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RESUMO:  
Este artigo se propõe a incluir os profissionais de educação no contexto inclusivo, tratando de 
políticas afirmativas e eliminando barreiras pedagógicas na sala de aula. Partindo de anseios 
dos professores da educação básica nas escolas do município de Nossa Senhora do 
Socorro/SE o trabalho tem como foco estimular e orientar os professores a resolver a 
problemática da exclusão em suas salas de aula, partindo do pressuposto da educação frente à 
diversidade. Os professores são preparados para lidar com a homogeneidade na classe, 
esperando que os alunos dêem as respostas de aprendizagem esperadas, sem considerar suas 
diversidades. Tais profissionais pedem ajuda, pois estão dispostos a investir na formação 
continuada para incluir os alunos com deficiência a partir das experiências individuais e do 
diálogo. 
PALAVRAS-CHAVE: Diversidade, Formação continuada e Diálogo. 
 
 
ABSTRACT:  
This article proposes include professionals in the context of inclusive education, dealing with 
affirmative action policies and eliminating barriers in the classroom teaching. Starting from 
the concerns of basic education teachers in schools in the town of Our Lady of Angels / SE 
work focuses on stimulating and guiding teachers to solve the problem of exclusion in their 
classrooms, assuming the education front to diversity. Teachers are prepared to deal with the 
homogeneity in the class, hoping that students give the answers expected of learning, without 
considering their diversity. These professionals seek help because they are willing to invest in 
continuing education to include students with disabilities from individual experiences and 
dialogue. 
KEY WORDS: Diversity, Continuing Education and Dialogue. 
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A EDUCAÇÃO FRENTE À DIVERSIDADE 

O Programa federal “Educação Inclusiva: Direito a Diversidade” tem como objetivo 

oferecer formação para professores atuar nas salas de recursos multifuncionais que prestam o 

serviço a comunidade escolar com o atendimento educacional especializado –AEE, além de 

colocar em discussão a Política Nacional da Educação Especial numa Perspectiva Inclusiva 

(2008). Apesar da implementação de programas para a formação de professores(as) do 

governo federal, a questão da educação inclusiva ainda não foi resolvida. Não se formam 

professores para lidar com a diversidade cultural, social ou etnia, dificultando as atividades do 

cotidiano escolar. 

Tentar conviver com a diversidade e educar para construção da cidadania numa prática 

pedagógica comprometida com a emancipação humana implica a mudança dos processos 

formativos, capacitando(a) professor(a) para, antes de tudo, viver sua própria cidadania. 

(Rodrigues, 2009, 216p.) 

Os educadores precisam ser valorizados, incentivados a conhecer sua própria 

cidadania. A fusão das idéias pedagógicas nas salas de aula desenvolve a luz da diversidade 

favorecendo a democratização do espaço escolar e a formação dos professores toma como 

pressuposto básico a prática educativa. 

É necessário pensar em uma escola que promova a elevação da auto-estima dos alunos 

e dos professores, uma vez que tal resgate não pode acontecer por legislações ou ações 

decorrentes de imposições, mas sim pelo respeito a diversidade do SER. 

Os professores são preparados para lidar com a homogeneidade na classe, esperando 

que os alunos dêem as respostas de aprendizagem esperadas, sem considerar suas 

diversidades.  

Para Carvalho (2007, 43p.) concretizar o que está proposto nos artigos e 
oferecer, realmente, educação de boa qualidade para todos, sem 
discriminações, a escola precisa abandonar suas práticas centenárias, 
reformulando toda a sua organização interna, para atender as necessidades e 
interesses das crianças, adolescentes, jovens e adultos que a procuram. Para 
tanto, não pode ficar na crença ingênua de que mudando aleatoriamente os 
métodos de ensino “treinando” mais os professores, estará resolvendo o 
fracasso escolar. 
 

Quero complementar afirmando que o projeto visa transmitir aos professores o 

respeito a essa diversidade tão falada a partir das experiências vivenciadas na sala de aula, 

onde pretendemos construir uma nova educação. 

