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Resumo  
O presente trabalho tem por objetivo compartilhar a experiência de uma Tutora e de uma 
Professora Formadora do Curso de Formação em Educação Integral para os Profissionais do 
Mais Educação, elencando reflexões e discussões acerca da construção de uma escola de 
tempo integral inclusiva. Essa formação constituiu-se de quatro encontros de quatro horas, 
totalizando 16 horas, com cerca de 30 profissionais. Durante os encontros observamos que 
muitos destes ainda apresentavam dúvidas e conceitos equivocados relacionados aos 
princípios norteadores da Educação Integral e da Educação Inclusiva. Ao final desses 
encontros foi possível observar mudanças no discurso de muitos profissionais, indicando o 
prelúdio de uma visão de Educação Inclusiva e de Educação Integral que (re)cria a escola 
comum e que reconhece o respeito às diferenças.  
Palavras-chaves: Educação Inclusiva. Educação Integral. Escola.  
 
Abstract 
This paper aims to share the experience of a Tutor and a Lecturer Instructor Training Course 
Comprehensive Education for the Most Professional Education, listing ideas about the 
construction of an inclusive school full time. This training consisted of four sessions of four 
hours, totaling 16 hours, with about 30 professionals. During the meetings we observed that 
many of these still had doubts and misconceptions related to the guiding principles of the 
Comprehensive Education and Inclusive Education. At the end of these meetings was possible 
to observe changes in the speech of many professionals, indicating the prelude to a vision of 
Inclusive Education and Comprehensive Education that (re) create a school that recognizes 
respect for differences. 
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A Educação Inclusiva constitui-se em um movimento de respeito às diferenças que 

possibilita uma nova reestruturação nos paradigmas da Educação – não se trata, apenas, de 

legitimar e garantir a presença de alunos com deficiência na escola, mas sim, de compreender 

que todos os alunos são sujeitos únicos, com capacidades tão peculiares que podem (e 

devem!) ser ampliadas e potencializadas através das trocas/interações, proporcionadas, 

sobretudo, pela Escola comum.  

Stainback e Stainback (1999) afirmam que a inclusão não é só mais um paradigma 

para a execução dos serviços da educação especial. Representa um novo viés norteador do 

pensamento e da ação para a inclusão de todos os sujeitos na sociedade.  

A inclusão é um dos movimentos, no ambiente escolar, que objetiva quebrar com o 

paradigma educacional dominante e que proporciona outros vieses de pensar à escola. Com 

isso almeja outros modos de interpretar o conhecimento escolar, revendo seus sistemas de 

avaliação porque promove uma releitura do processo de ensino-aprendizagem. (MACHADO, 

2009). 

Omote (2003) afirma que a inclusão é, sobretudo,  

um princípio ideológico da igualdade de direitos e do acesso à 
oportunidades para todos os cidadãos, independentemente das posses, da 
opção religiosa, política ou ideológica, dos atributos anatomorfisiológicos 
ou somatopsicológicos, dos comportamentos, das condições 
psicossociais, socioeconômicas ou etnoculturais e da filiação grupal 
(OMOTE, 2003, p.154). 

 
Nesse sentido a escola desempenha uma função social reguladora e formativa para os 

alunos, pois é responsável pela transição da vida particular e familiar para a vida pública 

(social). Nela [na escola] são produzidos conhecimentos recheados de valores éticos, políticos 

e estéticos, com os quais os alunos devem se identificar. A escola comum deve ter “um 

compromisso com as mudanças sociais, com o aprimoramento das relações entre os 

concidadãos, com o cuidado e respeito em relação ao mundo físico e aos bens culturais que 

nos circundam” (BATISTA, MANTOAN, 2006, p. 7). E ainda, nesse contexto inclusivo, as 

pessoas devem interagir com situações-problemas concretas do dia-a-dia escolar, do lazer e do 

trabalho, sendo desta forma, “produtos e produtores dessa interação” (CIAMPA, 2004). 

Segundo Ropoli, Mantoan, Santos e Machado (2010) é na escola que os alunos 

aprendem a viver entre os pares, a dividirem as responsabilidades e a distribuírem tarefas, 

pois  
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nesses ambientes, desenvolvem-se a cooperação e a produção em grupo 
com base nas diferenças e talentos de cada um e na valorização da 
contribuição individual para a consecução de objetivos comuns de um 
mesmo grupo (ROPOLI, MANTOAN, SANTOS, MACHADO, 
2010, p. 14).  

