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OS DESAFIOS DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Nos últimos tempos, o tema da inclusão tem estado presente nas pautas de
governos, ONGs, grupos de educadores e da sociedade em geral. Inicialmente, ao
recorrer à definição de inclusão contida no dicionário Aurélio da Língua Portuguesa,
encontra-se; “abranger, compreender, fazer parte”.
Deste modo, é preciso compreender a complexidade do processo de inclusão
escolar, e entender que incluir na escola os excluídos, não é apenas cumprir a lei e
oferecer vagas aos diferentes colocando-os no mesmo espaço com os chamados de
iguais, é compreender que um projeto dessa natureza demanda muito investimento e
envolvimento de todos, principalmente dos órgãos governamentais.
Mas, o que é a escola? Ainda segundo o mesmo dicionário, “escola é o
estabelecimento público ou privado onde se ministra, sistematicamente, ensino
coletivo”.
Será que coletivo significa igual para todos? Partindo desse pressuposto, e
entendendo a escola como sendo uma sociedade menor incluída numa sociedade maior,
e que, portanto, opera com uma diversidade humana, a escola deveria ser o espaço para
construção e sistematização do conhecimento historicamente produzido pelo homem,
próprio para os diferentes, para a diversidade.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no 9.394/96 (Brasil, 1996),
no Capítulo III, art. 4º, inciso III, diz que é dever do Estado garantir o “atendimento
educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais,
preferencialmente na rede regular de ensino”.
Inclusive, o capítulo 5 da LDB 9.394/96 trata somente de aspectos referentes à
Educação Especial. Entre os pontos especificados, o art. 58. § 1º diz que, sempre que for
necessário, haverá serviços de apoio especializado para atender às necessidades
peculiares de cada aluno portador de necessidades especiais. Por exemplo, em uma
classe regular com inclusão pode haver um aluno surdo que necessite de um professor de
apoio que saiba LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para auxiliá-lo em todas as disciplinas.
Atualmente, já se tornou uma realidade nas redes públicas de ensino, alunos com
necessidades especiais frequentarem a escola em salas de aula com inclusão. Isso é
importante para que, “independentemente do tipo de deficiência e do grau de
comprometimento, possam se desenvolver social e intelectualmente na classe regular”
(BENITE, BENITE, PEREIRA, 2011, p. 48).
Isso com certeza é um avanço em relação ao passado, quando um jovem portador
de necessidades especiais era excluído da sociedade, sendo mantido somente dentro de
sua casa; além de não receber nenhum tipo de educação e de não participar de contatos
ou atividades sociais, muitas vezes sendo até mesmo maltratado.
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Entretanto, para que a inclusão de fato se concretize, é necessário que os
professores estejam preparados para lidar com esse tipo de situação. O art. 59, inciso III,
diz que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com necessidades
especiais “professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a
integração desses educandos nas classes comuns” (Brasil, 1996, p. 44).
Porém, não é isso que é verificado na realidade. Silva e Retondo (2008) citam
Bueno (1999), dizendo que:
“de um lado, os professores do ensino regular não possuem preparo
mínimo para trabalhar com crianças que apresentem deficiências
evidentes e, por outro, grande parte dos professores do ensino especial
tem muito pouco a contribuir com o trabalho pedagógico desenvolvido
no ensino regular, na medida em que têm calcado e construído sua
competência nas dificuldades específicas do alunado que atendem”
(SILVA e RETONDO, 2008, p. 28).

Por isso, torna-se urgente que os alunos de Pedagogia, de Psicologia, das demais
licenciaturas e todos os outros profissionais que terão contato com os alunos portadores
de necessidades especiais, recebam em sua formação esse preparo. É necessário que
todos fiquem “atentos para propostas pedagógicas que auxiliem os docentes no
melhoramento de suas concepções e fazeres escolares” (SILVEIRA e SOUZA, 2011, p. 37).
Os professores enfrentam dificuldades não só em transmitir para esses alunos as
disciplinas específicas em suas áreas de formação, mas falta também o próprio
conhecimento “para lidar com a língua brasileira de sinais (libras) e com a presença de
intérpretes em suas aulas” (SILVEIRA e SOUZA, 2011, p. 38). Isso se torna ainda mais
complicado quando se trata de professores de ciências, como a Química, pois enfrentam
grandes dificuldades em lidar com a construção do conhecimento científico voltado para
esse grupo específico. Por exemplo, os alunos surdos sofrem muito com essa questão,
porque a Química contém uma linguagem específica, que muitas vezes não tem como ser
traduzida para LIBRAS, dificultando, assim, a construção do conhecimento.
Segundo Silveira e Souza (2011, p.38), o resultado é que mesmo estando em sala
de aula, muitos alunos com necessidades especiais acabam sendo apartados ou excluídos
– ocorre um distanciamento deles, que não conseguem dar continuidade aos estudos.
Nesse contexto e diante dessas circunstancias ser educador é um desafio, mas,
sobretudo, um privilégio. Educar em períodos de turbulência e revolução na sociedade
exige muitas habilidades do educador como sensibilidade, flexibilidade, visão
contemporânea, interação, além da capacidade e disponibilidade para o trabalho
coletivo.
Ao longo da história, a profissão docente vem sendo pautada por um caminho que
oscila entre modelos que levam em conta conhecimentos fundamentais e modelos
práticos que são considerados relevantes como os métodos e as técnicas.
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No contexto atual, ter o domínio e a compreensão ampla do processo de ensinar e
aprender são aspectos fundamentais do conhecimento pedagógico que fazem parte da
construção do conhecimento do professor. Mas ainda, é extremamente relevante
considerar que a trajetória de vida tanto pessoal como profissional, as crenças e a
concepção de educação, mundo e infância, são fatores decisivos e que influenciam o
fazer pedagógico cotidianamente.
Isso leva, na verdade, o educador a preocupar-se não somente com o que ensinar,
por que ensinar, a quem ensinar e como ensinar. Mas compreender que nesse processo
aquele que ensina está também incluído no processo de construção do conhecimento
numa dialética constante e ininterrupta. A construção do papel do professor é, portanto,
algo que acontece coletivamente na prática em sala de aula e no exercício da atuação
cotidiana da instituição escolar.
Sendo assim, como a sociedade e os alunos, também os professores são afetados
por essa necessidade de constante atualização de conhecimentos e competências,
fazendo-se necessário organizar-se de modo que isso seja possível, ou que tenham
oportunidades para aperfeiçoarem sua arte de ensinar.
Partindo deste pressuposto, a formação do professor é elemento essencial para o
desenvolvimento da cultura.
Seu campo de atuação profissional é, portanto, o conjunto de conhecimento de
saberes adquiridos no exercício do magistério, onde foi construído em sua formação
inicial, devendo ser ampliado nas ações de formação em serviço das quais participa, na
busca individual de novas ações necessárias para sua formação tanto profissional como
pessoal.
O professor é um profissional que trabalha com a diversidade, tendo a
responsabilidade de desenvolver com êxito as aprendizagens nas múltiplas capacidades
dos alunos, e não apenas à transmissão de conhecimento, implicando a atuação do
profissional, não meramente técnico, mas também intelectual e político.
Diante do exposto, considerando a inclusão escolar de crianças com deficiência(s)
e sabendo-se que essa inclusão visa reverter o percurso de exclusão de qualquer
natureza, cabe mais uma vez ao professor procurar enriquecer seus conhecimentos a
respeito deste assunto tornando-se capaz de beneficiá-los efetivamente na
aprendizagem.
