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RESUMO

Esta pesquisa pretendeu conhecer quais são as propostas pedagógicas utilizadas pelos professores que
trabalham com alunos com Síndrome de Down (SD), matriculados nas séries iniciais do ensino
fundamental da rede de ensino municipal de Caruaru-PE. Os principais autores que dialogamos foram
Carvalho (2009), Fávero (2004), Mantoan (2006), Bardin (2004) dentre outros. A metodologia é de cunho
qualitativo pelo método da análise de conteúdo e utilizamos instrumentos de coleta como: entrevista
estruturada e observação participante. As nossas conclusões nos apontam, para uma inserção
simplesmente dos alunos com Síndrome de Down nas classes regulares, desdenhando desta maneira a
finalidade maior da inclusão: oportunizar a todos o direito de serem incluídos de fato em escolas regulares.
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ABSTRACT

This research sought to know what are the proposals deployed by teachers who work with students with
Down Syndrome (DS) enrolled in the early grades of elementary school education network municipal
Caruaru-PE. The main authors were dialogued Carvalho (2009), Favero (2004), Mantoan (2006), Bardin
(2004) among others. The methodology is a qualitative method of content analysis and use data collection
instruments such as structured interviews and participant observation. Our findings point us to an insert
just the students with Down syndrome in mainstream classes, disdaining this way the larger purpose of
inclusion: let all the right to be actually included in regular schools.

Keywords: Pedagogical proposals; Syndrome; Inclusion.
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A Educação Inclusiva, segundo a Lei de Diretrizes e Bases nº. 9394/96 é uma modalidade de educação
escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para alunos com necessidades especiais.
No entanto, nos últimos anos esta vem passando por um movimento de transição, buscando superar a
abordagem integrativa e adotando a abordagem inclusiva. Entretanto, esse processo de transição não é
fácil, pois envolve uma reestruturação do sistema educacional.

No Brasil, entre os parâmetros legais que regem a educação inclusiva têm-se como base a Constituição
Federal de 1988, a qual garante a todos o direito à igualdade (art.5º) e no âmbito da educação, essa
igualdade refere-se às condições de acesso e permanência na escola (artigo 206, inciso I), portanto o
acesso à escola é para todos, sem distinção de qualquer natureza. Destacamos ainda, que é dever do
Estado, de acordo com o artigo 208 inciso III, a garantia de atendimento educacional especializado as
pessoas com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. E a partir dessa
interação são proporcionados muitos benefícios as pessoas com necessidades especiais, assim como
afirma Fávero et al (2004, p. 8):

Este é o ambiente escolar mais adequado para se garantir o relacionamento dos
alunos com seus pares de mesma idade cronológica e para a estimulação de todo
o tipo de interação que possa beneficiar o seu desenvolvimento cognitivo, motor
e afetivo.

Desse modo, a educação inclusiva necessita desenvolver estratégias que sirvam de apoio, não apenas aos
alunos com necessidades especiais, mas também a comunidade escolar e a administração municipal em
parceria com outras esferas do Governo devem buscar novas alternativas para a efetivação da inclusão. “A
pesquisa “Integração ou inclusão: uma análise das práticas pedagógicas desenvolvidas com alunos com
Síndrome De Down (SD) nas escolas de ensino fundamental de Caruaru-PE.”, objetivou conhecer quais
são as propostas pedagógicas utilizadas pelos professores que atendem alunos com Síndrome de Down
(SD), a fim de analisar se estes alunos estão incluídos de fato no ensino regular.

Entre os desafios da educação inclusiva, está a reinserção social dos sujeitos com necessidades especiais
na vida pública e coletiva, de forma que suas singularidades possam se expressar e suas potencialidades e
talentos possa ser reconhecido, favorecendo deste modo o exercício pleno da cidadania. Desta maneira,
um dos grandes desafios da educação inclusiva é permite que as escolas comuns do ensino regular
tornem-se ambientes onde todos possam exercer seu direito à educação, onde as diferenças sejam
atendidas e respeitadas de forma plena.