A Declaração da Salamanca contempla ações de políticas afirmativas onde podemos 

encontrar subsídios na vontade política de cunho democrático. Em relação aos educadores, foi 
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ressaltada a necessidade de reflexão acerca de sua formação e de sua desinformação no que 

diz respeito às necessidades educacionais especiais de seus alunos. (Carvalho 2007, 63p.) 

Para os professores do município de Nossa Senhora do Socorro a diversidade é um 

tema empregado nas discussões das escolas, mas precisa ser compreendido com maior 

amplitude para beneficiar a sociedade em geral. 

Conforme Carvalho (2007, 81p.) a chave da democratização do ensino-aprendizagem, 

além da vontade do professor, inclui toda uma reformulação da proposta educativa. A 

concepção da educação, em geral, precisa ser ressignificada, particulamente num mundo que 

tende à universalização e ao Estado Mínimo. 

Portanto, os professores procuram sem cessar novos conhecimentos para melhorar 

suas práticas, e a secretaria de educação do município vem acompanhando no intuito de 

mostrar que os mesmos não estão sozinhos, ou seja, não podem construir uma educação de 

qualidade sem o apoio de todos envolvidos num contexto da educação inclusiva. Dentre ações 

que possam colaborar para a construção de uma educação pautada na Inclusão a Secretaria 

vem desenvolvendo práticas que sustentam a ampliação da visão profissional contribuindo 

para o entendimento do que venha a ser um ensino inclusivo. 

  

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA SALA DE AULA INCLUSIVA 

Para Rodrigues (2009, 205p.), a busca da preservação da identidade por uma 
escola inclusiva, onde a diferença, seja de que tipo for, não seja motivo de 
dificuldades nas práticas pedagógicas de formação de professores(as), ou de 
uma melhor e mais adequada escola ou, ainda, de empecilho para a 
manutenção e estímulo à elaboração de um Projeto Político-Pedagógico 
(PPP) em que (...) objetivando a preservação dos valores, costumes e 
identidade de um povo. É preciso evidenciar o significado da escola, através 
de um espaço de reflexão, discussão e busca de soluções para um contexto 
social.  
 

O referido artigo visa contribuir para a melhoria da qualidade de ensino através de um 

espaço reflexivo e discutir a formação dos professores com vista a responder à diversidade 

dos alunos, possibilitando a construção de uma escola inclusiva. 

Os profissionais de educação tem um papel fundamental na construção de uma escola 

inclusiva, portanto, o projeto foi organizado para fazer uma reflexão sobre a prática dos  

professores na sala de aula e para trabalhar em colaboração com as experiências dos alunos a 

fim de contribuir a criar estratégias inclusivas para todos. 

Para apoiar os profissionais de educação frente à diversidade, a Secretaria Municipal 

de Educação de Nossa Senhora do Socorro/SE organizou o projeto SOCORRO: 

INCLUINDO OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NO CONTEXTO INCLUSIVO 
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no intuito de orientar os professores a resolver conflitos em cooperação com os alunos, 

contribuir para a formação de 25 professores no uso de metodologias de ensino inclusivo nas 

salas de aula do ensino regular de ensino, apoiar a comunidade em geral, apoiar o 

desenvolvimento docente para a promoção da inclusão escolar, transformar o ambiente 

escolar em um espaço acolhedor para todos, no qual o processo seja através do diálogo. 

O projeto desenvolve-se através de três ações, quais seja a formação de 25 professores, 

organizada e coordenada pela coordenação da educação especial da secretaria municipal de 

educação de Nossa Senhora do Socorro/SE, acompanhamento psicológico e orientação por 

uma especialista em educação inclusiva. 