Assim sendo, é fundamental que o trabalho em sala de aula seja respaldado por
uma enorme gama de informações e explicações acerca do comportamento, limitações e
necessidades dessas crianças. Nesse sentido, a Neurociência traz importantes
contribuições, esclarecendo como o cérebro se desenvolve e sua estreita relação com a
aprendizagem, e como esta se comporta nos transtornos mentais, contribuindo para
mudanças práticas e para melhoria do desempenho e evolução dos alunos.
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Compreender o funcionamento cerebral é uma tarefa de extrema
responsabilidade e importância, já que o professor, mais do que intervir quando este não
funciona bem, contribui para a organização do sistema nervoso do aprendiz.
É necessário que o professor busque novas alternativas para se fortalecer dentro
desse novo quadro, de forma que ele possa constituir e interpretar sua prática, não de
maneira ingênua, mas “comprometida” com a direção do desenvolvimento do processo
de inclusão. Entendendo a palavra comprometida como implicada, ou seja, que a atuação
do professor influencia positivamente nas possibilidades de cada aluno se este respeita as
singularidades existentes dentro de sua sala de aula.
Além dos professores que não são bem preparados, as próprias instituições de
ensino não contam com recursos físicos e didáticos que visam atender às necessidades
desses alunos. Por exemplo, alunos cegos necessitam de todos os livros didáticos em
Braile, cadeirantes precisam que a estrutura física da escola esteja preparada para
recebê-los, tendo, por exemplo, rampas, corrimãos, banheiros adaptados, entre outros
aspectos. Infelizmente, não é isso que se vê em muitas escolas da rede pública,
principalmente em escolas mais afastadas do centro urbano, que carecem de condições
mínimas para continuarem funcionando.
Focalizando, porém, no educador, existem cada vez mais pesquisas pautadas nessa
formação dos professores voltada para a educação inclusiva. Uma atividade que pode
ajudar durante essa formação é “estabelecer uma via de comunicação com instituições e
escolas que trabalham com alunos com necessidades educacionais especiais” (SILVA e
RETONDO, 2008, p. 28). A elaboração de vários projetos pode ser de auxílio nesse
sentido, bem como a inclusão da disciplina Aspectos éticos-políticos-educacionais da
normalização e integração da pessoa portadora de necessidades especiais, nos cursos de
graduação citados, conforme a indicação do Ministério da Educação, portaria 1.793/94
(Brasil, 1994).
Dentro deste contexto, ao tomar decisões e optar por determinados caminhos e
procedimentos para resolver conflitos, o professor faz mais do que escolher uma forma
de ação. Ele considera e avalia as diferentes hipóteses, estabelecendo critérios para a
melhor opção pensando sempre de modo flexível a prática pedagógica.
Para tanto, e imprescindível que o professor esteja preparado para enfrentar as
diversas situações que irão surgir durante o processo educacional, pensando e analisando
suas crenças, valores e teorias a respeito do processo ensino-aprendizagem,
principalmente junto às crianças com necessidades especiais, o que lhe possibilitará
reestruturar seu pensamento alicerçado numa base sólida de conhecimentos.
Dessa forma é preciso que os professores reflitam sobre sua própria prática, e
dentro dessa reflexão, possam discutir o motivo pelo qual as diferenças têm sido pouco
valorizadas no espaço escolar.
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É necessário acreditar na escola inclusiva, ter uma visão de que a inclusão não só
aceita, mas valoriza a diferença, porque entende que é na diferença que as crianças
crescem, se afirmam e se constituem.
A educação inclusiva no Brasil ainda está em seu estado embrionário, e sabemos
que o apoio e o investimento dos governos são necessários. Todavia, esperamos que o
contínuo aprimoramento de projetos nesse sentido, tanto na formação, como na
formação continuada de professores, com o tempo sane ou pelo menos minimize os
pontos decadentes do atendimento aos portadores de necessidades especiais.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
FOGAÇA, Jennifer. Educação Inclusiva. Disponível em:
<http://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/educacao-inclusiva.htm>
Acesso em 11 de jun. de 2017.
Os Desafios do Professor na Educação Inclusiva. Disponível em:
<http://www.aprendercrianca.com.br/index.php/cartilha-da-inclusao/303-0s-desafiosdo-professor-na-educacao-inclusiva> Acesso em 11 de jun. de 2017.

52

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA – Disciplina: Educação e Movimentos Sociais – Professor: Tibério

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: FOCO NAS REDES DE APOIO

Para fazer a inclusão de verdade e garantir a aprendizagem de todos os alunos na
escola regular é preciso fortalecer a formação dos professores e criar uma boa rede de
apoio entre alunos, docentes, gestores escolares, famílias e profissionais de saúde que
atendem as crianças com Necessidades Educacionais Especiais.
1. Inclusão no Brasil e Educação especial na escola regular
O esforço pela inclusão social e escolar de pessoas com necessidades especiais no
Brasil é a resposta para uma situação que perpetuava a segregação dessas pessoas e
cerceava o seu pleno desenvolvimento. Até o início do século XXI, o sistema educacional
brasileiro abrigava dois tipos de serviços: a escola regular e a escola especial - ou o aluno
frequentava uma, ou a outra. Na última década, nosso sistema escolar modificou-se com
a proposta inclusiva e um único tipo de escola foi adotado: a regular, que acolhe todos os
alunos, apresenta meios e recursos adequados e oferece apoio àqueles que encontram
barreiras para a aprendizagem.
A Educação inclusiva compreende a Educação especial dentro da escola regular e
transforma a escola em um espaço para todos. Ela favorece a diversidade na medida em
que considera que todos os alunos podem ter necessidades especiais em algum
momento de sua vida escolar.
Há, entretanto, necessidades que interferem de maneira significativa no processo
de aprendizagem e que exigem uma atitude educativa específica da escola como, por
exemplo, a utilização de recursos e apoio especializados para garantir a aprendizagem de
todos os alunos.
A Educação é um direito de todos e deve ser orientada no sentido do pleno
desenvolvimento e do fortalecimento da personalidade. O respeito aos direitos e
liberdades humanas, primeiro passo para a construção da cidadania, deve ser
incentivado.
Educação inclusiva, portanto, significa educar todas as crianças em um mesmo
contexto escolar. A opção por este tipo de Educação não significa negar as dificuldades
dos estudantes. Pelo contrário. Com a inclusão, as diferenças não são vistas como
problemas, mas como diversidade. É essa variedade, a partir da realidade social, que
pode ampliar a visão de mundo e desenvolver oportunidades de convivência a todas as
crianças.
Preservar a diversidade apresentada na escola, encontrada na realidade social,
representa oportunidade para o atendimento das necessidades educacionais com ênfase
nas competências, capacidades e potencialidades do educando.
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Ao refletir sobre a abrangência do sentido e do significado do processo de
Educação inclusiva, estamos considerando a diversidade de aprendizes e seu direito à
equidade. Trata-se de equiparar oportunidades, garantindo-se a todos - inclusive às
pessoas em situação de deficiência e aos de altas habilidades/superdotados, o direito de
aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver.
(CARVALHO, 2005).
