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Considerando os saberes e a formação docente frente às questões da inclusão, 
pode–se dizer que uma escola para ser inclusiva não deve colocar a ênfase na 
deficiência que o aluno apresenta, mas sim na capacidade que os docentes têm de 
oferecer condições adequadas e recursos metodológicos educacionais frente às 
necessidades de cada aluno, pois as escolas comuns de ensino passaram a ter a 
responsabilidade de adaptar–se para atender às necessidades de todos os 
educandos que em seu processo de aprendizagem apresentam alguma dificuldade. 
Assim, esta pesquisa desenvolve–se em uma escola municipal de ensino 
fundamental de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que busca implementar ações 
que proporcionem a sensibilização, reflexão e a elaboração de diferentes 
alternativas metodológicas que subsidiem a produção de conhecimento sobre o 
fazer pedagógico inclusivo do professor, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
bem como, proporcionar análises e reflexão da ação docente junto aos alunos 
incluídos, promover estudos pautados pelos questionamentos advindos dos 
professores, provocando uma reflexão sobre a sua prática pedagógica. O estudo 
estrutura–se em encontros mensais, com os professores da escola locus do projeto, 
precedidos de um encontro dialógico entre a equipe de pesquisadores e a equipe 
diretiva da escola, sendo o trabalho realizado através da reflexão conjunta e 
constante entre os educadores da instituição de ensino superior e educadores da 
escola, numa metodologia que segue a perspectiva da pesquisa–ação. Esta 
pesquisa estrutura–se pela emergência da educação inclusiva, que traz consigo 
mudanças importantes na estrutura e concepções educacionais, bem como a 
necessidade da formação continua de professores, tendo em vista a produção de 
conhecimentos e saberes por parte do sistema educacional quanto a essa 
adaptação. 
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INTRODUÇÃO 

  

O que parecia impossível há algum tempo - a convivência entre os alunos ditos 
normais e os alunos com deficiência - está se tornando realidade e concretiza um 
conceito em educação: a inclusão, uma idéia que contempla a participação de 
todos, na escola, em especial daqueles que sempre foram considerados como 
"doentes" e incapazes frente aos padrões de normalidade (SILVA, 2007, p.103). 

  

A proposta de educação inclusiva tomou força nas últimas décadas. Professores e 
especialistas em educação especial começaram a discutir e buscar formas de como 
reestruturar o sistema para atender aos desafios dessa realidade, passando a exigir 
dos membros da escola uma postura e um compromisso efetivo com a educação, 
não apenas no atendimento aos alunos com necessidades especiais, mas também 
de todos os alunos, indiscriminadamente. 



 Seguindo esta tendência mundial, o Brasil, no ano de 1996, por meio da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 certificou o direito de um 
atendimento especializado a esses alunos com necessidades educacionais especiais. 
Mais recentemente, a nova política nacional de educação especial, publicada em 
janeiro de 2008, apresenta-se na perspectiva da educação inclusiva e regulamenta 
questões importantes para a implementação do modelo inclusivo. 

A partir do paradigma da inclusão, o atendimento da educação especial deixa de 
ser um subsistema paralelo que se encarrega de determinados alunos "ditos 
especiais", passando a ser um conjunto de recursos especiais a serviço da educação 
geral, em benefício de todos os alunos.  

A escola, e os professores em uma perspectiva inclusiva passam a redefinir seu 
papel no sentido de oferecer condições adequadas, recursos educacionais frente às 
necessidades educacionais de cada aluno e não mais dar ênfase apenas na 
deficiência que o aluno apresenta. Diante disso, as os docentes, enquanto 
formadores e mediadores de conhecimentos passaram a ter a responsabilidade de 
adaptar-se para atender às necessidades de todos os alunos que em seu processo 
de aprendizagem apresentam alguma dificuldade. 

Corroborando com essa idéia, Freitas (2008, p.21) comenta que: 

  

Assim, a educação de discentes com necessidades Educacionais Especiais, seja no 
contexto do ensino regular, seja em formas de atendimento especializado, permite 
aos professores em atuação rever os referenciais teórico-metodológicos e os 
incentiva, face ao enfrentamento das diferenças de seus alunos, a buscar uma 
formação continuada. 

  

Esse tipo de educação ganhou um caráter mais amplo, pois passou a fazer parte do 
sistema geral da educação, não sendo mais um sistema especial separado da 
educação comum. Dessa forma, as escolas passaram a se organizar de acordo com 
legislação brasileira que prevê a regulamentação de salas multifuncionais ou de 
apoio pedagógico especializado para atendimento de alunos incluídos, bem como de 
apoio ao professor que atende estes alunos nas classes comuns. 