 

Desta forma, a educação inclusiva, semelhantemente à educação integral, 

provoca/promove alterações no meio social dos alunos, da escola e da comunidade escolar. 

Segundo Mantoan (2008), essas mudanças são consideradas como pré-requisitos para o 

progresso do desenvolvimento e para o exercício da cidadania das pessoas com deficiência, 

bem como, para aquelas ditas normais.  

A Educação Integral também reconhece os alunos como sujeitos únicos e dotados de 

potencialidades e saberes múltiplos, e compreende a Escola comum e seus espaços vizinhos 

como extensão para que essas potencialidades sejam cada vez mais ampliadas a partir da 

cooperação das redes sociais3 e da comunidade escolar (FUNDAÇÃO ITAÚ 

SOCIAL/FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2011). 

Desta forma, a Educação Integral permite construir uma escola que valoriza os saberes 

dos alunos em seus diversos e diferentes contextos e ambientes, podendo, assim, ampliar o 

repertório de estratégias de ensino-aprendizagem. Segundo Guará (2006), a educação, “como 

constituinte do processo de humanização que se expressa por meio de mediações” (p. 16), 

exerce um papel importante quanto à organização da interação entre os sujeitos, pois será ela 

a “matéria-prima da constituição da vida pessoal e social” (ibdem).  

Ainda segundo a autora supracitada, a escola precisa compreender o homem como 

sujeito multidimensional. E para trabalhar com essa multiplicidade é necessário construir 

estratégias que fomentem sua ampliação, levando em consideração os aspectos sócioculturais 

envolvidos no aperfeiçoamento das potencialidades dos sujeitos. Desta forma, o homem é 

compreendido (filosoficamente) como um “homem integral, ou seja, a educação deve 

compreender o homem em sua totalidade” (GUARÁ, 2006, p. 16).  

Como estratégia de ação, a Educação Integral amplia o espaço/tempo das atividades 

que visam à qualificação das múltiplas dimensões educativas através do Programa Mais 

Educação4. Vale ressaltar que Educação Integral não se refere somente à ampliação do tempo 

na jornada de atividades dos alunos nas escolas, ou seja, atividades em um contraturno. Não 

se trata, apenas, de um dado tempo estendido, em que os alunos permanecem no ambiente 

escolar, mas sim, em proporcionar oportunidades/vivências em que os alunos sejam 

orientados pelos educadores. Presumi-se que um maior tempo contribua para uma   
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quantidade maior de oportunidades de aprendizagem. Isso significa que 
uma política efetiva de educação integral não se traduz, apenas, em 
aumentar o tempo de escolarização, mas requer mudar a própria 
concepção e o tipo de formação oferecido aos futuros cidadãos [...] cabe 
destacar que um turno complementar é importante para enriquecer a 
aprendizagem; no entanto, a existência por si só de um turno 
complementar não significa educação integral. Torna-se fundamental a 
integração do currículo costumeiramente fragmentado entre regular e 
expandido. (Fundação Itaú Social, Fundo das Nações Unidas para a 
Infância, 2011, p. 25). 

 

Assim, a Educação Integral não se limita à “(re)criação da escola como instituição 

total, mas da articulação dos diversos atores sociais que já atuam na garantia de direitos de 

nossas crianças e jovens na coresponsabilidade por sua formação integral” (BRASIL, 2009a, 

p. 01). 

Diante do que foi exposto, a Educação Inclusiva, como bússola de um ensino integral, 

sócioconstrutivo e de respeito às diferenças, está inserida, conforme Mantoan, Santos e 

Figueiredo (2011), nos princípios norteadores da Mandala dos Saberes da Educação Integral5. 

Segundo essas autoras, as mandalas são conhecidas pelo mundo como formas de representar a 

totalidade, a harmonia e a integração entre os diversos saberes pedagógicos, bem como, que 

elas [as mandalas] norteiam nossa educação e a comunidade escolar. As autoras ainda 

afirmam que todas as diversas e diferentes maneiras de  

significar uma mandala são resignificadas em cada uma delas, porque 
uma por uma é criada de forma individual, única e exclusiva nas suas 
formas, cores, riscos, encantamento, irradiações. Recriar a educação, 
idealizando-a como uma mandala é um passo decisivo, que estávamos 
esperando para que nossas escolas se convertessem segundo o sentido 
dessa representação que os humanos têm utilizado para reunir seus mais 
desejados sentimentos e realizações. Como forma singular dessa 
recriação, cada mandala é um aluno, na suas diferenças. Como forma 
plural de manifestações da sabedoria contida em suas formas e cores 
(MANTOAN, SANTOS, FIGUEIREDO, 2011, p. 3 e 4).  