2. O que o Plano Nacional de Educação diz sobre a Educação inclusiva
No Brasil, a regulamentação mais recente que norteia a organização do sistema
educacional é o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024). Esse documento, entre
outras metas e propostas inclusivas, estabelece a nova função da Educação especial
como modalidade de ensino que perpassa todos os segmentos da escolarização (da
Educação Infantil ao ensino superior); realiza o atendimento educacional especializado
(AEE); disponibiliza os serviços e recursos próprios do AEE e orienta os alunos e seus
professores quanto à sua utilização nas turmas comuns do ensino regular.
O PNE considera público alvo da Educação especial na perspectiva da Educação
inclusiva, educandos com deficiência (intelectual, física, auditiva, visual e múltipla),
transtorno global do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades.
Se o aluno apresentar necessidade específica, decorrente de suas características
ou condições, poderá requerer, além dos princípios comuns da Educação na diversidade,
recursos diferenciados identificados como necessidades educacionais especiais (NEE). O
estudante poderá beneficiar-se dos apoios de caráter especializado, como o ensino de
linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização, no caso da deficiência
visual e auditiva; mediação para o desenvolvimento de estratégias de pensamento, no
caso da deficiência intelectual; adaptações do material e do ambiente físico, no caso da
deficiência física; estratégias diferenciadas para adaptação e regulação do
comportamento, no caso do transtorno global; ampliação dos recursos educacionais e/ou
aceleração de conteúdos para altas habilidades.
A Educação inclusiva tem sido um caminho importante para abranger a
diversidade mediante a construção de uma escola que ofereça uma proposta ao grupo
(como um todo) ao mesmo tempo em que atenda às necessidades de cada um,
principalmente àqueles que correm risco de exclusão em termos de aprendizagem e
participação na sala de aula.
Além de ser um direito, a Educação inclusiva é uma resposta inteligente às
demandas do mundo contemporâneo. Incentiva uma pedagogia não homogeneizadora e
desenvolve competências interpessoais. A sala de aula deveria espelhar a diversidade
humana, não escondê-la. Claro que isso gera novas tensões e conflitos, mas também
estimula as habilidades morais para a convivência democrática. O resultado final,
desfocado pela miopia de alguns, é uma Educação melhor para todos. (MENDES, 2012).
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3. O que significa ter um projeto pedagógico inclusivo?
As barreiras que podem impedir o acesso de alguns alunos ao ensino e à
convivência estão relacionadas a diversos componentes e dimensões da escolarização.
Ocorrem, também, impedimentos na ação dos educadores. Vejamos os principais pontos
revelados na experiência com educadores no exercício da Educação inclusiva, para todos.
Educadores reconhecem, cada vez mais, a diversidade humana e as diferenças
individuais que compõem seu grupo de alunos e se deparam com a urgência de
transformar o sistema educacional e garantir um ensino de qualidade para todos os
estudantes. Não basta que a escola receba a matrícula de alunos com necessidades
educacionais especiais, é preciso que ofereça condições para a operacionalização desse
projeto pedagógico inclusivo. A inclusão deve garantir a todas as crianças e jovens o
acesso à aprendizagem por meio de todas as possibilidades de desenvolvimento que a
escolarização oferece.
As mudanças são imprescindíveis, dentre elas a reestruturação física, com a
eliminação das barreiras arquitetônicas; a introdução de recursos e de tecnologias
assistivas; a oferta de profissionais do ensino especial, ainda em número insuficiente.
Além da compreensão e incorporação desses serviços na escola regular são necessárias
alternativas relativas à organização, ao planejamento e à avaliação do ensino.
Outro ponto importante refere-se à formação dos professores para a inclusão. A
transformação de paradigma na Educação exige professores preparados para a nova
prática, de modo que possam atender também às necessidades do ensino inclusivo. O
saber está sendo construído à medida que as experiências vão acumulando-se e as
práticas anteriores vão sendo transformadas. Por isso, a formação continuada tem um
papel fundamental na prática profissional.
A inclusão de pessoas com necessidades especiais faz parte do paradigma de uma
sociedade democrática, comprometida com o respeito aos cidadãos e à cidadania. Esse
paradigma, na escola, apresenta-se no projeto pedagógico que norteará sua ação,
explicitará sua política educacional, seu compromisso com a formação dos alunos, assim
como, com ações que favoreçam a inclusão social.
É o projeto pedagógico que orienta as atividades escolares revelando a concepção
da escola e as intenções da equipe de educadores. Com base no projeto pedagógico a
escola organiza seu trabalho; garante apoio administrativo, técnico e científico às
necessidades da Educação inclusiva; planeja suas ações; possibilita a existência de
propostas curriculares diversificadas e abertas; flexibiliza seu funcionamento; atende à
diversidade do alunado; estabelece redes de apoio, que proporcionam a ação de
profissionais especializados, para favorecer o processo educacional.
É na sala de aula que acontece a concretização do projeto pedagógico - elaborado
nos diversos níveis do sistema educacional. Vários fatores podem influenciar a dinâmica
da sala de aula e a eficácia do processo de ensino e aprendizagem. Planejamentos que
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contemplem regulações organizativas diversas, com possibilidades de adequações ou
flexibilizações têm sido uma das alternativas mais discutidas como opção para o
rompimento com estratégias e práticas limitadas e limitantes.
4. Flexibilização e adaptação curricular em favor da aprendizagem
Para estruturar as flexibilizações na escola inclusiva é preciso que se reflita sobre
os possíveis ajustes relativos à organização didática. Qualquer adaptação não poderá
constituir um plano paralelo, segregado ou excludente. As flexibilizações e/ou
adequações da prática pedagógica deverão estar a serviço de uma única premissa:
diferenciar os meios para igualar os direitos, principalmente o direito à participação, ao
convívio.
O desafio, agora, é avançar para uma maior valorização da diversidade sem ignorar
o comum entre os seres humanos. Destacar muito o que nos diferencia pode conduzir à
intolerância, à exclusão ou a posturas fundamentalistas que limitem o desenvolvimento
das pessoas e das sociedades, ou, que justifiquem, por exemplo, a elaboração de
currículos paralelos para as diferentes culturas, ou para pessoas com necessidades
educacionais especiais. (BLANCO, 2009).
Além disso, para que o projeto inclusivo seja colocado em ação, há necessidade de
uma atitude positiva e disponibilidade do professor para que ele possa criar uma
atmosfera acolhedora na classe. A sala de aula afirma ou nega o sucesso ou a eficácia da
inclusão escolar, mas isso não quer dizer que a responsabilidade seja só do professor. O
professor não pode estar sozinho, deverá ter uma rede de apoio, na escola e fora dela,
para viabilizar o processo inclusivo.
Para crianças com necessidades educacionais especiais uma rede contínua de
apoio deveria ser providenciada, com variação desde a ajuda mínima na classe regular
até programas adicionais de apoio à aprendizagem dentro da escola e expandindo,
conforme necessário, à provisão de assistência dada por professores especializados e
pessoal de apoio externo. (Declaração de Salamanca, 1994).
5. Como formar redes de apoio à Educação inclusiva
Os sistemas de apoio começam na própria escola, na equipe e na gestão escolar. O
aluno com necessidades especiais não é visto como responsabilidade unicamente do
professor, mas de todos os participantes do processo educacional. A direção e a
coordenação pedagógica devem organizar momentos para que os professores possam
manifestar suas dúvidas e angústias. Ao legitimar as necessidades dos docentes, a equipe
gestora pode organizar espaços para o acompanhamento dos alunos; compartilhar entre
a equipe os relatos das condições de aprendizagens, das situações da sala de aula e
discutir estratégias ou possibilidades para o enfrentamento dos desafios. Essas ações
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produzem assuntos para estudo e pesquisa que colaboram para a formação continuada
dos educadores.