A primeira ação está sendo realizada através de palestras com temas estabelecidos 

através dos anseios dos professores, ou seja, eles sentiram necessidade de aprender um pouco 

mais sobre os temas: Fenômeno Bullying, Síndrome de Burnout, Resolução de Conflitos, 

Estratégias Pedagógicas Inclusivas e como Lidar com os Alunos em uma Sala de Aula 

Heterogênea. 

Durante as palestras os profissionais mediadores é uma psicóloga e uma especialista 

em educação inclusiva, distribuídos em uma carga horária pré-estabelecida pelos 

participantes, com o intuito do trabalho ser compreendido por todos os envolvidos. 

A segunda ação é desenvolvida paralelamente as palestras com a orientação da 

especialista em educação inclusiva e da psicóloga de forma on-line para que os professores 

não sintam que estão sozinhos nesta caminhada. 

A terceira ação é sensibilizar a família de alunos especiais, vulnerabilidade e outros 

que os professores convidarem. O encontro dos familiares e responsáveis é organizado por 

regiões, a psicóloga após ter conhecimento sobre os alunos em questão apresenta aos 

convidados um trabalho de sensibilização através de dinâmicas diversificadas, a importância 

do papel da família, tira dúvidas, e convida individualmente a participar de encontros na sala 

de atendimento. 

Respondendo a nova LDB da Educação Especial e refletindo algumas leis 

internacionais o projeto constitui em uma metodologia de pesquisa-ação dentro da diversidade 

de conhecimentos que tem na sala de aula. 

Freire (1996, 32p.) comenta que a construção para a qualidade da escola inscreve-se 

na natureza do ser humano e na infinitude do conhecimento.  

A partir dessa consideração os professores partindo do objetivo do projeto passaram 

por uma entrevista e após alguns questionamentos foi concebido um momento de reflexão  

mais sustentável. Neste sentido, pensamos: De quais professores estamos falando? Qual é o 
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melhor perfil do professor para atender a todos os alunos? Como despertar uma consciência 

inclusiva? Como estimular os alunos a valorizar seus conhecimentos? Como promover mais 

relações democráticas na sala de aula? 

Observamos que através do diálogo muitas perguntas podem ser 
respondidas. Neste sentido, pensamos que a escola deve ser concebida como 
um espaço de renovação da cultura e conhecimento sistematizado onde 
exista possibilidade de os (as) alunos(as) ampliarem o conhecimento do 
mundo e serem capazes de colaborar para transformá-lo. O desenvolvimento 
de projetos democráticos que estimulem as atitudes de inclusão permite uma 
ação pedagógica mais próxima do real. É através das ações individuais que 
se constroem as ações coletivas. (Rodrigues 2009, 212p.) 
 

Seria ingênuo pensar que uma escola, isoladamente, será capaz de mudar as atitudes 

nas salas de aula de uma escola que ainda trabalha com o ensino fragmentado sem dialogar a 

temática e buscar soluções sem mesmo que os professores acreditem em seu potencial. É 

através do diálogo que vamos encontrar muita das respostas e curar o “SER” professor que 

está precisando de ajuda, pois os mesmos encontram-se debilitado por ter tantas atribuições. 

  

INCLUSÃO EM DIÁLOGO ENTRE OS ENVOLVIDOS 

As discussões sobre inclusão vem aflorando gradativamente, pois os alunos estão 
mostrando que precisam ser valorizados e reconhecidos dentro das suas potencialidades,  o 
diálogo está sendo o caminho mais eficaz para nós professores percebemos o quanto nós 
falhamos como educadores, porém o artigo não pretende mostrar os erros. As tentativas de 
recomeçar é um caminho para delimitar essa problemática. 

 
Duk (2006, 38p.), descreve no material de formação docente que os diálogos 
e entrevistas são de grande utilidade para completar a informação por meio e 
questionamentos e observações, por permitirem indagar as razões e os 
motivos subjacentes a determinadas condutas e opiniões, além de ajudarem a 
esclarecer aspectos pouco claros ou aprofundar alguns pontos de especial 
interesse para o tema em estudo. 
 