Assim, para que a inclusão possibilite vantagens tanto para o aluno incluído, como 
para seus colegas e professor de turma, é necessário que a escola tenha 
consciência de seu papel na educação.  

Carvalho (2000, p.38) trata destas responsabilidades quando diz: 

  

A educação inclusiva tem sido conceituada como um processo de educar 
conjuntamente e de maneira incondicional, nas classes do ensino comum, alunos 
ditos normais com alunos - portadores ou não de deficiência - que apresentem 
necessidades educativas especiais. A inclusão beneficia todos, uma vez que sadios 
sentimentos de respeito à diferença, de cooperação e de solidariedade podem se 
desenvolver. 

  



A autora afirma que a inclusão pode beneficiar não só o incluído, mas todos que 
com ele estabelecerem interações. Ela complementa a relevância do tema ao 
afirmar que além de uma escola inclusiva precisamos de um mundo inclusivo. Um 
mundo no qual todos devem ter acesso às oportunidades de ser e estar na 
sociedade de forma participativa, onde a relação entre o acesso às oportunidades e 
as características individuais não sejam marcadas por interesses econômicos, ou 
pela caridade pública. 

Além disso, esta educação deve estar atenta às reformas educacionais significativas 
em que a escola inclua em suas atividades, em seus currículos, por intermédio de 
seus professores, serviços que efetivamente correspondam às necessidades de seus 
alunos, das famílias e das comunidades locais e que correspondam à demanda das 
nações no sentido de formarem cidadãos autônomos 

            Diante de todas essas inovações advindas dos documentos legais que 
visam à inclusão e havendo interesse dos professores e componentes da equipe 
diretiva de uma escola municipal de Santa Maria no Rio Grande do Sul, em firmar 
parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, da qual fazemos parte, 
estabeleceu-se um vínculo com a escola lócus do projeto, a fim de desenvolver 
ações que visem auxiliá-la nesse processo.  

Tal instituição se propôs a refletir com vistas a implementar a inclusão de alunos 
com necessidades educacionais especiais nas classes comuns de ensino. No entanto 
vinha encontrando algumas dificuldades ligadas aos aspectos pedagógico-
estruturais que dificultavam tal processo. 

Desde então se faz um trabalho de formação de professores, a partir de encontros 
dialógicos, sendo possível uma constante troca de experiências na busca de 
alternativas metodológicas que visem abranger e esclarecer todos os anseios e 
dificuldades apresentadas pelos profissionais da instituição de ensino, bem como, a 
ampliação de conhecimentos teórico-práticos dos pesquisadores da UFSM e 
professores da escola.   

Quanto à necessidade desse trabalho Nóvoa (1995 apud GONÇALVES e ROCHA, 
2007, p. 83) nos diz que:  

  

A formação de professores deve ser concebida como uma das componentes da 
mudança, em conexão estreita com outros sectores e áreas de intervenção, e não 
como uma espécie de condição prévia da mudança. A formação não se faz antes da 
mudança se faz durante [...]. 

  

            A formação deve advir da necessidade que a escola e o corpo de docentes 
desta têm de acrescentar novos conceitos e propor práticas em seu cotidiano 
escolar, na busca de alternativas que visem à melhoria de suas vivências e 
experiências profissionais, dando ênfase às práticas escolares de ensinar e 
aprender, numa perspectiva inclusiva que abrange e não estigmatiza a diversidade 
existente na instituição.  

A escola lócus da pesquisa teve sua fundação relativamente recente e a região em 
que está localizada é em uma das áreas menos favorecidas da cidade, sendo que a 
comunidade atendida apresenta, em sua maioria, difícil condição socioeconômica.  



Quanto ao trabalho pedagógico junto a alunos com alguma necessidade especial, a 
escola possui uma educadora especial que atua na sala de apoio/multifuncional. 
Nesta há diversos materiais didáticos, alguns computadores, um armário, um 
quadro negro e um "Cantinho da Leitura" onde se encontra um tapete com 
brinquedos e livros que são utilizados de acordo com a proposta da educadora 
especial da instituição.  

Stainback & Stainback (1999) deixa claro que a inclusão escolar visa criar um 
mundo em que todas a pessoas se reconheçam e se apóiem mutuamente, e esse 
objetivo não quer formar uma falsa homogeneidade. Ao contrário, as escolas 
devem organizar-se em função das diferenças individuais. Nesse contexto, é 
necessário que o sistema educacional assuma esses objetivos e desperte no aluno o 
desejo de se desenvolver.  

