram compartilhados serão de grande relevância tanto na construção da minha 

identidade profissional, bem como na minha vida pessoal também. 

P10 Gostei muito da formação e achei muito útil. Saí pensando um monte de coisa e 

querendo melhorar em sala. Acho que essas discussões são fundamentais e gosto 

muito de saber que trabalho em uma escola que reflete, problematiza, conversa com 

os professores. O material apresentado foi muito relevante, enriqueceu minha 

formação. E também me senti bem à vontade, achei legal podermos conversar sobre 

a educação porque isso é o que move minha vida. Sou super parceira pra projetos e 

discussões nesse sentido. 

P11 Ótima oportunidade para meu crescimento profissional! Só tenho a agradecer 

P12 Agradeço a oportunidade de novos conhecimentos e reflexão que nos provoca a 

buscar respostas para dificuldades que nos cercam na atuação da educação. 

P14 Todo conhecimento que foi compartilhado foi muito construtivo e reflexivo também 

em vários aspectos. Estou conseguindo pensar sobre a minha prática em sala de 

aula e também na minha vida pessoal. 

P16 Foram abordados pontos estratégicos e relevantes para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da inclusão escolar. 

P18 A formação foi bem interessante, trazendo assuntos e discussões pertinentes e 
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relevantes que esclareceram várias dúvidas e abriram novos horizontes para a 

questão da educação inclusiva. 

P19 Através das práticas formativas compreendemos melhor o modo “como este 

profissional aprende a profissão”. A metodologia adotada no encontro foi a bastante 

qualitativa, pois através das trocas de experiências, das vivências de outras pessoas 

sempre aprendemos uns com os outros! Parabéns!!! 

P20 Foi muito positivo, me tocou muito e me fez refletir não só como professor e 

funcionário, mas também em como eu era quando aluno. 

P21 Foi muito válido no sentido de despertar meu olhar para coisas que eu não pensava 

e nem conhecia e os exemplos práticos apresentados foram bem úteis. 

Fonte: da pesquisa 

 

Foi possível inferir nas observações deixadas pelos participantes que além de 

eles acharem a formação pertinente e necessária, ela resgatou memórias e foi 

importante para motivar; para fazer pensar e repensar sobre a prática docente; para 

renegociar as identidades profissionais, as quais estão e devem permanecer em 

constante construção. Por fim, essas percepções certamente perpassaram e 

perpassarão os limites das relações de trabalho e refletirão na vida pessoal dos 

participantes nas mais diversas esferas sociais em que eles estão e/ou estejam 

inseridos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando se inicia o processo de pesquisa, instiga-se a questionar por que 

pesquisar esse tema, como fazer a pesquisa, processos metodológicos, 

operacionalizações da formação, entre tantas outras indagações e inquietações 

particulares em busca de respaldo científico. 

 Por uma fração de tempo, acredita-se que ao final haverá uma resposta que 

aquiete e/ou contemple as perguntas iniciais. No entanto, ao findar a pesquisa não se 

tem uma resposta, porque não há uma resposta compartimentalizada para uma dada 

pergunta, ainda mais se referindo à inclusão. Chega-se ao final com possibilidades de 

olhar por diferentes caminhos, perspectivas e vieses e com possíveis métodos que 

podem ser adaptados.  

Na verdade, “finalizamos” porque é preciso apresentar os resultados obtidos 

nesse momento, mas o final não existe, é somente a certeza que a docência vai exigir 

pesquisa contínua, que cada realidade será uma, que seria pretensão demais ter 

respostas certas no perigo de incorrer na homogeneização e em receitas de como 

fazer, desconsiderando assim identidade, cultura, práticas, diversidade, diferenças, 

semelhanças e a pluralidade de tudo que constitui a pessoa, sobretudo a pessoa 

estudante e a pessoa docente, atores sociais num cenário complexo, instigante e 

desafiador que precisa incluir a todos sem distinção. 

É diante desse panorama que é possível perceber a complexidade do processo 

de inclusão, porque incluir não significa acolher no sentido de assistencialismo, nem 

integrar como se o estudante com deficiências e distúrbios não fizesse parte da soci-

edade. Mas, que incluir é compreender que o outro tem direito a uma educação e 

formação integral e, dessa forma, a escola precisa criar condições para atender a 

“todos” os estudantes, independentemente das características que apresentam.  