 
 

Essa simbologia, por meio da mandala, permite manter, construir e ampliar os diálogos 

e a mediação entre a Escola (alunos, professores e gestores) e a Comunidade, por meio da 

ampliação das práticas pedagógicas. Assim, a educação inclusiva, pode (e deve!) ser 

compreendida como a mola que impulsiona o movimento “centrífugo” da Mandala dos 

Saberes da Educação Integral, visando “combinar e unir” diversos conhecimentos, programas 

e projetos pedagógicos que fazem parte da comunidade escolar. Essa “combinação” tem por 

finalidade orquestrar as diversas e diferentes formas “de se entender e de fazer acontecer uma 
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educação de qualidade, multicolorida, dinâmica e equilibrada” (MANTOAN, SANTOS, 

FIGUEIREDO, 2011, p. 6). 

Portanto, a Educação Integral e a Educação Inclusiva compartilham dos mesmos 

princípios quanto ao papel central da Escola em articular estratégias de ensino que fomentam 

uma real – qualitativa e significativa – aprendizagem para todos os alunos e diminuam as 

inúmeras desigualdades socioculturais e educacionais que permanecem na Educação do nosso 

país.  

Outro ponto de congruência (entre a Educação Integral e a Educação Inclusiva) é 

quanto aos aspectos legais que norteiam essas duas vertentes: ambas são relativamente novas 

em nossa sociedade, sendo seus princípios ainda pouco compreendidos pela comunidade 

escolar.  

Para Pacheco (2008), as discussões acerca da Educação Integral envolvem aspectos 

conceituais sobre os quais “não há um consenso quanto ao entendimento do termo e as 

definições existentes contemplam diferentes dimensões sobre elementos relevantes para a 

Educação Integral” (p. 5). 

Figueiredo (2010), enfatiza que a Educação Inclusiva enfrenta diversas dificuldades, 

dentre estas, as atitudes de educadores que ignoram os princípios norteadores da inclusão, 

alegando incapacidade e/ou despreparo para trabalhar com crianças que apresentam algum 

tipo de deficiência. A autora ainda afirma que, atualmente, é consenso nos discurso de muitos 

professores,  

o reconhecimento das diferenças entre os alunos, porém, a dificuldade é 
tratar pedagogicamente essas diferenças, buscando sentido no que for 
capaz de contribuir para que as pessoas se reconheçam como suporte nas 
características que proporcionam distinção e que delas fazem sujeitos 
singulares (FIGUEIREDO, 2010, p. 13). 

 

A Educação Inclusiva visa à quebra do paradigma da escola que identifica, classifica e 

seleciona os que podem dos que não podem aprender, em detrimento de uma escola que 

respeita, integra, amplia e incentiva seus alunos a serem sujeitos reguladores de sua própria 

aprendizagem.  

Poulin (2010), afirma que ainda existem sistemas educativos pautados na presença de 

categorias entre os “bons” e os “maus” alunos. Esses sistemas educativos vão de encontro à 

perspectiva e aos princípios da educação inclusiva. O autor ainda ressalta que esses sistemas 

promovem a competição e desestimulam a cooperação entre os alunos, sem considerar o 

contexto sóciohistórico cultural dos educandos.  
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A escola inclusiva e a de tempo integral almejam outros modos de interpretar o 

conhecimento escolar, revendo sistemas, estratégias, espaço/tempo e currículo, promovendo, 

assim, uma releitura do processo de ensino-aprendizagem. Diversos autores (BATISTA, 

MANTOAN, 2006; CIAMPA, 2004; FIGUEIREDO, 2006, 2008, 2010; MANTOAN, 2008; 

MITTLER, 2003; POULIN, 2010; ROPOLI, MANTOAN, SANTOS, MACHADO, 2010; 

STAINBACK, STAINBACK, 1999) enfatizam o papel fundamental que a Escola 

desempenha para a promoção dessa releitura.  