Com isto a questão problema dessa pesquisa busca descobrir: Quais são as propostas pedagógicas
inclusivas utilizadas pelos professores que trabalham com alunos com Síndrome de Down (SD),
matriculados nas séries iniciais do ensino fundamental da rede de ensino municipal de Caruaru-PE

Objetivo Geral: Conhecer as propostas pedagógicas inclusivas utilizadas pelos professores que atendem
alunos com Síndrome de Down (SD), matriculados nas séries iniciais do ensino fundamental da rede
municipal de Caruaru-PE, a fim de analisar se estes alunos estão incluídos de fato no ensino regular;

Objetivos específicos:

• Identificar as principais propostas pedagógicas inclusivas utilizadas pelos professores que atendem
alunos com Síndrome de Down;

• Analisar a relação formação acadêmica dos professores estudados e o processo inclusivo;
• Verificar se no campo pesquisado existe de fato inclusão de pessoas com Síndrome de Down (SD).
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A inclusão deve ser entendida como uma expressão de cidadania, pois leva-nos a compreender que todos
os seres humanos têm os mesmos direitos, sem distinção. Por isso é imprescindível que haja mudanças
significativas na educação como um todo, pois todos têm direito à educação, sendo indispensável que as
escolas dêem execução a planos que atendam às diferenças. Concordamos com Goffredo (1999), quando
afirma que:

(...) A escola deve ser definida como uma instituição social que tem por obrigação
atender todas as crianças, sem exceção. A escola deve ser aberta, pluralista,
democrática e de qualidade. Portanto, deve manter as suas portas abertas às
pessoas com necessidades educativas especiais. (GOFFREDO, 1999, p. 31)

Dessa maneira, para que a inclusão aconteça, é preciso à (re)estruturação de mecanismos que permitam
que o aluno com necessidades educativas especiais seja incluído social, educacional e emocionalmente
com os professores, colegas e com o próprio objeto de conhecimento.

Considerando que as pessoas com necessidades especiais, dentre elas as que apresentam Síndrome de
Down constituem um grupo que historicamente, tem sido alvo de processos de exclusão sendo por muitas
vezes segregados em salas de aula exclusivas para alunos que possuem necessidades especiais
semelhantes, percebe-se que a inclusão é recente como prática educativa em nossa sociedade. Contudo,
nos últimos anos com o movimento de transição, da abordagem integrativa para a abordagem inclusiva,
faz-se necessário então diferenciar interação de inclusão, já que de acordo com Mantoan (2006):

O processo de integração ocorre em uma estrutura educacional que oferece ao
aluno a possibilidade de transitar no sistema escolar – da classe especial ao
ensino especial – em todos os seus tipos de atendimento: escolas especiais,
classes especiais em escolas comuns, ensino intinerante, salas de recursos,
classes hospitalares, ensino domiciliar e outros. Trata-se de uma concepção de
inserção parcial, porque o sistema prevê serviços educacionais segregados.
(MANTOAN, 2006, p. 18).

Assim, o aluno inserido, é apenas colocado na escola, mas a sua condição de segregação e exclusão não
se modificam. Este coloca-se como ideal para o sistema excludente de ensino, já que são oferecidos a
esses alunos espaços educacionais restritos.

Nesse sistema educativo a sociedade não faz esforços para melhor atender esse educando, não investe em
políticas públicas, em tecnologia, em recursos materiais, entre outros, pois o seu papel é “apenas” aceitar
os alunos com deficiência.

Já a inclusão, surgi a partir da crítica deste sistema que somente responsabiliza o aluno com necessidades
educacionais especiais, pelo desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, diferentemente a
inclusão visa um esforço coletivo, pois

A inclusão é uma inovação que implica um esforço de modernização e
reestruturação das condições atuais da maioria de nossas escolas –
especialmente as de nível básico -, ao assumirem que as dificuldades de alguns
alunos não são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o
ensino é ministrado e de como a aprendizagem é concebida e avaliada.
(MANTOAN, 2006, p. 40).

Dessa maneira, faz-se necessário um trabalho conjunto da comunidade escolar, a fim de fazer com que
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esses alunos possam, de fato, construir o seu aprendizado e fazer parte de modo efetivo do social, já que
a inclusão propõe mudanças de paradigmas e perpassa os muros da escola.

Os professores têm papel fundamental na efetivação da educação inclusiva, pois são eles que recebem e
acolhem estes alunos, necessitando de respaldo direto para a sua prática.