Além disso, é necessário considerar as demandas que envolvem o aprofunda-

mento de conhecimentos teóricos e técnicos dos profissionais da educação e ofertar 

estratégias didáticas inclusivas e as possibilidades avaliativas dessas estratégias. 

Retomar abordagens teóricas e metodologias é processo que requer a escuta 

atenta às necessidades docentes. Por isso, defendeu-se a necessidade de saber 

como os docentes compreendem a educação inclusiva, que estratégias utilizam, quais 

desafios enfrentam e que resultados alcançam.   
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Para além da formação inicial, que propicia uma formação ampla e geral, as 

especificidades de ensino, como a inclusão, têm deixado lacunas na graduação. 

Dessa forma, é fundamental construir possibilidades na formação continuada, sobre-

tudo no espaço de atuação, para que auxiliem os docentes a valorizar e/ou ressignifi-

car as práticas que podem ser determinantes para a inclusão escolar. 

Assim, ao se considerar o contexto educacional, enfatizou-se, nesta pesquisa, 

a necessidade de oportunizar aos docentes o envolvimento em formações que os 

auxiliem a desenvolver práticas em que todos os estudantes se sintam incluídos e 

permaneçam por se sentirem valorizados em suas especificidades.  

Nesse caso, pôde-se tecer juntamente com os docentes a construção desses 

conhecimentos em relação à educação inclusiva e assim criar conexões, estabelecer 

relações e religar os saberes dando sentido e significados a eles. Nesse processo, 

ficou evidente a necessidade de se redefinir e colocar em ação novas alternativas e 

práticas pedagógicas que beneficiem todos os estudantes, o que implica na atualiza-

ção e desenvolvimento de conceitos e aplicações educacionais compatíveis com esse 

grande desafio. 

  Tendo como propósito uma proposta formativa desenvolvida em serviço, fo-

ram mapeadas, primeiramente, as especificidades apresentadas em laudos e/ou pa-

receres referentes aos estudantes do Ensino Fundamental de uma escola privada de 

União da Vitória – Paraná. O mapeamento realizado com base nos laudos médicos 

e/ou pareceres neuropsicológicos e confirmou a existência de várias especificidades. 

Foi interessante trazer à baila as necessidades dos estudantes a partir desses docu-

mentos, porque, por um lado, evidenciou o desconhecimento dos docentes acerca de 

muitos dos distúrbios e deficiências detectados e, por outro, possibilitou que os parti-

cipantes compreendessem os documentos como instrumentos para o planejamento 

docente. Nesse mesmo sentido, destaca-se o quanto é oportuno ter os conhecimentos 

convalidados, expondo que o trabalho docente se efetiva com a colaboração de todos 

e que ele é processual e dinâmico, porém nem sempre é fácil. 

Em seguida, foi realizado um levantamento das demandas formativas sobre 

inclusão escolar apresentadas por docentes que atuam no Ensino Fundamental de 

uma escola privada de União da Vitória – Paraná. Entre as principais preocupações, 

destacaram a necessidade de conhecimento teórico e a consciência de que é preciso 

pensar que cada um aprende dentro de sua condição humana e se faz necessário 
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entender que cada estudante tem um tempo e um modo de aprender. Diante disso, 

reforçou-se a necessidade de romper com os processos padronizados de ensino e 

que exigem aprendizagens em ritmos e tempos específicos. 

Ademais, ficou evidente a pertinência da ação conjunta na formação 

continuada, no planejamento e nas ações decorrentes deles. Por isso, para que as 

práticas de inclusão aconteçam é preciso repensar a construção de práticas 

pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento humano de todo e qualquer 

estudante, considerando as especificidades de todos. 

No que se refere à sistematização de uma proposta formativa para atender as 

demandas para inclusão e indicadas pelos docentes que atuam no Ensino 

Fundamental de uma escola privada de União da Vitória – Paraná, o resultado mostrou 

a valorização na forma do planejamento para a prática inclusiva. Ficou claro que o 

trabalho individualizado e compartimentalizado de planejamento esvai as 

possibilidades de construção de práticas inclusivas. Por isso que o fortalecimento de 

práticas de inclusão se constrói colaborativamente. 