A família compõe a rede de apoio como a instituição primeira e significativamente
importante para a escolarização dos alunos. É a fonte de informações para o professor
sobre as necessidades específicas da criança. É essencial que se estabeleça uma relação
de confiança e cooperação entre a escola e a família, pois esse vínculo favorecerá o
desenvolvimento da criança.
Profissionais da área de saúde que trabalham com o aluno, como fisioterapeutas,
psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos ou médicos, também compõem a rede.
Esses profissionais poderão esclarecer as necessidades de crianças e jovens e sugerir, ao
professor, alternativas para o atendimento dessas necessidades.
Na perspectiva da Educação inclusiva, os apoios centrais reúnem os serviços da
Educação especial e o Atendimento Educacional Especializado (AEE). São esses os novos
recursos que precisam ser incorporados à escola. O aluno tem direito de frequentar o AEE
no período oposto às aulas. O sistema público tem organizado salas multifuncionais ou
salas de apoio, na própria escola ou em instituições conveniadas, com o objetivo de
oferecer recursos de acessibilidade e estratégias para eliminar as barreiras, favorecendo
a plena participação social e o desenvolvimento da aprendizagem.
Art. 1º. Para a implementação do Decreto no 6.571/2008, os sistemas de ensino
devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular e no Atendimento
Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em
centros de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos;
Art. 2º. O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do
aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias
que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento
de sua aprendizagem; Parágrafo Único. Para fins destas Diretrizes, consideram-se
recursos de acessibilidade na Educação aqueles que asseguram condições de acesso ao
currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a utilização
dos materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos
sistemas de comunicação e informação, dos transportes e dos demais serviços.
(CNB/CNE, 2009).
Ainda que não apresente números consideráveis, a inclusão tem sido incorporada
e revela ações que podem ser consideradas práticas para apoiar o professor. Ter um
segundo professor na sala de aula, é um exemplo, seja presente durante todas as aulas
ou em alguns momentos, nas mais diversas modalidades: intérprete, apoio, monitor ou
auxiliar. Esse professor poderá possuir formação específica, básica ou poderá ser um
estagiário. A participação do professor do AEE poderá ocorrer na elaboração do
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planejamento e no suporte quanto à compreensão das condições de aprendizagem dos
alunos, como forma de auxiliar a equipe pedagógica.
Outra atividade evidenciada pela prática inclusiva para favorecer o educador é a
adoção da práxis - no ensino, nas interações, no espaço e no tempo - que relacione os
diferentes conteúdos às diversas atividades presentes no trabalho pedagógico. São esses
procedimentos que irão promover aos alunos a possibilidade de reorganização do
conhecimento, à medida que são respeitados os diferentes estilos e ritmos de
aprendizagem.
Vale ressaltar que a Educação inclusiva, como prática em construção, está em fase
de implementação. São muitos os desafios a serem enfrentados, mas as iniciativas e as
alternativas realizadas pelos educadores são fundamentais. As experiências, agora,
centralizam os esforços para além da convivência, para as possibilidades de participação
e de aprendizagem efetiva de todos os alunos.
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A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Tão importante quanto o papel do professor na educação das crianças é o papel
dos pais, afinal, são eles que estabelecem os primeiros ciclos de aprendizagem em casa.
Por isso, é muito importante que exista essa consciência por parte dos responsáveis. É
extremamente necessário saber qual é o dever da escola e o que compete aos familiares.
A primeira forma de educação que a criança recebe é a doméstica, proveniente
dos pais, espelho e referência na tenra idade. Portanto, o comportamento na primeira
infância vai refletir as atitudes da família. Uma família desestruturada por brigas
constantes, pela droga ou o abuso do álcool, sem dúvida, será responsável pelas
primeiras manifestações da criança no âmbito das relações intersociais e no campo dos
primeiros passos da socialização. Um menino ou menina de comportamento tímido e
retraído, com dificuldade na aprendizagem e no relacionamento com os colegas, pode
indicar problemas originados em casa.
Daí a importância da boa educação doméstica para o desenvolvimento cognitivo
da criança, antes mesmo do início da vida escolar. É com os pais que as crianças
aprendem a manusear os objetos, a comerem sozinhos, escovar os dentes e fazer
corretamente as necessidades fisiológicas. Também são os pais e o diálogo em casa os
responsáveis pela articulação das primeiras palavras e a correção, subsequente, da
maneira de falar, com o domínio da coerência e da coesão, um processo de
aprendizagem, lento, gradual e constante.
Os pais são os primeiros e mais importantes parceiros da escola. Por isso mesmo
convém repetir uma sabia definição da didática voltada para a infância: “A qualidade da
Educação Infantil depende, cada vez mais, da parceria entre a escola e a família. Abrir
canais de comunicação, respeitar e acolher os saberes dos pais e ajudar-se mutuamente.
Eis algumas ações em que as únicas beneficiadas são as nossas crianças pequenas”
(Carraro, 2006).
De fato, se as primeiras habilidades são apreendidas em casa, os pais são uma
espécie de professores naturais, se assim podemos definir, legitimados pelo respeito dos
filhos. Assim sendo, a escola tem a obrigação de não só valorizar a parceria com os pais
(os primeiros mestres), como buscá-la e incentivá-la como um procedimento dialógico da
pedagogia.
“A participação dos pais na educação dos filhos deve ser constante e consciente. A
vida escolar e familiar se completa”, diz a especialista em educação infantil pela
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG), Sonia Oliveira Silva,
no artigo Educação, Escola e Família, publicado pelo site Artigonal (www.artigonal.com),
focado em educação. No mesmo artigo, Sonia ressalta que “o primeiro grupo de pessoas
com quem a criança, ao nascer, tem contato é a família”, para em seguida continuar: “É
interessante que logo a criança já demonstra suas preferências, seus gostos e suas
diferenças individuais. Também a família tem seus hábitos, suas regras, enfim, seu modo
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de viver. É desse modo que a criança começará a aprender a agir, a se comportar, a
demonstrar seus interesses e tentará se comunicar com esta família”.
Aliás, a participação da família no processo educacional já é previsto pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e pelo Plano
Nacional de Educação. Os pais que deixam os filhos (em idade escolar) fora da escola são
passíveis de punição legal. Até o Programa Bolsa-Família condiciona o pagamento do
benefício à matricula das crianças na escola. Contínua e progressiva, a educação infantil
deve se apoiar em um tripé dialético: escola-família-criança. Com isso, todos se dão as
mãos para atingir o mesmo objetivo: formar pequenos cidadãos, brasileirinhos e
brasileirinhas preparados para o futuro, o respeito ao próximo e pleno exercício da
cidadania.
A família desempenha um papel de extrema importância no desenvolvimento da
criança, uma vez que é através desta que se constroem pessoas adultas com uma
determinada autoestima e onde estas aprendem a enfrentar desafios e a assumir
responsabilidades. Esta deve assegurar a sobrevivência dos filhos, o seu crescimento
saudável e sua socialização dentro dos comportamentos básicos de comunicação. Deve
acarinhar e estimular as crianças no sentido de transformá-las em seres humanos com
capacidade para se relacionar competentemente com o seu meio físico e social, assim
como para responder às exigências necessárias à sua adaptação ao mundo.