Nesse sentido, as práticas pedagógicas desenvolvidas nas salas de aulas inclusivas assumem um papel de
suma importância, pois, “Pedagogia está ligada ao ato de condução ao saber a preocupação com os meios,
com as formas e maneiras de levar o individuo ao conhecimento” (GHIRALDELLI, 1996, p.8) e se configura
com “[...] mais uma das possibilidades em meio aos diversos movimentos de reivindicação social – que
acabam por se consolidar em movimentos de emancipação popular” (PEIXOTO, 2004, p.142).

Logo, o fazer pedagógico, contribui na reinserção social destes alunos ao passo que rompe com o
paradigma de incapacidade a que estes estavam sujeitos, desconstruindo processos de segregação social,
ajudando-lhes na busca pela liberdade exercitando a cidadania desses.

A Constituição federal de 1988 define, no artigo 205, “a educação como um direito de todos, garantindo o
pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho”. No artigo
206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola” como um dos
princípios para o ensino, e garante como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208). O Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/90, no artigo 55, reforça os dispositivos legais ao determinar que “os pais
ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino”.

Nessa mesma década, documentos como a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a
Declaração de Salamanca (1994) passam a influenciar a formulação das políticas públicas da educação
inclusiva.

Quanto ás ações e políticas educacionais que estabelecem à prática docente direcionada a educação
inclusiva têm-se, a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 as
quais estabelecem que os professores devem estar qualificados para o atendimento especializado as
pessoas com necessidades educacionais especiais. A lei, portanto, assegura a importância da qualificação
dos docentes, mas na prática essa questão ainda é incipiente.

Nessa perspectiva, um dos maiores desafios é que a escola não esta preparada em termos de recursos
humanos e infra-estrutura, e em geral os professores não encontram-se capacitados para lidar com as
diferenças. Muitas vezes passam apenas a tolerar os alunos com necessidades especiais na sala de aula,
tendo estes como meros ouvintes.

METODOLOGIA

Na tentativa de conhecer as propostas pedagógicas utilizadas pelos professores que trabalham com alunos
com Síndrome de Down (SD) no ensino regular no município de Caruaru-PE. Utilizamos uma abordagem
qualitativa que,

Pode ser caracterizada como sendo um estudo detalhado de um determinado
fato, objeto, grupo de pessoas ou ator social e fenômenos da realidade. Esse
procedimento visa buscar informações fidedignas para se explicar em
profundidade o significado e as características de cada contexto em que se
encontra o objeto de pesquisa (OLIVEIRA 2007, p.60).

Inicialmente, fizemos um levantamento com todas as escolas regulares de ensino fundamental que
atendiam alunos com necessidades especiais do município, a fim de conhecer quais as escolas onde os
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alunos com síndrome de Down estavam regularmente matriculados. Do total de 23 escolas de ensino
fundamental, somente 4 (17%) tinham alunos com síndrome de Down matriculados regularmente. Após o
contato com as escolas, os professores que trabalham com os alunos com síndrome de Down foram
convidados a participar da pesquisa. Os professores foram entrevistados individualmente nas escolas em
que trabalham.

Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados: a observação participante que nos permitiu
adentrar na realidade dos sujeitos investigados, compreendendo suas relações com o contexto o qual
estão inseridos. Sobre a observação participante Gil (2008) diz que:

(...) o observador assume, pelo menos até certo ponto o papel d um membro no
grupo. (...) Consiste na participação real do conhecimento na vida da comunidade
do grupo ou de uma situação determinada. (GIL, 2008, p.103).

Utilizamos também a análise de conteúdos que de acordo com Bardin (2004) caracteriza-se como:

Um conjunto de técnica de análise das comunicações que utiliza procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens... A intenção da
análise de conteúdo é a inferência das mensagens, inferência esta que recorre a
indicadores (quantitativos, ou não). (BARDIN, 2004, p. 38)

A análise foi realizada a partir dos dados coletados com as entrevistas estruturadas e as observações
participantes realizadas nos campos de pesquisa, estas informações foram organizadas em uma grelha de
dados que auxiliou na análise.

Com a finalidade de se alcançar os objetivos traçados nesta pesquisa, entrevistamos 10 professores,
sendo 7 mulheres e 3 homens, entre 32 e 46 anos que trabalham com alunos com síndrome de Down em
escolas públicas do município de Caruaru- PE.