Para tanto, o presente texto abordará aspectos de pesquisa e extensão que vem 
sendo desenvolvidos na escola municipal desde o ano de 2007, numa relação 
conjunta entre os educadores da instituição e os pesquisadores da universidade, 
visando à proposição de ações que possibilitem a sensibilização, reflexão e a 
elaboração de diferentes alternativas metodológicas que subsidiem o trabalho 
pedagógico inclusivo do professor dos anos iniciais. 

  

Assim, discutir acerca das mediações que os professores elaboram para trabalhar 
com a diversidade em sala de aula, considerando as diferentes capacidades 
cognitivas da prática educativa, podem revelar pressupostos que indicam os fatores 
que agravam  o fracasso escolar. Nesse sentido, esta discussão demonstra 
preocupação não apenas com o que os professores pensam sobre o ensino e a 
consideração das diferentes capacidades cognitivas dos alunos nesse processo, mas 
também com a ação de ensinar e sua relação com as concepções sobre ensinar. 
Dessa forma, poder-se-á avançar sobre as questões pedagógicas à medida que se 
buscar compreender as relações existentes entre o domínio do saber 
(conhecimento científico) e o domínio do saber fazer (conhecimento prático) 
(FREITAS, 2008, p. 23). 

  

Além disso, há a promoção de estudos pautados pelos questionamentos advindos 
do grupo de professores, momentos para a reflexão da prática pedagógica com 
vistas à construção de ações que subsidiem e permeiam a educação inclusão, bem 
como a avaliação contínua das ações desenvolvidas ao longo dos encontros. 

  

METODOLOGIA 

  

 As ações vêm transcorrendo através da reflexão conjunta e constante entre os 
educadores da instituição de ensino superior e educadores da escola, numa 
metodologia que segue a perspectiva da pesquisa-ação dando-se preferência à 
investigação-ação, pelos seus aspectos eminentemente construtivos e dialéticos 
com vistas à transformação.  

Conforme Carr e Kemmis (1988, p. 197),  



  

[...]a tensão entre o entendimento retrospectivo e a ação prospectiva se concretiza 
em cada um dos ‘momentos' do processo de investigação-ação, cada um dos quais 
olha para trás, até o momento anterior de onde se extrai sua justificação, e 
também para frente, ao momento seguinte que é sua realização. 

  

Assim, é oportuno mencionar que o trabalho de pesquisa-ação é um constante 
recomeçar, reestruturar, podendo modificar-se em relação à proposta inicial, pois o 
mesmo encontra-se num determinado contexto histórico, onde saberes e ações 
interrelacionam-se, possibilitando aos investigados deparar-se a um só tempo, 
como produtores e produtos de sua própria história. 

Os encontros vêm acontecendo mensalmente há mais de dois anos na escola lócus 
do projeto, sendo precedidos de um encontro preparatório, no qual se discutem as 
questões a serem propostas para uma relação dialógica e sensibilizadora com os 
profissionais vigentes da escola municipal, de forma a envolvê-los em atividades 
interativas que permitam a troca de experiências e vivências quanto às questões de 
inclusão na escola.  

Cabe mencionar que a instituição de ensino não possui um corpo discente de alunos 
incluídos com alguma deficiência orgânica, e sim de uma total diversidade étnica e 
cultural, cuja única referência de educação e ensino que possuem em sua 
comunidade é a escola a qual frequentam. 

Para tanto desenvolvemos com os professores atividades como, por exemplo, o 
jogo de dominó, o qual era composto por recortes de tecidos semelhantes, com 
texturas diferentes e com botões nas pontas para unir os pedaços, que visava 
enfocar a diversidade presente na escola. Ao final o dominó formava um elo, 
representando a união do grupo, Interdisciplinaridade. 

Uma atividade desenvolvida em diferente oportunidade foi um quebra-cabeça feito 
a partir de um livro infantil, que conta a história de uma joaninha que foi excluída 
de seu grupo por não apresentar bolinhas escuras em seu corpo, como as demais. 
Nessa atividade os professores tiveram de montá-lo e dar um fim a história, além 
de refletir como a joaninha iria ser incluída. Tal situação trazia por proposta fazer 
uma reflexão conjunta, sobre questões como: O que é ser diferente? Que 
marcadores acusam a diferença? Ou quem, na realidade, é o diferente? Bem como, 
fazer uma alusão às questões de exclusão e inclusão, buscando uma alternativa 
metodológica que vise à inclusão dessa joaninha no grupo, assim como seus alunos 
em uma sala de aula onde a diversidade e a diferença estão presentes e em 
constante emergência. 