Os resultados da pesquisa mostram que o trabalho colaborativo para os parti-

cipantes minimizou as defasagens apresentadas na formação inicial e exige a forma-

ção continuada no próprio contexto de atuação. A proposta formativa viabilizou a troca 

e o compartilhamento de vivências e experiências entre os docentes. 

Ao avaliar a proposta de formação na perspectiva dos participantes, 

ponderando se foi compatível com as demandas apresentadas e suas respectivas 

contribuições para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas, concluiu-se 

que os participantes da pesquisa sentiram-se parte integrante desse contexto e 

abraçaram a responsabilidade de melhorar a própria prática docente, visto que o 

professor é parte fundamental desse processo no ambiente escolar. 

  Nesse sentido, os avanços e possibilidades de inclusão que foram 

apresentados nas etapas de formação permitiram que os docentes entendessem a 

relevância de garantir um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem 

discriminação e com base na igualdade de oportunidades. Sobretudo que a inclusão 

está além do que propõe um laudo, porque dentro da escola é preciso buscar 

alternativas de contemplar as necessidades educacionais dos estudantes, 

considerando-os parte de um todo.  
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 Nesta pesquisa, houve avanços nas relações interpessoais, que possibilitou 

olhar de forma diferenciada para inclusão e seu real significado. Além disso, ficou 

evidente que ações multidisciplinares são uma das possibilidades de oferecer um 

ensino e aprendizagem de forma igualitária, respeitando as limitações e 

potencialidades de cada um. Em relação às aprendizagens construídas ao longo dos 

encontros, destacou-se a necessidade de repensar a prática diária, conectando-se 

com a realidade dos estudantes, respeitando suas particularidades. 

Diante da proposta de elaboração de um produto educacional durante o 

desenvolvimento da pesquisa, ou seja, uma proposta de formação comprometida com 

a inclusão no contexto escolar, com vistas a atender as demandas locais e, a partir de 

sua difusão, colaborar também com outros contextos educacionais, afirma-se que 

pesquisa colabora para a continuidade de estudos sobre inclusão que já vêm sendo 

desenvolvidos no PPGEB, especialmente na Linha de Pesquisa ‘Cultura, Ensino, 

Saúde e Formação Docente’.  

Localmente, a pesquisa apresentou resultados instigantes e desafiadores para 

os docentes da instituição, permitiu a reflexão do entorno do lócus da pesquisa, 

abrindo caminhos para práticas inclusivas dentro da realidade pesquisada. 

Concomitante a isso, com o intuito de dar continuidade às pesquisas de Colussi (2018) 

e Olszewski (2018), é possível perceber que existe um leque de critérios utilizados 

pelos docentes para dar significado à inclusão escolar e que muitos deles coadunam 

com os estudos elencados no programa.  

Como limitações, pode-se destacar que devido à pandemia, o processo de 

formação aconteceu de forma virtual. Embora essa situação não tenha comprometido 

a execução das etapas, participação e colaboração dos participantes da pesquisa, 

percebeu-se a importância e a falta que o contato humano fez, afinal estes são 

elementos fundamentais nas relações escolares, principalmente no que se refere à 

formação.  

Ademais, ainda que a pesquisa tenha resultado positivo, evidencia-se que a 

prática de trabalho colaborativo ainda é um processo que precisa ser trabalhado 

dentro da escola, uma vez que é um ambiente, historicamente, competitivo devido às 

construções político-sociais, curriculares e de formação. Frente a isso, pode-se 

destacar a necessidade de mais momentos que permitam aos docentes refletir, 

desmistificar e compreender que o sucesso ou os fracassos na educação são frutos 
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do trabalho de todos, e que o trabalho compartimentalizado e individualizado não faz 

parte da educação inclusiva.  