Com o objetivo de analisar e interpretar os dados coletados transformamos os dados em categorias
temáticas, construídas a partir das respostas das entrevistas realizadas, são elas: Propostas
Pedagógicas Utilizadas pelos Professores X Formação Acadêmica e o Trabalho Pedagógico
Realizado pelos Professores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Propostas Pedagógicas Utilizadas pelos Professores X Formação Acadêmica

A partir das entrevistas realizadas com os professores foi possível perceber que estes têm a inclusão como
uma discussão recente. Cerca de 70% dos professores trouxeram em seus discursos a falta de capacitação
e formação continuada, como sendo um dos principais problemas para trabalhar com os alunos especiais.
Ao perguntar quais dificuldades e barreiras enfrentadas, por você, ao educar um aluno com Síndrome de
Down O professor 2 afirma que: “Não ter a formação adequada para tal.”, o P 3 “Não possuir formação
adequada para trabalhar com esses alunos”, P 5 “A forma como se trabalha, pois não somos capacitados
até então para recebê-los como devem ser recebidos.”, estes e outros discursos nos fizeram perceber que
os professores necessitam primeiramente de formação inicial de qualidade e de formação continuada que
possa atender a esta demanda, visando mudar o paradigma atual na qual se encontra a educação
inclusiva. Nesse sentido, concordamos com Mantoan (2006), quando afirma que:

A formação continuada do professor deve ser um compromisso dos sistemas de
ensinos comprometidos com a qualidade do ensino que, nessa perspectiva,
devem assegurar que sejam aptos a elaborar e a implantar novas propostas e
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práticas de ensino para responder às características de seus alunos, incluindo
aquelas evidenciadas pelos alunos com necessidades educacionais especiais.
(MANTOAN, 2006, p. 57)

Assim, os professores devem estar atentos para perceberem os domínios de conhecimentos de seus
educandos, assim como as suas diferentes necessidades, a fim de elaborar o planejamento para esses
alunos, visando o atendimento com qualidade. Segundo Carvalho (2009),

Examinar a prática pedagógica objetivando identificar as barreiras para a
aprendizagem é um desafio a todos nós educadores que, até então, as temos
examinado sob a ótica das características do aprendiz. Suas condições orgânicas
e psicossociais têm sido consideradas como os únicos obstáculos responsáveis
pelo seu insucesso na escola. (CARVALHO, 2009, p. 62)

Deste modo, para remover as barreiras da aprendizagem, faz-se necessário uma flexibilização do
professor, tendo este uma prática reflexiva, a fim de identificar as possibilidades de mudanças na prática
pedagógica, assegurando a permanência desses alunos, sem discriminar aqueles que apresentam
dificuldades de aprendizagem.

Quanto às propostas pedagógicas utilizadas pelo professor indagamos aos professores, quais os recursos
pedagógicos que podem ser utilizados a fim de favorecer a aprendizagem destes alunos Os professores em
sua maioria trouxeram respostas curtas, tais como: P1 “Todos desde que sejam bem utilizados”; P 2 “Não
uso recursos especiais. Não sei.”; P 3 “Não Conheço.”; P 4 “Tudo que puder, ajudar no exato momento”,
entre outras. Dessa maneira, a formação continuada, com certeza, auxiliaria estes professores a trazerem
para sala de aula recursos que facilitem a aprendizagem e diminuam as barreiras impostas para a
aprendizagem.

Em síntese, concordamos com Carvalho (2009), quando afirma que: “para remover barreiras para a
aprendizagem é preciso sacudir as estruturas tradicionais sobre as quais nossa escola está assentada. A
lógica da transmissão deve ser substituída por uma outra lógica, centrada na aprendizagem e em tudo que
possa facilitá-la.”, de fato precisamos de escolas que visem a formação humana e o exercício da cidadania,
pautada na diversidade e nos valores democráticos.

Práticas Pedagógicas Realizado Pelo Professor

Os dados levantados na coleta de dados nos ofereceram informações ricas a respeito do trabalho
pedagógico desenvolvido com os alunos com Síndrome de Down nas classes regulares, estas informações
expressam claramente o que os pesquisados pensam e sentem a cerca do assunto abordado.