As famílias de hoje carecem de tempo para conviver e para comunicar. Encontrar
tempo para ouvir e para falar, significa deixar de lado muitas outras coisas que nos
interessam muito, mas que não são tão importantes. Por vezes, a falta de assunto
associada stress do dia a dia aumentam o distanciamento entre os membros da família. A
verdade é que os pais devem fazer um esforço no sentido de fomentar o diálogo e
consequentemente os laços familiares, até porque, existe sempre algo para dizer: uma
aventura no seu trabalho, uma tarefa doméstica, um programa na rádio, o futebol, etc.
“Não ignorando as necessidades que a sociedade atual impõe aos pais, e que eles
próprios constroem, é vital que se olhe para o avô como um adulto que tem uma vida,
experiência e identidade própria que não pode ser subjugada ás necessidades da nova
geração de pais”.
Para além dos pais, os restantes membros da família (avô, avó, tios) também têm
um papel de extrema importância no desenvolvimento das crianças (contando
histórias). As crianças também deverão participar e enriquecer os restantes membros da
família com as suas aventuras e peripécias. Aprender a dialogar em família é algo
acessível a todos. As crianças aprendem continuamente através dos seus pais, não só o
que estes lhes contam, mas também, sobretudo, pelo que veem neles, como atuam,
como respondem perante os problemas. Em definitivo, as crianças observam e copiam o
proceder dos seus pais perante a vida.
A verdadeira educação nos valores transmite-se, passa dos pais para os seus filhos
desde o dia do nascimento até ao final da vida. A família é a instituição mais privilegiada
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da educação, pois é no seu meio natural que o homem nasce e existe e onde se desperta
como pessoa. Exerce enorme influência quer na integração escolar quer no
desenvolvimento dos filhos.
É de extrema importância o conhecimento da influência que os sistemas familiares
têm sobre o desenvolvimento e comportamento das crianças e dos jovens da nossa
sociedade.
O que é educação?
A palavra educação pode assumir diferentes significados. Entre eles, implica falar
em hábitos e valores de determinada sociedade, em determinado momento histórico,
que é transmitida para gerações posteriores. Além de ser algo da vida em sociedade, a
educação também compreende o aprendizado das experiências individuais.
O processo educativo, ou a educação, pode ser ainda compreendido como o
desenvolvimento intelectual, físico ou moral dos indivíduos com vistas à adaptação e à
socialização. Para alguns autores, a educação pode ser dividida em: Educação Formal e
Educação Não Formal. A primeira refere-se ao aprendizado escolar, que possui objetivos
claros e específicos, amplamente conhecidos. Já a segunda compreende uma forma mais
difusa de educação, com menos características hierárquicas. Assim, a educação não
formal não pode ser entendida no sistema de progressão, já que não é algo
sistematizado. Nos dias atuais, é difícil comparar as forças desses dois tipos de educação
que, muitas vezes, agem em direções opostas: uma para formar e a outra para informar.
O que é educar?
Nos sentidos da palavra educação que discutimos, educar pode compreender
tanto o processo de transmissão de conhecimentos, hábitos e valores, como também
criar condições para que o sujeito experiencie o mundo. Educar é acompanhar e
influenciar, de alguma forma, o desenvolvimento da aprendizagem, das capacidades
físicas e intelectuais.
Os pais são educadores?
Alguns autores entendem que toda atuação familiar é educativa. Para exemplificar
essa ideia, podemos usar o comportamento dos pais diante do comportamento dos
filhos. A forma como os pais reagem ou não, ensina à criança as consequências de seu
comportamento, mesmo que essa não seja a intenção. Os pais tem muita importância na
educação dos filhos, pois são responsáveis por legitimar ou rechaçar conhecimentos e
valores adquiridos pelas crianças no processo civilizatório. Exercem, portanto, importante
mediação na relação da criança com o mundo.
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Qual é o papel dos pais na educação?
Independente da ação da uma vontade consciente, os pais estão sempre
participando da educação de seus filhos; desde o começo da vida, quando o
comportamento dos pais pode influenciar a forma como os filhos irão se relacionar com o
mundo e com as pessoas. Um exemplo disso é a educação sexual, muitos pais acreditam
que não influenciam o comportamento dos filhos, ou, que pelo contrário, tem total
domínio sobre isso. A questão é que o comportamento dos filhos diz muito sobre a forma
como os pais agiram sobre determinado assunto. No exemplo que estamos discutindo:
pais que não falam sobre o assunto, educam para o silêncio. Pais que falam, educam para
a discussão. Isso é muito diferente de dizer que pais que falam sobre sexo, liberam os
filhos para fazerem o que quiserem como muitos tendem a crer. Educar para o diálogo,
pressupõe que os pais tenham uma boa relação estabelecida com o objeto de discussão
ou, quando isso não acontece, tenham coragem para ser sinceros e expressar limites e
incapacidades.
Assim também acontece com relação à educação formal, a participação dos pais
depende, antes de qualquer coisa, da relação que estes mesmo pais têm com o
conhecimento. Pais que valorizam a formação científica e cultural tendem a influenciar
positivamente a relação estabelecida entre os filhos e o processo de aprendizagem. A
participação ativa no processo educacional indica esse interesse. Quando os pais se
aproximam dos conteúdos aprendidos na escola e demonstram interesse, essa atitude
reflete diretamente no comportamento dos filhos. O papel dos pais na educação dos
filhos é, portanto, emocional. É o peso da relação familiar estabelecida com o mundo,
com a ciência, com o conhecimento e, por isso, tão importante e determinante no
direcionamento da formação dos filhos.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DESAFIOS DA FORMAÇÃO E DA ATUAÇÃO EM SALA DE AULA

Todos alunos têm características, talentos e interesses únicos. Enquanto alguns
dominam diferentes linguagens e são apaixonados por histórias, outros preferem
desafios matemáticos e projetos de ciências, por exemplo. Mas cada um deles tem uma
trajetória de vida singular, com diferentes condições sociais, emocionais, físicas e
intelectuais, que não é respeitada por escolas que usam métodos padronizados de
ensino. Para respeitar as diferentes formas e ritmos de aprendizagem, ambientes
educacionais inclusivos, historicamente associados apenas àqueles que acolhem alunos
com deficiência, têm potencial para assegurar a participação de todos e ao mesmo tempo
compreender as especificidades de cada um.
1. Educação especial deixou de ser vista como sistema paralelo
O sistema educacional brasileiro passou por grandes mudanças nos últimos anos e
tem conseguido cada vez mais respeitar a diversidade, garantindo a convivência e a
aprendizagem de todos os alunos.
As práticas educacionais desenvolvidas nesse período e que promovem a inclusão
na escola regular dos alunos com deficiência (física, intelectual, visual, auditiva e
múltipla), com transtorno global do desenvolvimento e com altas habilidades, revelam a
mudança de paradigma incorporada pelas equipes pedagógicas. Essas ações evidenciam
os esforços dos educadores em ensinar a turma toda e representam um conjunto valioso
de experiências.