Todos esses encontros, além do já relatado, traziam como proposta, esclarecer 
dúvidas e inquietações advindas do grupo de professores da escola acerca das 
questões a respeito da educação inclusiva, visando a ampliação de sua formação e 
conhecimentos nesse aspecto. Como estas, várias outras atividades foram 
desenvolvidas na busca de tal objetivo, fazendo com que se forme um elo dialógico 
entre as práticas, advindas dos relatos dos professores, e os estudos teórico-
metodológicos, advindos do grupo de pesquisadores, levando um grande benefício 
às duas partes, evidenciando-se a efetivação e a importância da indissociabilidade 
teoria e prática para o sucesso do processo de aprendizagem. 



            PIMENTA (2004 apud SOTO, SOARES e RAMOS, 2007, p.164)  afirma que: 
"as transformações das práticas docentes só se efetivarão se o professor ampliar 
sua consciência sobre a própria prática, a sala de aula e a escola como um todo, o 
que pressupõe os conhecimentos teóricos e criativos sobre a realidade".  

  

RESULTADOS 

  

Esta pesquisa propôs, nos anos de 2007 e 2008, encontros mensais com os 
professores da escola municipal sendo feito um recesso no período de férias, tendo 
continuidade no presente ano. Foram doze encontros no total, seis em 2007 e seis 
em 2008, todos estes precedidos de um encontro preparatório e dialógico, entre a 
equipe de pesquisadores e equipe diretiva da escola, realizando um trabalho por 
meio da reflexão conjunta e constante entre os envolvidos. 

            Considerando o objetivo de sensibilizar os professores dos anos iniciais do 
ensino fundamental para proporcionar análises e reflexões da ação docente junto 
aos alunos incluídos, bem como os demais objetivos específicos do projeto, foi 
perceptível que no ano de 2007 houve apenas um início de sensibilização nesse 
aspecto, pois este conceito ainda estava vinculado à inclusão de pessoas com 
necessidades especiais orgânicas e/ou permanentes o que difere do contexto onde 
a escola está inserida, bem como da população que a freqüenta.  

Já em 2008, consideramos que houve a ampliação do conceito para além dos 
alunos com deficiências. Tal aspecto foi enfatizado no desenvolvimento das 
atividades dos encontros realizados na escola nos dias 20 de maio, 17 de junho e 
15 de julho deste ano, tendo como proposta classificar em um cartaz os grupos da 
comunidade considerados por eles incluídos e no outro os considerados excluídos, 
através dos critérios de renda familiar, condição de nutrição, relação idade e nível 
escolar, entre outros. 

Nesses encontros, tendo que pensar sobre a realidade da comunidade onde a 
escola está inserida, os docentes puderam analisar outros fatores além da 
deficiência como condição de inclusão escolar, nomeando, a partir disso e em 
outros momentos, muito mais em suas falas, esses alunos também como 
considerados incluídos.  

Assim, pode apontar-se um avanço no aspecto de sensibilização e 
comprometimento com a educação inclusiva e alunos incluídos - atendendo nossos 
objetivos no que diz respeito à maioria dos professores. 

Outro objetivo - possibilitar momentos para a reflexão da prática pedagógica com 
vistas à construção de alternativas metodológicas para a inclusão - guiou algumas 
das atividades desenvolvidas nos anos de 2007 e 2008. Trabalhando de forma 
diferenciada - mais dinâmica e lúdica - com os professores, oferecemos e buscamos 
fazê-los refletir em materiais a serem adaptados e utilizados por eles em sala de 
aula.  

Nesse sentido, a partir de análises - as avaliações finais realizadas pelos docentes - 
constatou-se que 33,3% consideram que sua prática pedagógica, a partir das 
atividades realizadas, sofreu alteração, outros 33,3% dizem que em parte sua 



prática foi modificada, 16,6% afirmam que a prática não sofreu alteração e outros 
16,6% acreditam que a prática permanece guiada por um olhar inclusivo.  

As análises da avaliação dos professores quanto às atividades do projeto realizadas 
na escola nos possibilitaram tal observação: 

                                                                                                                        
                                                   

Com as atividades realizadas no projeto foi possível, de alguma maneira, modificar 
sua prática pedagógica? 

Sim 33,3% 
Não 16,6% 
Em parte  33,3% 
Permanece guiada por um olhar inclusivo 16,6% 

  

Assim, aponta-se um resultado favorável. Uma vez que poucos professores 
parecem não estar envolvidos e não admitirem a proposta de inclusão como 
conveniente.  