As respostas obtidas trouxeram grande relevância ao embasamento teórico-prático na área, para que se
faça acontecer à inclusão destes educandos. Essas preocupações se expressam na fala de diversos
professores: “Não ter a formação adequada para tal.” P 2; “Não possuir formação adequada para trabalhar
com esses alunos.” P 3; “A forma como se trabalha, pois não somos capacitados até então para recebê-los
como devem ser recebidos.” P 5. Dessa maneira, percebemos que grande maioria destes professores
sente-se despreparados para desempenhar esta tarefa, este déficit acontece desde a formação inicial.
Nessa perspectiva, concordamos com Carvalho (2009), quando diz que:

A formação inicial dos nossos professores precisa ser repensada, seja em nível de
segundo grau seja em nível superior, para que possamos encontrar soluções
compatíveis com a urgente necessidade de melhorarmos as respostas educativas
de nossas escolas, para todos. (CARVALHO, 2009, p. 165)
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Como ressalta Carvalho, á necessidade urgente da melhoria do ensino, algo que será proveniente de uma
formação de qualidade dos nossos professores, sejam aqueles que atuam no ensino regular ou aqueles
denominados da educação inclusiva, diferenciação esta que Carvalho (2009), nos chama atenção, pois
segundo ela não deveria existir, trata-se de uma “impropriedade da dicotomia existente entre a educação
e a educação especial”.

Além da falta de formação continuada, outro fator citado por um dos professores é no que se refere à
ausência da relação família-escola no trabalho inclusivo: “Falta de materiais, treinamento, o
acompanhamento dos familiares.” P 4. De fato, faz-se necessário o engajamento da família no processo
inclusivo, visto que esses pais podem se tornar efetivos colaboradores da escola.

Em outros casos o grande desafio de alguns dos professores encontra-se na superlotação das classes,
entre eles: “Sala superlotada falta de material específico, desnível dos alunos.” P 1; “Conseguir dar o apoio
necessário em turmas que possuem uma quantidade de alunos elevada, em média 30/40.” P 7; “Ás vezes
não tenho tempo suficiente para orientar, devido as salas serem superlotadas.” P 10. Fator este, que
segundo esses professores não contribui para o desenvolvimento do trabalho inclusivo.

No discurso proferido pelos docentes, verificamos que alguns procedem ou acreditam que os alunos com
Síndrome de Down agem como qualquer outro aluno, ao perguntamos como deve se estabelecer a relação
do educador com o aluno com Síndrome de Down em uma sala de ensino regular, o professor 4 responde:
“Normal, trabalhar da mesma forma.”; “Tento agir normalmente” P 6; outros já percebem que estes
alunos apresentam especificidades que devem ser respeitadas: “Ela tem que ser o mais próxima possível,
pois o educador precisa perceber as necessidades pedagógicas deste discente. Fato este que se choca com
a realidade, visto que o educador possui mais de 30 alunos na mesma sala para dar suporte.” P 7, “Trato
igual, apesar das limitações” P 9, este professor traz em seu discurso a percepção da limitação do alunos
mas no entanto não apresenta uma mudança da prática pedagógica, assim a aprendizagem destes alunos
torna-se complexa se os professores acreditarem que estes alunos devem aprender da mesma forma que
os demais alunos, sem o desenvolvimento de um trabalho mais individualizado e coerente com as
necessidades destes educandos. Nessa perspectiva, concordamos com Martins (2008) ao afirmar que:

O papel principal do professor na sala de aula regular, portanto, é o de criar
condições para que os alunos se sintam encorajados a – de acordo com o seu
nível e ritmo próprios – buscar soluções para determinadas situações-problema,
enfim, para que evoluam também intelectualmente. Cada professor deve procurar
conhecer os alunos individualmente – suas potencialidades, seus interesses, suas
dificuldades, suas experiências de vida, mas também ser instrumentalizado para
melhorar a sua prática pedagógica, ou seja, para ser capaz de organizar o ensino
e o currículo de forma a dar respostas adequadas às necessidades de cada aluno,
assim como para avaliar como vem se processando a aprendizagem na sala de
aula regular, de acordo com a realidade dos sistemas educacionais ou das
próprias escolas. (MARTINS, 2008, p. 199)

Ainda no que se refere à aprendizagem dos alunos com Síndrome de Down, Martins (2008):

Necessário se faz, também, a compreensão de que, embora a criança com
Síndrome de Down apresente limitações, em decorrência da alteração genética
que apresenta, o seu processo de construção do conhecimento segue a mesma
sequencia das demais pessoas, variando no que diz respeito ao nível alcançado e
ao tempo requerido para a sua elaboração. Assim, esse educando, mesmo
apresentando um ritmo mais lento na aprendizagem, deve ser respeitado como
qualquer ser em formação, como alguém que é capaz de pensar, de interagir,
com o meio que o cerca, de aprender e, não apenas, de absorver conteúdos
predeterminados pelos educadores, de acordo com a percepção externa dos seus
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possíveis limites. (MARTINS, 2008, p. 200)

Acreditamos que um dos grandes problemas do sistema de ensino, é desdenhar a capacidade dos nossos
alunos, sem acreditar que estes podem ir bem mais além, é claro respeitando sempre suas limitações e
necessidades, seja com as crianças especiais ou as tidas como normais.