A educação especial como modalidade de ensino ainda está se difundindo no
contexto escolar. Para que se torne efetiva, precisarão dispor de redes de apoio que
complementem o trabalho do professor. Atualmente, as redes de apoio existentes são
compostas pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e pelos profissionais da
educação especial (intérprete, professor de Braille, etc.) da saúde e da família.
No artigo "Da Educação segregada à educação inclusiva: uma breve reflexão sobre
os paradigmas educacionais no contexto da educação especial brasileira", Rosana Glat e
Edicléia Mascarenhas Fernandes explicam: "Neste contexto é que se descortina o novo
campo de atuação da Educação Especial. Não visando importar métodos e técnicas
especializados para a classe regular, mas sim, tornando-se um sistema de suporte
permanente e efetivo para os alunos especiais incluídos, bem como para seus
professores. Como mencionado, a Educação Especial não é mais concebida como um
sistema educacional paralelo ou segregado, mas como um conjunto de recursos que a
escola regular deverá dispor para atender à diversidade de seus alunos."
Com base nesse cenário, vou abordar neste artigo dois importantes eixos de
reflexão na Educação inclusiva: a gestão da sala de aula e a formação de educadores.
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2. Na sala de aula: respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem
O professor, como organizador da sala de aula, guia e orienta as atividades dos
alunos durante o processo de aprendizagem para aquisição dos saberes e competências.
O projeto pedagógico da escola direciona as ações do professor, que deve assumir o
compromisso com a diversidade e com a equalização de oportunidades, privilegiando a
colaboração e a cooperação.
Na sala de aula inclusiva, considera-se que os conteúdos escolares são
considerados objetos da aprendizagem, aos alunos cabe atribuir significados e construir
conhecimentos e o professor assume a função de mediar esse processo.
O papel do educador é intervir nas atividades que o aluno ainda não tem
autonomia para desenvolver sozinho, ajudando o estudante a se sentir capaz de realizálas. É com essa dinâmica que o professor seleciona procedimentos de ensino e de apoio
para compartilhar, confrontar e resolver conflitos cognitivos.
Quando os procedimentos de ensino privilegiam a construção coletiva e são
organizados com base nas necessidades dos alunos, leva-se em conta os diferentes
estilos, ritmos e interesses de aprendizagem de cada um. Ou seja, todos os estudantes
são diferentes e suas necessidades educacionais poderão requerer apoio e recursos
diferenciados. A avaliação da aprendizagem, por sua vez, deverá ser coerente com os
objetivos, as atividades e os recursos selecionados. Se o processo de aprendizagem for
redimensionado, o procedimento de avaliação também deverá ser.
A avaliação processual, que é realizada durante todas as atividades, poderá ser
mais esclarecedora, pois fornece dados sobre o desempenho do aluno em diversas
situações. Essa forma de avaliação facilita o reconhecimento das necessidades dos alunos
e permite que o professor redimensione os indicadores de aprendizagem. As observações
sobre o desempenho dos alunos constituem ferramentas importantes na adaptação do
planejamento. Por fim, os resultados obtidos serão consistentes desde que sejam
considerados indicadores de aprendizagens condizentes com a intencionalidade do
ensino.
O planejamento e a organização das estratégias para aprendizagem podem variar
de acordo com o estilo do professor. Contudo, é preciso que o planejamento tenha
flexibilidade na abordagem do conteúdo, na promoção de múltiplas formas de
participação nas atividades educacionais e na recepção dos diversos modos de expressão
dos alunos.
O educador deverá considerar no planejamento tempo e estratégias para
conhecer seus alunos - em especial aqueles que poderão requerer apoios específicos.
Para fornecer boa compreensão sobre os alunos e suas condições de aprendizagem, a
observação precisa utilizar diferentes estratégias e ser feita em diversos momentos da
aula. Os critérios de observação devem ser selecionados com base no currículo e nas
habilidades que o professor considerou no planejamento.
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3. Foco nas competências dos alunos, e não em suas limitações
O professor consciente da importância de adequar seu planejamento de acordo
com as necessidades dos alunos, pode se sentir despreparado para identificar suas
necessidades e avaliá-los. Quando o educador possui instrumentos para identificar a
potencialidade e os saberes de seus alunos, sente-se capaz de ajustar sua práxis para
aqueles com Necessidades Educacionais Especiais. Porém, o professor precisa estar
ciente de sua capacidade para tornar possível o processo inclusivo. Para isso, deverá
buscar novos conhecimentos e melhorar sua formação, aprendendo novas formas de
pensar e agir para atender as demandadas exigidas em sua atuação profissional.
Para conhecer seus alunos, suas competências, suas necessidades educacionais
específicas e possíveis formas de aprendizagem, o professor precisa de tempo.
Reconhecer que cada aluno pertence ao grupo dependerá da comunicação e da interação
eficaz entre professor-aluno, aluno-aluno, assim como da observação constante durante
todo o processo de aprendizagem.
Os sistemas de apoio colaboram com o professor nessa tarefa, mas somente o
educador, que está em sala de aula e conhece o processo de ensino e aprendizagem, a
convivência com o grupo e a dinâmica de sua docência, poderá eleger os procedimentos
de ensino.
As diretrizes serão planejadas e atualizadas de acordo com a evolução do aluno. O
período de referência desse planejamento é variável. Planejamentos de curto prazo
mostram-se mais úteis. Há possibilidade de adequar o planejamento para períodos de um
mês, por exemplo, ou considerar apenas uma unidade didática. A análise das
necessidades professor-aluno é quem vai ditar os ajustes necessários e a previsão de
tempo.
Durante muito tempo aprendemos que era preciso identificar o que os alunos não
sabiam e quais eram as limitações. Quando conhecemos as características de
determinadas deficiências reconhecemos suas restrições. Sabemos, por exemplo, que o
aluno com deficiência visual não acessará as aulas pela visão, pois sua condição restritiva
é sensorial. Muitas vezes, identificar as limitações pode ter um efeito paralisante. Por
outro lado, se identificamos as competências, encontramos alternativas de ensino e
condições favoráveis à participação nas aulas e à aprendizagem.
Maria Teresa Mantoan, afirma em "Caminhos pedagógicos da educação inclusiva":
"A inclusão não prevê a utilização de práticas de ensino escolar específicas para esta ou
aquela deficiência e/ou dificuldade de aprender. Os alunos aprendem nos seus limites e
se o ensino for, de fato, de boa qualidade, o professor levará em conta esses limites e
explorará convenientemente as possibilidades de cada um."
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Professores relatam que o ensino que oferecem na sala de aula é insuficiente para
atender aos alunos com alguma Necessidade Educacional Especial (NEE). Esse sentimento
por parte dos professores ocorre quando as expectativas estão centradas na manutenção
de um currículo único, pré-determinado para todos os alunos. Ou ainda, quando
permanece o propósito do ensino específico para determinadas necessidades.
A disposição do professor diante da classe influencia diretamente a motivação e o
comportamento dos alunos. Para que o projeto inclusivo seja colocado em ação, é
necessário que o professor demonstre que está disponível e tenha atitude positiva para
criar uma atmosfera acolhedora na classe. Porém, é preciso lembrar que esse novo
desafio não deve ser encarado somente pelo professor. Ele deve pertencer a uma rede de
apoio e sentir-se ajudado por toda a equipe de gestores e profissionais da educação
especial.
Nesse processo, a função do gestor e o apoio da equipe são fundamentais,
legitimando o educador em suas atribuições, valorizando suas competências pedagógicas
para garantir o ensino de todos os alunos.