É interessante descrever que durante os nossos trabalhos foram surgindo mais dúvidas 

e mais questionamentos, fazendo com que os envolvidos percebam que realmente não há 

formação completa, é preciso rever nossas atitudes e sempre está recomeçando para beneficiar 

toda a sociedade. Nós professores somos bastante criativos e temos esperança de conseguir 

alcançar uma inclusão satisfatória, pois o nosso foco principal é o aprendizado dos nossos 

alunos. 

 

Stainback (1999, 342p.) enfatiza que os professores que não tem conhecimento sobre o 

conhecimento prévio ou dos interesses dos alunos tem dificuldade para planejar aulas que 
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satisfaçam esses critérios. Para que os professores façam uma relação da teoria com a prática 

o inventário criado pelo autor foi adaptado para os envolvidos em um contexto reflexivo. 

É obvio que não é possível planejar aulas que se refiram ao conhecimento ou aos 

interesses de todos os alunos. Os professores são aconselhados a planejar as aulas em torno 

dos resultados do inventário de alunos com necessidades especiais, porque é provável que eles 

sejam os alunos mais desligados da tarefa e não envolvidos na aprendizagem. (Stainback 

1999, 342p.)  

O inventário abaixo (quadro1) partiu de um diálogo em uma das palestras para 

representar o grau de ansiedade dos participantes, foi interessante, pois os mesmos sentiram 

descontraídos e concluímos que muitas vezes os alunos sentem-se do mesmo jeito. 

 

POR FAVOR, RESPONDA CADA PERGUNTA INTEGRALMENTE. 

1. QUANDO NÃO ESTÁ NA ESCOLA, GOSTA DE (TRÊS COISAS)? 

2. SE VOCÊ PUDESSE FAZER QUALQUER COISA QUE QUISESSE NESTE 

FIM DE SEMANA, O QUE FARIA? 

3. SE VOCÊ TIVESSE 30 MINUTOS DE TEMPO LIVRE NA ESCOLA TODOS 

OS DIAS PARA FAZER O QUE REALMENTE GOSTA, O QUE FARIA? 

4. QUAIS SÃO AS 3 TAREFAS QUE VOCÊ GOSTA DE FAZER NA AULA? 

5. SE NÃO FOSSE PROFESSOR O QUE GOSTARIA DE SER? 

Quadro1: Inventário aplicados aos professores 

 

Em busca de que os professores sentissem inclusos na sala de aula como alunos, o 

inventário contribuiu no sentido de levar para as suas salas de aula um diálogo entre os alunos 

para pensar a criar possibilidades de aprendizagem para todos. 

 

Quanto ao aluno, precisamos saber ouvi-lo. Porém, devemos também estar 
atentos com as tantas vozes que provêm do nosso aluno. Um diálogo deveria 
estar pautado nesse reconhecimento de que muitos falam pela nossa boca. 
Quando uma criança diz ‘eu não sei fazer nada”, pode estar expressando o 
que houve repetidamente de familiares (ou mesmo de professores). (Ensaios 
Pedagógicos, 2006, 39p.) 
 

Todos nós professores, sabemos que é preciso trabalhar com as potencialidades e 

habilidades dos alunos para expulsar a exclusão nas escolas e mesmo fora delas, já que a 

inclusão perpassa uma sala de aula. 
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Voivodic (2008, 16p.) comenta que na literatura especializada, com poucas exceções, 

não encontramos obras que evidenciem mecanismos e estratégias que favoreçam a inclusão 

ou que avaliem as práticas existentes. Mas, nós professores estamos com uma diversidade de 

alunos na sala de aula e precisamos incluir com um bom planejamento. 

O projeto vem mostrar que é capaz incluir sem levar em consideração a deficiência 

mais sim, o SER, ou seja, todos precisam ser inclusos independente da sua deficiência e 

porque os professores ainda sentem dificuldades de valorizar o potencial de cada indivíduo? 

