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Uma proposta de escola inclusiva permanece sendo um desafio para a maior parte 
das redes públicas de ensino e dos professores. Professores que relatam não 
estarem preparados para desenvolver uma ação pedagógica que contemple a 
diversidade presente na sala de aula, principalmente as crianças com deficiência. 
Para a implementação de um projeto de educação inclusiva, as equipes das escolas 
necessitam promover, progressivamente, ações para o desenvolvimento de um 
trabalho pedagógico que visa responder à diversidade de estilos, interesses e 
ritmos de aprendizagem das crianças. As decisões sobre currículo adotadas pelas 
escolas, bem como as ações pedagógicas propostas e o relacionamento 
estabelecido entre a comunidade escolar, exercem influência em todo o processo de 
mediação do professor para a construção de conhecimentos das crianças. Este 
texto tem como objetivo compartilhar uma experiência de formação continuada que 
vem sendo realizada em uma escola pública desde 2006, a partir dos saberes e das 
práticas cotidianas do grupo de professores. Assumir o desafio de uma ação 
pedagógica mais dialógica e comprometida com as crianças com deficiência tem se 
apresentado como uma questão relevante no cotidiano desses docentes. A inclusão 
de crianças com deficiência trás para os professores a tarefa de realizar uma 
reflexão sobre a práxis, e isso leva tempo. (Re)pensar a formação continuada dos 
professores faz–se necessário para descobrir que ações são fundamentais no 
processo de implementação e consolidação de uma proposta pedagógica de uma 
escola verdadeiramente inclusiva. 
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Este texto tem como objetivo compartilhar uma experiência de formação continuada em 
serviço que vem sendo realizada em uma escola da rede municipal de São Gonçalo no Estado 
do Rio de Janeiro, desde 2006, a partir dos saberes e das práticas cotidianas do grupo de 
professores. Assumir o desafio de uma ação pedagógica mais dialógica e comprometida com 
as crianças com deficiência tem se apresentado como uma questão relevante no cotidiano 
desses docentes (Re)pensar a formação continuada dos professores faz-se necessário para 
descobrir que ações são fundamentais no processo de implementação e consolidação de uma 
proposta pedagógica de uma escola verdadeiramente inclusiva. 

Uma proposta de escola inclusiva permanece sendo um desafio para a maior parte 
das redes públicas de ensino e dos professores concomitantemente. A formação dos 
professores pouco tem oportunizado um suficiente embasamento teórico-prático que aproxime 
os mesmos da diversidade de sujeitos encontrados nas salas de aula. O conceito de 
diversidade é inerente à educação inclusiva e evidencia que cada criança possui uma maneira 
própria e específica de adquirir experiências e construir conhecimentos, embora todas as 
pessoas apresentem necessidades básicas comuns de aprendizagem. (DUK, 2005). 

1-Os primeiros passos 



Em 2006, intensificam-se os questionamentos, angústias e dúvidas relatadas nas 
reuniões semanais de planejamento de qual seria a postura da equipe técnica-pedagógica[1] 
da escola e dos próprios professores frente aos desafios impostos pelos alunos com 
necessidades educacionais especiais[2] e principalmente pelo acesso e permanência dos 
alunos com deficiência[3] e transtornos globais do desenvolvimento[4]

O formato dado aos encontros foi negociado com os docentes e equipe técnica-
pedagógica visando atender as necessidades do grupo e a disponibilidade de espaço e tempo.  
Os professores e equipe técnica passaram a se encontrar uma vez por mês com um tema ou 
questão escolhida pela maioria do grupo. As professoras do AEE, que tem como uma das 
atribuições oferecerem assessoria ficaram como mediadoras dos encontros, responsáveis não 
só pela organização, dinâmica, como também pela seleção do material de estudo do grupo. As 
mediadoras criaram um portfólio para o registro dos estudos, contendo todo o material utilizado 
e produzido durante os mesmos. Estes registros são feitos pelos próprios professores que se 
alternam na escrita e composição do portfólio com as avaliações dos professores que 
participaram do encontro, fotos, entre outras produções.   

 matriculados na 
escola. As professoras que trabalhavam com atendimento educacional especializado (AEE) na 
sala de recursos multifuncional da própria escola, em conversa com os professores propõem 
um grupo de estudos que imediatamente foi aceito como uma possibilidade na busca de 
respostas. 