Questionadas se, a partir das atividades do projeto, sua visão sobre inclusão 
educacional sofreu alguma alteração, 58,3% dos professores garantiu que sim; 
16,6% afirmaram que a visão não sofreu alteração, pois permanece guiada por um 
olhar inclusivo; 8,3% disseram que em parte seu entendimento foi modificado e 
16,6% dizem que o projeto em nada transformou sua visão. Como se vê na 
estatística: 

  

Sua visão sobre Inclusão Educacional sofreu alguma alteração? 

Sim 58,3% 
Não 16,6% 
Em parte  8,3% 
Permanece guiada por um olhar inclusivo 16,6% 

  

Dessa forma, observa-se novamente um progresso, apontado mesmo pelos 
professores como influenciado pelo projeto. No entanto, outra vez os dados 
positivos não são unânimes, mas superam bastante os não favoráveis. 
                                                                                                                        
                 

                 Supomos que esse avanço nos objetivos tem a ver com a metodologia 
da pesquisa-ação, em que buscamos promover estudos pautados pelos 
questionamentos advindos do grupo de professores e avaliar continuamente as 
ações desenvolvidas ao longo dos encontros. Através das reuniões preparatórias 
esses aspectos são contemplados e tem auxiliado a atender os objetivos propostos. 

   



CONCLUSÃO 

  

A partir da análise das ações realizadas até então, acreditamos que nossos 
objetivos estão sendo alcançados. Percebemos que a resistência quanto às 
discussões referentes à inclusão escolar vem sendo atenuada. No grupo há ainda 
profissionais que se opõem a proposta, mas esses são em número reduzido. A 
grande maioria dos docentes parece ter ampliado o conceito de inclusão 
educacional, conseguindo relacioná-lo a sua realidade escolar. 

 No entanto, considera-se oportuno, mais momentos de reflexão e análise dessa 
própria realidade a fim de visualizar os obstáculos ainda existentes para o sucesso 
da proposta e elaboração de alternativas possíveis. Além disso, partir das próprias 
experiências e refletir nos encontros do projeto sobre as suas vivências motiva os 
professores. 

Procurando também, como realizado até então, atender a solicitação das 
professoras da instituição, pensamos ser importante a ênfase em momentos para a 
reflexão da prática pedagógica com vistas à construção de alternativas 
metodológicas para a inclusão, uma vez que esse tema é recorrente na fala das 
profissionais. 

As ações realizadas na escola revelaram-nos um campo que necessita de apoio no 
que se refere aos processos de inclusão por parte do corpo docente da escola. 
Dessa forma, observando progressos, buscaremos organizar os encontros deste e 
dos próximos anos a partir das necessidades e possibilidades até então observadas. 

 Considerando que o acesso à escola é garantido por lei a todas as pessoas com ou 
sem necessidades especiais, as pessoas com necessidades permanentes não são as 
únicas que passam pelo processo de exclusão nesse sistema. Logo, não apenas 
uma sala de aula com alunos com necessidades especiais é uma sala de aula 
inclusiva, porque, ademais, todos os alunos têm suas peculiaridades e devem ser 
atendidos segundo suas necessidades. 

Nesse sentido, é oportuno remeter-nos as orientações do Programa de Educação 
Inclusiva do MEC. 

  

(...) cabe à escola prever o encaminhamento para estudo de caso, bem como o 
conjunto de procedimentos a serem adotados pelo professor, pela coordenação 
pedagógica, ela direção, pelo professor especialista, pela família e demais 
envolvido, para a análise do processo e planejamento das providências necessárias 
para favorecer a aprendizagem do aluno. Com o objetivo de garantir, a todas as 
crianças e adolescentes, o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento de 
competências, toda a escola deve desenvolver e regulamentar os procedimentos 
para a identificação de necessidades educacionais presentes no seu alunado. Há 
que se identificar tais necessidades, para que possa planejar os passos posteriores, 
do atendimento a essas necessidades (SEESP/MEC, 2004, P. 18 E 19). 

  

  



A reflexão em relação aos alunos incluídos ainda se mostra, igualmente, necessária, 
uma vez que percebemos que a dificuldade na identificação e caracterização desse 
aluno é um ponto que, apesar do trabalho reflexivo já realizado, ainda traz 
obstáculos ao entendimento do conceito de inclusão entre as professoras. 
Consideramos, assim, a parceria com a instituição, essencial para o sucesso das 
atividades até então desenvolvidas e para a obtenção de alguns dos objetivos 
estabelecidos na parceria univeridade-escola básica. 
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