4. Desafios da inclusão devem ser debatidos por toda a equipe
A partir do século XXI, a produção de conhecimento ocorre em um ritmo muito
acelerado. O acesso à informação e ao conhecimento acontece também com muita
rapidez. Com isso, há necessidade de estudo constante e atualização por parte dos
profissionais. Some-se a isso o fato de a educação inclusiva ser uma prática em
construção. O saber está sendo construído à medida que as experiências se acumulam,
aprimoram as práticas anteriores e concretizam a inclusão.
A formação e a aquisição de conhecimentos sobre a educação inclusiva são
imprescindíveis para fundamentar a prática pedagógica dos professores. Autores como
José Geraldo Silveira Bueno, Maria Teresa Mantoan e Rosalba Maria Cardoso Garcia
destacam a necessidade de rever os cursos de formação de educadores.
A formação continuada possibilita ao professor a atualização e a transformação de
sua prática profissional. O acesso ao conhecimento e o exercício da reflexão permitem a
ressignificação dos princípios e a possibilidade de mudar os paradigmas já construídos.
Quando as escolas disponibilizam espaços de integração dos professores - para que
possam manifestar suas necessidades -, elas cumprem sua função na Educação inclusiva.
A equipe gestora, que respeita as necessidades dos docentes, poderá organizar reuniões
com temas para estudo e pesquisa para a formação continuada dos educadores. A equipe
estará disposta a compartilhar questões trazidas pelos professores, como relatos das
condições de aprendizagens dos alunos, situações da sala de aula e discussão de
estratégias para enfrentar os desafios.
É preciso refletir sobre a qualidade da formação e as opções de atualização
profissional. A educação para a diversidade pressupõe a preparação do professor e do
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sistema educacional com a: a valorização profissional do educador, por meio de apoio e
estímulo; o aperfeiçoamento das escolas, para a oferta do ensino; o apoio e parceria da
Educação especial e a promoção do trabalho em equipe.
5. Formação inicial e continuada conectadas ao cotidiano escolar
Educar na diversidade exige um direcionamento para o estudo de práticas
pedagógicas que valorizem as diferenças e a diversidade nas salas de aula. Devem ser
considerados dois importantes eixos na formação e atualização dos profissionais: o
primeiro refere-se ao conteúdo e o segundo, à forma de desenvolvê-lo.
O programa curricular dos cursos de formação de professores prioriza o estudo das
deficiências quanto às suas caracterizações e condições específicas. Esse programa
mantém o modelo conhecido da Educação especial, que sobrepõe a formação do
especialista à formação do professor comum.
Nessa configuração, os conteúdos parecem apontar para a falta de temas
pragmáticos no processo de ensino e aprendizagem; a ausência da articulação entre
educação especial, rede de apoio e o ensino comum, e a carência das dimensões da
perspectiva inclusiva. São visíveis no currículo as falhas de conteúdo relacionadas aos
serviços de apoio inseridos na escola, à integração com a família, ao papel dos gestores, à
gestão da sala de aula, etc.
Quanto à metodologia, vários estudos afirmam que os processos de análise e
reflexão da própria ação são um importante instrumento para a transformação da prática
do professor. Há necessidade de as informações, nos cursos iniciais, serem atualizadas e
inter-relacionadas com o cotidiano escolar.
Pesquisas apontam que as lacunas presentes nos cursos de formação podem
deixar a prática dos professores desconectada da realidade dos alunos. Vale destacar que
a metodologia dos programas de atualização deve considerar a prática, as experiências e
o saber fazer do professor. Quer dizer, é preciso considerá-lo protagonista no contexto
em que atua.
Uma boa alternativa para a atualização profissional é a implementação de espaços
de discussão em que se valorize a observação, análise e reflexão crítica sobre a própria
prática, com a participação de toda a equipe na própria unidade escolar.
Os profissionais da educação especial e dos serviços de apoio podem
complementar essa formação, participando de reuniões ou proferindo encontros e cursos
na própria unidade. Os gestores poderão exercer o papel de mediadores, ao articular o
conhecimento dos profissionais da educação especial com as necessidades e experiências
dos professores da sala regular. Professores que têm a oportunidade de participar de
cursos, também podem atuar como multiplicadores de conhecimento para a equipe.
Quando o conceito de inclusão escolar é efetivamente compreendido, dificuldades
vivenciadas na prática são solucionadas. Muitas vezes, valores pré-concebidos pelas

67

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA – Disciplina: Educação e Movimentos Sociais – Professor: Tibério

pessoas, informações incorretas, até mesmo a falta de informação e de conhecimento
constituem os maiores obstáculos à prática inclusiva.
David Rodrigues destaca, no artigo "Educação inclusiva: mais qualidade à
diversidade", destaca: "A Educação Inclusiva é, pois, uma ruptura com os valores da
escola tradicional. Rompe com o conceito de um desenvolvimento curricular único, com o
de aluno padrão e estandardizado, de aprendizagem como transmissão, de escola como
estrutura de reprodução. É, assim, muito ambiciosa como objetivo. Os professores,
apesar de serem muitas vezes apontados como? os bodes expiatórios? da inclusão, são a
esperança dela. Eles são parte das suas? boas? notícias."
Há de se reconhecer que o educador transpôs barreiras significativas no processo
de transformação que a escola vivencia nos últimos dez anos. O professor não pode mais
ser responsabilizado pelo discurso da resistência ou da negação. A educação inclusiva já é
realidade no ensino regular e isso se deve aos esforços dos educadores.
Estamos vivendo um momento de ajustar as necessidades dos profissionais da
educação às necessidades dos alunos. Para isso, direcionemos agora os nossos esforços
na atuação dos gestores, no aproveitamento dos recursos, na reorganização dos sistemas
de ensino para que seja possível guiar o professor, como propulsor que é; apoiá-lo a não
esperar esquemas pré-definidos; acompanhá-lo na construção dos saberes - para que
possa, com autonomia, efetivar a sala de aula inclusiva e tornar-se sujeito da
aprendizagem e de sua atuação profissional.
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A DIVERSIDADE NA ESCOLA
Ensinar a importância do respeito que se deve ter com as diferenças dos colegas
no ambiente escolar é de fundamental importância, esse ensino deve ser aplicado desde
os primeiros anos de escolaridade.
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Em primeiro lugar, convém explicar a complexibilidade do termo preconceito,
considerado como um ato pensado, elaborado e praticado não só pelos adultos, mas
também no meio infantil, visto que nem mesmo as crianças estão excluídas das inúmeras
formas de discriminação.
Sendo assim, é de extrema importância que seja eliminado o preconceito desde os
primeiros anos da Educação Infantil.
É fundamental que, desde o início, a hipocrisia seja deixada de lado na afirmação
de que todos somos iguais, mesmo porque se todos realmente fossem iguais não haveria
preconceito. É a partir das diferenças que surgem os preconceitos.
É notório que muitas escolas são reprodutoras da própria discriminação e que não
desenvolvem, nem se quer tem interesse em buscar, propostas pedagógicas para se
contrapor em relação às questões apresentadas.
O ideal é que o educador, antes de trabalhar o assunto em questão na sua sala de
aula, deixe bem claro para o seu alunado três conceitos fundamentais, são eles:
• Preconceito: julgamento ou ideia preconcebida, a respeito de uma pessoa ou de um
povo.