O corpo docente da escola tem em sua maioria professores graduados e pós-
graduados[5]

Vale ressaltar que aliado ao projeto de formação continuada em serviço criado pela 
equipe da escola existe a política de formação continuada da rede municipal que promove 
palestras e cursos aos professores, além de reuniões mensais, até 2009, para os professores 
do AEE. O projeto de formação continuada em serviço da escola é conhecido na rede 
municipal pelas oportunidades que foram oferecidas de expor o trabalho que vem sendo 
desenvolvido, repercutindo de maneira que outras escolas realizem suas tentativas na busca 
de respostas aos desafios cotidianos. 

, cientes de que a formação continuada em serviço tem muito valor no cotidiano 
escolar.  Por este motivo foi elaborado um projeto de formação continuada em que toda a 
organização e os objetivos pensados coletivamente para os encontros pudessem ser anexados 
ao projeto político-pedagógico da escola. A iniciativa conta com o apoio da supervisora que 
acompanha a escola, que buscou o aval junto a Secretaria de Educação para que a carga 
horária dos encontros tivesse certificação e que participa sempre que possível dos encontros.  

A educação inclusiva pressupõe que todas as crianças de determinada comunidade 
devam aprender juntas, independentemente de suas condições pessoais, sociais, culturais, 
lingüísticas ou habilidades e potenciais diferenciados. Para avançar em direção a uma proposta 
de educação inclusiva é necessário que as equipes das escolas crie progressivamente uma 
série de condições que facilitem a oferta de resposta à diversidade. Segundo Mantoan 
(2003),“o futuro da escola inclusiva depende de uma rápida expansão dos projetos 
verdadeiramente imbuídos do compromisso de transformar a escola, para se adequar aos 
novos tempos.” (p. 92). 

2-As mudanças de direção enquanto percorremos o caminho... 

Dar resposta à diversidade significa romper com uma aula que é planejada e 
organizada para todos os alunos executarem as mesmas propostas, da mesma forma e com os 
mesmos materiais. Romper com uma aula que não considera diferenças de estilos, ritmos e 
interesses, muito menos, se considera o que a criança pode oferecer de contribuição ao grupo.  

Os primeiros encontros foram marcados pela sensibilização do grupo para as 
possibilidades de desenvolver um trabalho com os alunos com deficiências. O olhar da falta 
esteve durante muito tempo presente no percurso de vários professores, principalmente por 
estarem trabalhando com as classes populares. Daí a necessidade de organizar encontros 
para discutirmos a garantia de direitos das pessoas com deficiência. Uma linha do tempo, 



literalmente, foi montada para apresentação de cada documento oficial de âmbito internacional 
e nacional. O que a maioria do grupo concluiu foi que não se pode falar, opinar ou rejeitar algo 
que se desconhece. A maioria, porque alguns professores manifestaram claramente o seu não 
saber e não querer

As mediadoras dos estudos convidaram uma representante da Coordenação de 
Educação Especial, da rede municipal, para falar sobre adaptações curriculares e as 
possibilidades de uma rede de apoio a escola. Este encontro foi esclarecedor para o grupo, 
pois assim todos ficaram cientes das oportunidades e dificuldades encontradas em toda a rede 
municipal e não só na escola em que trabalham. 

 trabalhar com alunos com deficiências. Estes ainda precisavam ser 
conquistados. 

Durante o ano um investimento foi feito para pensar quem são estes alunos que os 
desafia, o que pode a priori

As decisões sobre currículo adotadas pelas escolas, bem como as ações 
pedagógicas propostas e o relacionamento estabelecido entre a comunidade escolar, exercem 
influência em todo o processo de construção de conhecimentos dos alunos. Uma escola 
inclusiva deve ser comprometida com o direito de todos à educação, à igualdade de 
oportunidades e à participação de cada uma das crianças, adolescentes, jovens e adultos que 
compartilham o mesmo espaço escolar. 

 ser promovido em relação ao acolhimento dos mesmos e com 
quem e o que a equipe da escola pode contar na busca de parcerias.  