Por isso, destaca-se que este estudo pode ser talvez não o destino, mas o 

ponto de partida para muitos outros estudos e para muitas outras discussões, uma 

vez que são as “provocações” que movem o mundo e resultam em ações 

significativas. Sendo assim, sugerem-se para futuras pesquisas, a avaliação das 

práticas inclusivas desenvolvidas a partir da formação na perspectiva dos estudantes, 

afinal, tem-se a perspectiva dos educadores em vários e diferentes sentidos como se 

pode observar nas pesquisas correlatas, bem como no presente estudo. Entretanto, 

seria interessante a colaboração da parte fundamental do processo inclusivo, ou seja, 

dos educandos.  

Sugere-se, ainda, pesquisas com enfoque na relação da afetividade como 

mediadora nos processos de ensino e de aprendizagem e sobre a importância do 

trabalho colaborativo e transdisciplinar, pois foi possível perceber com este estudo, a 

relevância destas perspectivas para a construção e para o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas inclusivas.   
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO I 

ENTREVISTA DE PERCEPÇÃO DOCENTE SOBRE O PROCESSO DE INCLUSÃO 
NO CONTEXTO ESCOLAR 

 
VALIDAÇÃO 

Este roteiro de entrevista tem como objetivo coletar dados para elaboração de um programa 
de formação continuada para docentes da educação básica de uma escola particular 
na cidade de União da Vitória- PR, no intuito de favorecer práticas pedagógicas 
inclusivas. Sua aplicação acontecerá posteriormente a coleta de dados inicial realizada por 
meio de análise de documentos, e constitui uma das etapas de uma pesquisa vinculada ao 
Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação Básica da Universidade 
Alto Vale do Rio do Peixe - PPGEB da UNIARP. 
Para validação de juízes, contamos com sua colaboração na análise de dois aspectos: a) 
articulação entre questão e dimensão; b) coerência na elaboração da questão. 

 As notas de validação podem variar de 1 a 5 e precisam ser registradas nas colunas ao lado 
de cada questão, enquanto as sugestões para melhorar a elaboração deverão ser registradas 
após cada item. Destaca-se que quanto mais próxima à nota 5, mais coerente e articulada é 
considerada cada questão na visão de quem valida o instrumento: 

1 - Insuficiente        2 - Regular         3 - Média          4 - Razoável      5 – Excelente 

Dimensão - questão Articulação 

dimensão - 

questão 

Coerência 

na 

elaboração 

da questão 

Dimensão 1: Concepção individual 
01 O que significa a inclusão escolar?   

02 O que significa para você a expressão “prática pedagógica inclusivas”?   

03 
Na sua prática docente, como você avalia quais são os estudantes que 
necessitam de práticas pedagógicas inclusivas? 

  

04 
Qual a importância do laudo/parecer para mobilizar ações inclusivas que 
visem o desenvolvimento integral dos estudantes? 

  

Dimensão 2: Estratégias inclusivas 

05 
Que estratégias pedagógicas você utiliza para promover a inclusão escolar em 
sala de aula? 

  

06 
De que maneira podem ser ampliadas possibilidades para inclusão escolar em 
instituições que possuem profissionais com pouca formação sobre esse assunto 
e têm pouca compreensão da sua relevância? 

  

07 
Quais são as principais etapas e as ações que precisam ser realizadas em cada 
uma delas para o planejamento de uma proposta que promova a inclusão em 
sala de aula? 

  

Dimensão 3: Contexto de atuação 

08 
Quais as principais necessidades que você verifica em relação a aprendizagem 
dos estudantes em sala de aula? 

  

09 

Você conhece todas as especifidades dos estudantes da turma de atuação 
apresentadas nos  
laudos? (    ) Não      (     ) Sim.  
Quais são as duas de maior incidência? ........................................;  

  

10 
Cite algumas características apresentadas pelos estudantes que você 
compreende que necessitam de um olhar mais individualizado em sala de aula. 

  

Dimensão 4: Possibilidades e dificuldades para a inclusão 
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11 
Quais são as principais possibilidades a serem consideradas no planejamento de 
ensino   
para a inclusão escolar? 

  

12 
Quais as principais dificuldades para a inclusão escolar encontradas no momento 
de organizar o planejamento escolar? 
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APÊNDICE 2 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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