Poulin (2010), também enfatiza que é por meio da “ação educativa”, em conjunto com 

os alunos (os jovens cidadãos), e também pela “experiência da cooperação e da contribuição” 

(p. 37) que as sociedades poderão testemunhar a ascensão de uma “verdadeira sociedade 

inclusiva”, com seus valores de “respeito da vida humana e de igualdade de direitos” 

(POULIN, 2010, p. 37).  

Karagianis, Stainback e Stainback (1999), afirmam que a inclusão traz benefícios para 

todos os alunos, pois “quando existem programas adequados, a inclusão funciona para todos 

os alunos com e sem deficiência, em termos de atitudes positivas, mutuamente desenvolvidas, 

de ganhos nas habilidades acadêmicas” (p.22), além de ganhos significativos para sua 

socialização, habilidades da vida diária e de comunicação, por meio da interação com seus 

pares. Os autores enfatizam que todos os alunos necessitam dessa interação (professor/aluno, 

aluno/aluno) para alicerçarem suas habilidades acadêmicas e sócioafetivas, independente de 

apresentarem ou não algum tipo de deficiência. 

Figueiredo (2006), também ressalta que essa interação entre professor/aluno, 

aluno/aluno em um ambiente de atenção às diferenças é de vital importância e que seu 

impedimento pode provocar limitações no desenvolvimento das crianças. Para a autora, 

é através do enfrentamento do outro, dos desafios, das solicitações do 
meio que a criança se constitui e constitui o outro como sujeito. O 
impedimento desse convívio social, que é tão rico, tão desafiador, impede 
e limita o seu desenvolvimento (FIGUEIREDO, 2006, p. 16).  

 

Poderíamos então falar da construção da escola de tempo integral inclusiva, sendo 

importante pensar na formação dos profissionais que se engajarão na proposta da Educação 

Integral, tendo como princípio os aspectos que norteiam a Educação Inclusiva (MANTOAN, 

SANTOS, FIGUEIREDO, 2011).  

Visando essa formação, o presente trabalho compartilha a experiência de uma Tutora e 

de uma Professora Formadora do Curso de Formação em Educação Integral para os 

Profissionais do Mais Educação realizado pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Essa 



7 

 

Formação voltada para a temática da Educação Inclusiva e Educação Integral, teve duração de 

quatro encontros ministrados na UFC, com carga horária de quatro horas, totalizando 16 

horas, em que trabalhamos a construção da escola inclusiva, elencando aspectos como: os 

princípios da diversidade (semelhanças e diferenças); a dupla dimensão da exclusão; as 

características da cultura de inclusão, da política inclusiva e das práticas de inclusão; do 

ensino de atenção às diferenças, destacando o papel do professor, através de aulas 

expositivas/dialogadas e discussões/estudos em pequenos grupos e exposição de vídeos.  

Durante os encontros do Curso de Formação, observamos que muitos profissionais que 

faziam parte do grupo (cerca de 30 profissionais), ainda apresentavam dúvidas e conceitos 

equivocados relacionados aos princípios norteadores da Educação Integral e da Educação 

Inclusiva. Tal inquietação é ilustrada pela seguinte frase de um dos cursistas: Como atuar com 

os alunos que apresentam deficiência nas atividades do programa?6   

Alguns profissionais daquele grupo ainda desconheciam que Inclusão não é apenas 

construir atividades para que alunos com deficiência possam estar na escola, mas sim, investir 

pedagogicamente e acreditar que como os demais alunos, aqueles que apresentam alguma 

deficiência, transtorno global de desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação7, também 

são dotados de potencialidades e saberes. Que esses alunos também necessitam do outro para 

trocar, ampliar e construir novos conhecimentos, interagindo no mesmo espaço de 

aprendizagem e enfrentando desafios cognitivos.   

Um dos principais aspectos debatidos em sala foi acerca da importância da troca que 

ocorre entre os alunos (com e sem deficiência) e como essa experiência é fundamental para 

fomentar e desenvolver os conhecimentos/potencialidades nos alunos, independente de ter ou 

não algum tipo de deficiência.  