As condições de que dispomos, hoje, para trans-formar a escola nos autorizam a 
propor uma escola única e para todos, em que a cooperação substituirá a competição, 
pois o que se pretende é que as diferenças se articulem e se componham e que os 
talentos de cada um sobressaiam. (MANTOAN, 2003: 52). 

Partindo da própria experiência, aliado aos momentos de estudo sobre a questão da 
educação inclusiva, os professores puderam experimentar uma nova organização para os 
encontros nos anos seguintes (2007/2008).  Neste período uma das professoras do AEE 
permanece, porém a coordenadora pedagógica assume juntamente a mediação dos encontros. 
Foi proposto ao grupo que continuassem apontando os temas ou questões. O que se observou 
é que já existiam novos objetivos de estudo. Por meio de uma investigação cotidiana, perceber 
que é necessário realizar muitas vezes uma mudança de postura, e conseqüentemente, 
oportunizar práticas inclusivas em suas salas de aula passou ser a questão principal. 

As formações continuadas em serviço são momentos que possibilitam o diálogo sobre 
os fazeres docentes articulando teoria/prática/teoria, assim como trocas de experiências e 
produção de novos conhecimentos. Passa a ser um incentivo oportunizado aos professores a 
problematização do cotidiano de trabalho, compreendendo que o professor deve se constituir 
como um pesquisador. Entende-se aqui, o conceito professor-pesquisador, como a prática 
inquieta e reflexiva do educador que com seu fazer pedagógico, busca por em análise suas 
práticas, buscando novas explicações, novas formas de compreensão articulando teoria e 
prática. Logo este processo complexo de fazer-se pesquisador, só será possível se na escola 
existe um espaço de discussão coletiva que alimente a conjugação 
observação/reflexão/observação. (LINHARES, C & GARCIA, R.L,2001). 

Neste período em que novos objetivos foram agregados ao grupo para os estudos as 
mediadoras propuseram que para cada tema um ou mais professores pudessem contribuir com 
ações pedagógicas que realizam ou gostariam de colocar em prática. Os encontros deste 
mesmo período foram avaliados como muito produtivos pelos professores, pois puderam 
realizar uma proposta de estudo que envolvia teoria e prática. Porém para equipe técnica-
pedagógica o que foi observado é que o grupo de professores valorizou mais os seus próprios 
saberes, relatando situações vivenciadas em sala, compartilhando sucessos e dificuldades, 
muito mais os sucessos, encontrados no trabalho com os alunos. 

Tardif (2002) define o saber docente como um saber plural, como um “amálgama” 
composto de vários saberes provenientes de diferentes fontes. São eles os saberes 



disciplinares, curriculares, da formação profissional e experienciais, ocupando esse último lugar 
de destaque na concepção dos docentes que os consideram os fundamentos da prática em da 
competência profissional. Para o autor, a liberação dos saberes da prática cotidiana e da 
experiência vivida, poderia levar os professores a reivindicarem o seu reconhecimento como 
grupo produtor de um saber original. Tardif considera ser esta, “condição básica para a criação 
de uma nova profissionalidade entre os professores”.  (TARDIF, 1991: 234). 

À medida que cada encontro acontecia, que as avaliações eram lidas e  as conversas 
posteriores aos encontros eram travadas, mais claro ficava para a equipe técnica-pedagógica 
que mais professores estavam sendo conquistados para colaborar com a elaboração de uma 
proposta pedagógica inclusiva. O envolvimento de todos da equipe técnica-pedagógica no 
projeto de formação continuada em serviço já gerou reformas estruturais como nos banheiros 
que estão adaptados e conversas com os demais funcionários da escola sobre o acolhimento e 
as relações estabelecidas com todos os alunos. 