Apesar de aparecerem numa proporção significativamente menor, é necessário ressaltar que algumas
respostas demonstraram atitudes valiosas e comprometidas com práticas pedagógicas mais específicas e
adequadas às possibilidades individuais de cada aluno. Perceber isto é gratificante para nós, já que
promover a inclusão é desenvolver um olhar diferenciado para cada criança, concordamos com Martins
(2008), quando apresenta: “Essa criança, sendo considerado um ser único, ímpar, na maneira de ser, na
apresentação da deficiência e na sua aprendizagem, exige do professor, na percepção de alguns, uma
atenção individualizada.” (p.90)

Assim, é preciso que os professores se empenhem cada vez mais em buscar novos conhecimentos, a fim
de terem uma prática diferenciada percebendo cada aluno como um ser singular, construindo assim uma
escola para TODOS, sem quaisquer distinção, onde a cidadania é praticada e a diferença é contemplada.

CONCLUSÕES

O objetivo principal desta pesquisa foi conhecer as propostas pedagógicas inclusivas utilizadas pelos
professores que atendem alunos com Síndrome de Down (SD), matriculados nas séries iniciais do ensino
fundamental da rede municipal de Caruaru-PE, a fim de que estes alunos sejam incluídos de fato no ensino
regular.

Os resultados levantados neste estudo nos apontam, para uma inserção simplesmente dos alunos com
Síndrome de Down nas classes regulares, o que caracteriza-se como um processo integrativo,
desdenhando desta maneira a finalidade maior da inclusão: oportunizar a todos o direito de serem
incluídos de fato em escolas regulares, nas mesmas salas freqüentadas pelos demais alunos, a fim de que
estes não fiquem a margem do desenvolvimento da sua geração, em respeito ao seu direito de ser, à
cidadania e à dignidade.

A fim de construir uma escola para TODOS, deve-se atentar para alguns elementos, entre eles: a
heterogeneidade, a qual deve ser reconhecida e respeitada, já que a diversidade é parte da vivência
humana e a escola é o lócus de encontro dessa diversidade, encontro com o outro que é essencialmente
diferente, esta diversidade deve ser respeitada a fim de que não se crie uma falsa homogeneidade
inexistente nas salas de aulas, favorecendo assim o direito da visibilidade a estes sujeitos que por vezes
são silenciados e postos a margem. Outro elemento é o reconhecimento dos “limites” e “necessidades” dos
nossos alunos, sejam eles especiais ou não, pois, ser humano é ser inconcluso, estamos continuamente
em processo de construção e os professores devem atentar para estas especificidades, com o objetivo de
enxergar o sujeito nas suas possibilidades e não focar nas suas limitações, assim será possível
proporcionar a estes alunos o direito de poder ir mais além.

Nesse sentido, o professor deve estar numa busca constante pela formação permanente, com o propósito
de superar as barreiras colocadas pela falta de conhecimentos teórico-metodológicos, para que se possa
examinar a prática pedagógica objetivando identificar os entraves para a aprendizagem, pois, até então,
temos examinado estes, sob a perspectiva dos estudantes, culpabilizando esses como os únicos
responsáveis do fracasso escolar, sem atentar para a transmissão dos conhecimentos universais que estes
sujeitos são colocados a aprender por que a classe hegemônica lhe impõe, sem respeitar o contexto
socioeconômico e cultural dos educandos. Assim, os professores devem colocar-se como aprendizes que
reelaboram sua prática de acordo com a diferença presente no espaço escolar.
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Precisamos construir uma escola na perspectiva da cidadania, do direito, da igualdade, visando uma
sociedade mais justa e igualitária para TODOS, a fim de que não legitimemos o processo de exclusão e
caminhemos para uma inclusão de fato e de direito desses sujeitos incluídos.
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