Foi também esclarecido que os alunos, público alvo da educação especial8, também 

aprendem e apreendem conhecimentos assim como os outros alunos ditos normais. Os limites 

na aprendizagem desses alunos não decorrem da deficiência, mas da falta de acessibilidade ao 

conhecimento. No momento em que o professor cria as estratégias de ensino e faz uso de 

tecnologias ou ferramentas pedagógicas adequadas às especificidades do aluno, as 

dificuldades de aprendizagem são superadas (ou minimizadas). Assim, a partir dessa 

compreensão os professores podem elencar estratégias e instrumentos capazes de promover o 

desenvolvimento desses alunos, bem como, fazer com que superem os desafios, de modo 

participativo, interativo, cooperativo, ativo, dentro do ambiente escolar.   

As discussões ao longo dos encontros realizados com o grupo dos Profissionais do 

Mais Educação possibilitou uma rica reflexão, e acreditamos ter promovido, por meio das 
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atividades, leituras e discussões, um redimensionamento nas concepções daqueles 

profissionais a respeito de uma nova compreensão sobre os princípios de uma educação que 

acolhe todos os alunos.  

Ao final desses encontros foi possível, também, observar mudanças no discurso de 

alguns profissionais, indicando o prelúdio de uma visão de Educação Inclusiva e de Educação 

Integral que (re)cria a escola, proporcionando atividades que promovem a qualificação da 

aprendizagem dos alunos: múltiplos saberes dentro de variados macros campos, enraizados 

em novas práticas pedagógicas de respeito às diferenças. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa nova visão acerca da Educação Integral e da Educação Inclusiva é compreendida 

como uma educação voltada para o respeito às diferenças, como uma educação que leva em 

consideração às experiências, a interação, as trocas entre os alunos. Como uma educação que 

amplia os espaços das escolas e abre as portas para a comunidade como estratégia de ação 

para o desenvolvimento de todos os alunos, entendendo que estes são sujeitos cognocentes 

que atuam em sua própria aprendizagem e na aprendizagem dos seus pares de forma 

cooperativa.  

Baseado nessa perspectiva de aluno que aprende e ensina, interage e coopera, busca, 

produz e é produzido pelas trocas, Vienneau (2002) e Poulin (2010) afirmam que no momento 

atual é mais indicado falarmos de uma pedagogia da contribuição. 

Para Poulin (2010) falar de pedagogia da contribuição trata de garantir um 

 meio de vida em que a criança poderá perceber-se como um individuo que 
contribui para o desenvolvimento de saberes e saberes-fazer coletivos e 
retirar disso múltiplas vantagens, inclusive a de ascender a um papel social 
valorizado (Figueiredo, Poulin e Gomes, 2010, p. 40).   

 

Na perspectiva da pedagogia da contribuição os alunos são agentes de formação e de 

informação, sendo o ambiente da classe favorável as trocas de conhecimentos onde os saberes 

de cada membro do grupo de classe são reconhecidos e valorizados independente do quanto 

eles podem contribuir para fazer avançar as atividades de seu grupo. Todos e cada um 

colaboram independente de suas limitações.  O professor, dessa escola de tempo integral 

inclusiva, é um mediador desse processo de construção de conhecimento.  

A escola de tempo integral inclusiva, que possibilita ampliar os tempos escolares 

favorecendo o processo de aquisição de conhecimento, é um lugar propício para que as 
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estratégias de ensino que favorecem a aprendizagem de todos os alunos e consequentemente a 

inclusão escolar possam ser fomentadas e praticadas em colaboração com toda a comunidade 

escolar.  
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NOTAS 
3Redes sociais se referem aos parceiros sociais, como igrejas, ONG’s, grupos de jovens, 
empresas e entre outros grupos que trabalham em colaboração com os órgãos públicos visando 
desenvolver práticas/ações que promovem e fomentam uma educação de qualidade para todos.   
 
4O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007, visa ampliar a 
oferta educativa das escolas públicas através de atividades organizadas em macrocampos 
(acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura e 
artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, educomunicação, educação científica e 
educação econômica). Para mais detalhes, favor ver: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12372&option= com_content 
&view=article 
 
5Ver: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cad_mais_educacao_2.pdf 
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6Percebe-se na fala dessa professora (e de outros profissionais) que ela centraliza a atenção na 
deficiência dos alunos e não para as potencialidades que o aluno tem independente de suas 
limitações. Ver o livro Novas Luzes sobre a Inclusão escolar, 2010.  
 
7Estes são os alunos considerados publico alvo da educação especial.  
 
8Alunos com deficiência física, visual, auditiva e intelectual, transtorno global de 
desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação. 
 
 