Para tanto, faz-se necessário reavaliar o projeto político-pedagógico já que é um 
instrumento que orienta as atividades da escola, delineando a proposta educacional, a 
organização e os recursos a serem disponibilizados para sua implementação. Todo o grupo 
tem clareza de que o documento existente não corresponde mais a realidade que a 
comunidade escolar vivencia, as mudanças nas ações pedagógicas de vários professores 
frente aos seus alunos e a proposta curricular que vem sendo atualmente questionada. 

Para o ano de 2009 o grupo de professores aponta a necessidade de uma discussão 
mais aprofundada sobre currículo para realizar alterações necessárias ao projeto pedagógico 
da escola.   

3-Os próximos passos 

Segundo Kramer: 

Uma proposta é um caminho, não é um lugar. Ela tem uma direção, um sentido, um 
para quê, tem objetivos. Toda proposta contém uma aposta, se volta para um 
determinado tipo de sociedade, de conceito de homem, de infância e de adolescência. 
Toda proposta é situada, traz consigo o lugar de onde fala e a gama de valores que a 
constitui, traz também as dificuldades que enfrenta, os problemas que precisam ser 
superados e a direção que a orienta. Mas tanto para conceber uma proposta quanto 
para implementá-la, questioná-la e/ou transformá-la é preciso resgatar o que foi feito: o 
projeto que delineia o que fazer amanhã precisa considerar o que existe e foi realizado. 
Toda proposta pedagógica tem uma história que precisa ser contada e escrita (s/d: 11). 

Durante o caminho já percorrido pelo grupo de professores nos encontros para estudo 
foi possível observar as mudanças de posturas no relato dos mesmos, os exemplos de 
situações vivenciadas em sala com os alunos passam a ser dos sucessos já alcançados, de 
ações pedagógicas colocadas em prática, da necessidade de se dar valor ao cotidiano docente 
e a troca de saberes entre os mesmos.  

Ainda existem contradições entre o que se propõe nos estudos, nas discussões e o 
que é posto em prática. Porém estas contradições instigam todos a um processo de pesquisa 
sobre as suas próprias práticas. A escola conta com novos integrantes no grupo de 
professores, a mestranda que está realizando sua pesquisa na escola e os estagiários que 
participam do cotidiano de várias salas de aula. Existe a proposta de ter outras pessoas 
convidadas e a utilização dos textos do MEC: indagações sobre o currículo, recém chegados à 
escola.  

Com a utilização de práticas inclusivas em todo o processo educativo, o professor 
ganhará segurança para obter êxito no decorrer de sua tarefa. Porém, não é possível ter 
sucesso na implementação de uma proposta de educação inclusiva, se não houver uma 
mudança real de postura, de sentimento e de compromisso com cada um dos alunos. 



Compreender os caminhos percorridos por esta escola e, consequentemente, pelos 
seus professores na busca de ações pedagógicas cotidianas que se comprometem com a 
solidariedade como forma de saber (SANTOS, 2000), entendendo que na diversidade (que 
constitui a sala de aula), as diferenças são sempre desigualdades (SANTOS, 2000) é o que 
instiga dar continuidade a este projeto de formação continuada em serviço. 

ARROYO, M. G. 
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[1] Nomemclatura utilizada na Rede Municipal de São Gonçalo-RJ. São integrantes os diretores geral e 
adjuntos,  os coordenadores pedagógicos, dirigentes de turnos e professores de atividades extras. 

[2] O conceito de necessidades educacionais especiais foi adotado na Declaração de Salamanca como 
abrangendo todas as crianças “independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 
lingüísticas ou outras, crianças deficientes e bem dotadas, crianças que vivem nas ruas e que trabalham, 
crianças de populações distantes ou nômades, crianças de minorias lingüísticas, étnicas ou culturais e 
crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas”.(1994, p.17). 

[3] Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza 
física, mental ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter restringida sua 
participação plena e efetiva na escola e na sociedade.(MEC/SEESP, 2007) 

[4] Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações 
qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades 
restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro 
do autismo e psicose infantil. (MEC/SEESP, 2007). 

[5] Pós-graduados na modalidade lato sensu. 

  

   