• Discriminação: quando os preconceitos são exteriorizados em atitudes ou ações que
invadem os direitos das pessoas, utilizando como referência critérios injustos (idade,
religião, sexo, raça, etc.)
• Racismo: superioridade de certa raça humana em relação às demais, características
intelectuais ou morais por se considerar superior a alguém.
O ideal é que todo educador tenha em mente a importância de propiciar ao seu
aluno um ambiente que priorize e estimule o respeito à diversidade, ajudando a formar
cidadãos mais educados e respeitosos que se preocupam com os outros, possuindo o
espírito de coletividade.
Vivemos hoje em uma época de globalização, tanto da economia quanto das
tecnologias e informações que vêm sendo modificadas constantemente e refletem
diretamente na cultura da sociedade. Estes progressos como os avanços na medicina, os
computadores, meios de comunicação, meios de transporte..., facilitam a nossa vida,
trazendo conforto e inovação. A educação deve progredir no mesmo ritmo,
acompanhando os progressos e trabalhando em vistas para diminuir as desigualdades
que se originam devido aos avanços, visto que há pessoas que ficam desprovidas dessas
inovações. Para tanto, faz-se necessário proporcionar esses “confortos”, também para
aqueles que não têm acesso, e a ponte mediadora entre essas diferenças é a escola.
Gadotti (2000, p 41) questiona-se quando fala: “que tipo de educação necessitam
os homens e as mulheres dos próximos 20 anos, para viver este mundo tão diverso?”
Certamente, eles e elas, necessitam de uma educação para a diversidade, necessitam de
uma ética da diversidade e de uma cultura da diversidade. Uma escola que eduque para a
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pluralidade cultural, que perceba o outro como legítimo outro, o qual possui uma
história, uma cultura, uma etnia e que perceba a turma de alunos como heterogênea,
visto que cada aluno possui um diferencial, pois provém de lugares, culturas e famílias
distintas, apresentando ritmos diferentes para aprender, o que caracteriza a pluralidade
no espaço escolar.
A escola de hoje precisa encontrar seu caminho para a diversidade, engajando as
crianças no mundo das diferenças, preparando-os para ser legítimos cidadãos. Na sala de
aula há alunos de diversas culturas, o que requer do professor um olhar diferenciado para
seu planejamento, bem como para o currículo escolar, através de adaptações aos
conteúdos e atividades desenvolvidas em sala de aula. Também é importante pesquisar a
história dos alunos para que o conteúdo a ser estudado esteja de acordo com seus
interesses e realidade.
Gadotti (2000, pg. 56) salienta que somente uma educação multicultural pode dar
conta desta tarefa.
A educação multicultural se propõe a analisar,
criticamente, os currículos monoculturais atuais e procura
formar criticamente os professores, para que mudem suas
atitudes diante dos alunos mais pobres e elaborem
estratégias instrucionais próprias para a educação das
camadas populares, procurando, antes de mais nada,
compreendê-las na totalidade de sua cultura e de sua visão
de mundo.

A diversidade cultural é um fator muito importante de ser analisado no sistema de
ensino, pois é a forma de mostrar aos alunos que existem muitas culturas além da que
eles estão acostumados a ver. Também devido ao fato de proporcionar uma formação
mais ampla aos alunos, no sentido de fazer com que eles interajam com a realidade se
auto descobrindo e descobrindo coisas novas, pois muitas vezes o aluno desconhece a
sua própria cultura.
Hoje o trabalho desenvolvido nas escolas deve estar voltado para atender todo
tipo de diferença, tendo em vista o processo de mudança que vem ocorrendo na
sociedade. O “diferente” torna-se muito mais presente no nosso dia a dia, visto que a
cada lugar que frequentamos encontramos alguém diferente, seja com um visual,
aparência, sexo, deficiência, cultura, etnia entre outros. Assim, acredita-se que desde a
Educação Infantil, os programas educacionais devem estar voltados à diversidade, para
que a criança aprenda a respeitar, viver e se construir nesse contexto.
Para tanto, é necessário que a sociedade também valorize as diversidades e que os
meios de comunicação também colaborem, ajudando, por exemplo, a não incentivar a
violência a homossexuais, travestis, lésbicas, entre outros, pois a escola não deve ser o
único fator de mudança, é preciso que toda a sociedade se conscientize. Segundo Gomes
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(1999) o reconhecimento dos diversos recortes dentro da ampla temática da diversidade
cultural (negros, índios, mulheres, deficientes, homossexuais, entre outros) coloca-nos
frente a frente com a luta desses e outros grupos em prol do respeito à diferença.
A luta dos educadores pelos direitos e pelo reconhecimento das diferenças não
pode ser dar de forma separada e isolada. É preciso que políticas governamentais apoiem
os programas educacionais, bem como os meios de comunicação, os quais tem forte
influência de persuasão. O professor não pode pensar que a inclusão, é exclusividade de
deficientes e que para esta acontecer basta adaptar o espaço físico e ter profissionais
qualificados. Isto é preciso, mas não é o suficiente, porque uma escola com olhar voltado
para a inclusão social, jamais irá pensar somente no deficiente, mas sim em todo tipo de
diferença que existe e que surge a cada dia. Além de oferecer espaço físico adequado, é
necessário que a escola prepare as novas gerações para esta educação, voltada para a
diversidade. Através desta perspectiva, acredita-se que irão se romper as barreiras
negativas construídas ao longo do processo histórico, “o preconceito”.
De acordo com Perrenoud (2001, p. 69)
No início do ano, um professor de ensino fundamental
depara-se com 20 a 25 crianças diferentes em tamanho,
desenvolvimento físico, fisiologia, resistência ao cansaço,
capacidades de atenção e de trabalho; em capacidade
perceptiva, manual e gestual; em gostos e capacidades
criativas; em personalidade, caráter, atitudes, opiniões,
interesses, imagens de si, identidade pessoal, confiança em
si; em desenvolvimento intelectual; em modos e
capacidades de relação e comunicação; em linguagem e
cultura; em saberes e experiências aquisições escolares;
em hábitos e modo de vida fora da escola; em experiências
e aquisições escolares anteriores; em aparência física,
postura, higiene corporal, vestimenta, corpulência, forma
de se mover; em sexo, origem social, origem religiosa,
nacional ou étnica; em sentimentos, projetos, vontades,
energias do momento...

Segundo o autor, parece que nunca terminaríamos de citar as inúmeras diferenças
que permeiam o espaço escolar e a sociedade no geral e, devido a isto, acreditamos que
não se deve esquecer a particularidade do sujeito, pois cada vez mais o “diferente”
aparece, seja na forma de aprender, de se comunicar, ou na de refletir, etc. Para tanto, é
importante, valorizar o espaço social, ampliar ações e principalmente, reconhecer que as
crianças e adolescentes precisam sonhar, ter oportunidades, não importando qual a sua
diferença.
Mudar não é tarefa fácil e todos sabemos disso, mas o prazer da mudança surge
quando a própria escola se torna espaço o espaço de (trans)formação. E somente através
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desta prática (trans)formadora é que poderemos construir uma sociedade mais justa, que
inclui e não exclui, que perceba a escola como espaço de construção, através da
valorização das individualidades, do respeito para com as diferenças, com a cultura de
cada um, onde a educação é o elemento essencial para um mundo melhor.
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