Como o projeto está sendo desenvolvido através do diálogo entre as opiniões dos 

professores, coletado por meio de entrevistas, os conflitos entre o grupo começam a ser visto 

não como problemas mais como soluções. 

Portanto, os professores interagem com as propostas do projeto e opinam na 

metodologia, enriquecendo as dinâmicas apresentadas. A tabela 1 descreve a participação dos 

envolvidos, sobretudo, a necessidade de fazer acreditar que não adianta aplicar na sala de aula 

estratégias curriculares sem despertar os alunos. 

 

Tabela 1. Estratégias para facilitar o acesso dos professores na sala de aula da escola inclusiva. 

FACILITAR A 
FORMAÇÃO DOS 
PROFESSORES 

ESTRATÉGIAS 
MÚLTIPLAS 

SUCESSO 

Através do diálogo entre 
os interessados, baseado 
em coleta de dados; 
 Filosofia de escola; 

Reuniões constantes nas escolas 
para discussão sobre a inclusão dos 
alunos. 
Grupo de estudo sobre a temática, 
coordenado com propostas 
inclusivas, para facilitar a 
compreensão dos envolvidos. 
Cursos baseado na problemática 
dos professores com enfoque 
inclusivo. 
Acompanhamento psicológico para 
os professores caso seja necessário. 
Acompanhamento psicológico aos 
alunos e a família caso seja 
necessário. 
Envolvimento da secretaria mais de 
perto para que juntos possamos 
buscar soluções no intuito de 
incluir todos os alunos. 
Relacionar a teoria e prática no 
contexto escolar. 
Delimitar o número de alunos nas 

O despertar de uma 
caminhada, onde os 
profissionais de 
educação terão o 
privilégio de conhecer o 
“novo” exercitando em 
colaboração com toda a 
comunidade escolar. 
O processo criativo. 
Encorajar aos alunos a 
enfrentar os problemas. 
Despertar da 
consciência da 
necessidade de novas 
habilidades no 
planejamento. 
Formulação de 
conflitos. 
Ação compartilhada. 
Diálogo. 
Estimular a percepção e 
a resolução dos 
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salas de aula. 
Oferecer suporte técnico a todos os 
profissionais de educação. 
Ensino que promovam mais a 
aprendizagem ativa que a passiva, a 
cooperação em vez de competição 
e habilidades de pensamento crítico 
em vez de uma aprendizagem 
mecânica. 

problemas. 
 
 

 

O município de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de 

Educação, compreende a realidade e pretende sempre está investindo na semente da inclusão, 

pois entendemos que o professor sempre vai estar em formação. 

O momento de mudar as estratégias de trabalho começa a partir da compreensão dos 

fatos, ou seja, a partir do aluno. 

Carvalho (1997) enfatiza que a inclusão é um processo gradual e dinâmico que pode 

assumir diferentes formas segundo as necessidades e características de cada aluno, 

considerando o seu contexto socioeconômico. 

As estórias de vida dos alunos das escolas municipais nos mostram uma diversidade 

de culturas fazendo acreditar na possibilidade de olhar o outro através de um trabalho de 

sensibilização e conscientização levando à reflexão dos casos individualizados. 

O projeto deve a ousadia do município em contribuir para que os professores não se 

sintam sozinhos nesta caminhada e ajudá-lo a compreender que não há receitas de estratégias 

para o aprendizado dos alunos. O que os teóricos nos mostra por vários caminhos é que nós 

somos capazes de construir nossos procedimentos a partir do alunado, que é um ser plural, 

através das suas experiências. 

Por tudo isso, a inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, porque não 

atinge apenas os alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas 

todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral. (Mantoan, 2006, 19 

p.) 

Nós professores temos que nos dá as mãos e traçar objetivos mais flexíveis para nossa 

caminhada de educadores. O projeto iniciou com um propósito e complementou com a 

participação de todos, para mostrar que nós somos capazes de enfrentar a inclusão não como 

uma ferida que dói e fica a mancha, mais como uma nova vida que vai surgindo com as 

nossas atitudes, através do diálogo.  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 

 

9 

As idéias dos participantes foram aflorando e despertando o interesse de compreender 

o outro. O objetivo do projeto concluiu da seguinte forma (Quadro 2): 

 

1. OBJETIVOS ADICIONAIS (INDIVIDUAIS): Compreender a educação inclusiva a 

partir dos procedimentos em sala de aula e consequentemente criar novas estratégias de 

trabalho. 

2. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS: Coletar dados da vida dos alunos através de 

exposições, gincanas recreativas, questionários, visitas nas residências dos alunos, 

atividades diferenciadas para que o aluno escolha de acordo sua necessidade de aprender. 

3. MATERIAIS: De acordo as habilidades dos alunos 

4. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: Avaliação contínua de acordo as 

potencialidades dos alunos, ou seja, não tem uma única forma de avaliar. 

 

Quadro 2.  Conclusão do grupo de professores. 

 

Após cada encontro é oferecido um momento de conforto e sensibilização. Um dos 

momentos que mais chamou atenção foi quando foi tocada a música de Raul Seixas “Tente 

outra vez” (quadro 3).  

 

TENTE OUTRA VEZ 

1. Sonhando coletivamente que é 

possível tornar as escolas inclusivas; 

2. Tentando acertar nas estratégias 

desenvolvidas na sala de aula; 

3. Procurando novos conhecimentos 

através da formação continuada dentro da 

nossa realidade; 

4. Resolvendo nossos conflitos em 

sala de aula com ajuda dos alunos; 

5. Envolvendo a família como 

parceiros de apoio;    

6. Fazendo terapias para cuidar da 

mente e da alma; 

7. Dialogando com a comunidade 

escolar. 

 

Quadro 3. Descrições do resultado do diálogo espontâneo sobre a música de Raul Seixas. 

  

É interessante salientar como o professor tem múltiplas formas de ensinar, basta ter 

incentivo da comunidade escolar e abertura para dialogar entre os pares. O projeto suscitou 
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em respostas positivas e os resultados estão sendo mostrados gradativamente, já que o mesmo 

não foi concluído. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desafio, portanto, do projeto é um olhar diferenciado para os professores que por 

muitas vezes sentem-se angustiados pela demanda grande de carga horária de trabalho, pouco 

tempo para reuniões de professores e o número excessivo de alunos na sala de aula. 

A relevância dos resultados com certeza vem nos mostrando a necessidade de visitar 

cada escola e convidar os professores a caminharmos juntos neste percurso de novas 

estratégias. O nosso trabalho é discutido uma vez por semana no período noturno, conforme 

combinado entre os pares. 

As discussões estão propiciando resultados teóricos e práticos mais propicio a abertura 

de espaço para uma política que promova um diálogo mais profundo entre os profissionais de 

educação e a secretaria de educação, que por muito tempo ficou longe dos anseios das escolas. 

Ficou patente, ao longo das discussões, que a ansiedade dos profissionais de educação é de 

resolver os problemas da sala de aula com mais agilidade, causando estresse emocional, logo 

dificultando mais ainda o aprendizado dos alunos. 

É relevante salientar que as possibilidades de incluir os alunos na sala de aula pode se 

tornar ainda mais complexa se não colocarmos em pauta das nossas discussões como 

melhorar nossas práticas e posteriormente resolver a problemática do ensino reprodutor que é 

exatamente a exclusão. 

Para a otimização dessas ações, a participação da equipe de educação especial do 

município de nossa Senhora do Socorro/SE é bastante importante, pois os professores pedem 

seu apoio porque confiam no seu trabalho e estar sentido que o caminho começou a se abrir 

para uma nova educação. 

Os questionamentos avaliativos ainda estão sendo concretizados, já que o projeto terá 

como concluído no mês de dezembro, porém se concentram em relatos dos profissionais de 

educação das experiências desenvolvidas na sala de aula. 
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