
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
DESAFIANDO OS LIMITES DA 

INCLUSÃO



 Reforçar a importância da formação de 
professores, especialmente no que se refere 
à inclusão de forma real;

 Trabalhar o desenvolvimento de novas 
práticas pedagógicas tomando como ponto 
de partida a experiência e a ação do 
professor em sala de aula;

OBJETIVOS



 Oferecer aos educadores lotados nas Salas de 
Recursos Multifuncionais das escolas 
regulares da abrangência da 6ª CREDE 
momentos de debates, de trocas de 
experiências, estudos, reflexão sobre a práxis 
pedagógica que nos dá oportunidade de ver a 
prática se modificando constantemente com a 
teoria e vice-versa.

 Superar as dificuldades em relação ao 
atendimento dos alunos com deficiência, 
resultado de uma formação inicial que não 
contemplava estes temas.



 Oferecer novos rumos no que se refere à 
formação continuada de professores;

 Exemplificar através de documentos oficiais 
(LDB, CF 1988) as conquistas alcançadas na 
área de educação especial;



METODOLOGIA

 Oferecemos aos docentes uma formação 
pautada nos seus anseios e dificuldades e 
fundamentada em pesquisas e estudos 
científicos de modo que estes possam unir 
embasamento prático (a partir de suas 
relações com os alunos e seus desafios) e 
teórico , que seria os estudos em grupos, 
leituras e vídeos sugeridos pelo professor 
formador.

 Temos os planejamentos das atividades que 
são individuais, ou seja, específicas para 
cada aluno considerando a deficiência, idade 
e série entre outros aspectos que podem e 
devem surgir ao longo do processo.



 Nesse rol estão também as visitas periódicas 
as escolas e os momentos de debate que 
acontecem no ambiente de educação à 
distância (e-proinfo), dando maior 
credibilidade ao curso de formação de 
professores da 6ª CREDE e proporcionando 
aos nossos colegas professores momentos 
diferenciados de trocas de experiências e 
posicionamento de ideias num ambiente 
virtual, levando-os a interagir e se adaptar 
aos recursos tecnológicos tão falados e 
usados neste mundo moderno que 
construímos a cada dia e onde nossos alunos 
irão atuar no mercado de trabalho e em suas 
relações sociais. 



             Pauta para as formações:
 Tema: 
 15 min - Acolhida (mensagem, dinâmica); 
 30 min - Apresentação de experiência 

docente;
 02 hs - Conteúdo - utilizando recurso 

audiovisual;
 Texto com bibliografia;
 Sugestão de leitura e vídeos;
 Atividade de Extensão (para casa);
 15 min – Lanche;
 01 h - Prática “Mão na massa”:
 Atividade  -  40 minutos
 Socialização  -  20 minutos



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

 São muitos os desafios que se apresentam 
no dia a dia das escolas, dentre tantos 
podemos citar a urgente necessidade que os 
sujeitos que compõe este espaço tem de 
acompanhar o avanço das tecnologias de 
modo que o lócus da escola não leve o aluno 
a sentir-se tão deslocado a ponto de preferir 
outras atividades ignorando aquelas 
oferecidas pela escola. 



 Os professores da sala regular e mesmo os 
professores das Salas de Recursos 
Multifuncionais tem diante de si uma 
urgência em relação à formação, pois o 
contexto atual exige de cada educador 
saberes específicos e gerais que lhe deem 
possibilidade de desenvolver um trabalho 
pedagógico adequado e coerente com as 
necessidades do aluno. 

 Ao longo do processo de formação 
continuada de professores implantada na 6ª 
CREDE, desde o ano de 2008, temos 
percebido o anseio e as angústias dos 
professores da sala regular e das Salas de 
Recursos Multifuncionais em relação ao 
atendimento e mediação dos alunos com 
deficiência. 



 De acordo com: (Magalhães, 2001, p.5). 
“...lidar com os “diferentes” na sala de aula 
significa necessariamente romper  com as 
concepções estereotipadas sobre grupos 
marginalizados. Por outro lado, na difícil 
caminhada da “diferença” na escola regular 
muitas histórias silenciadas merecem vir à 
tona para que não se pense que a aceitação 
e o respeito à diversidade é tarefa que diz 
respeito apenas à capacitação de professores 
e a existência de humanas e materiais na 
escola, a solidariedade ou a tolerância.”



 O advento da inclusão de alunos com 
deficiência na escola regular tem levantado 
questões referentes à formação do professor 
e a forma de mediar essa aprendizagem de 
modo adequado, ou seja, que considere as 
especificidades de cada sujeito. O interior do 
estado do Ceará tem uma lacuna no que se 
refere a profissionais capacitados nessa área, 
talvez isso aconteça pelo modo como a 
educação especial foi interpretada em 
outrora ou mesmo por falta de informação 
acrescida de preconceitos sobre esta questão 
ainda não discutida em proporções ideais.



AS POSSIBILIDADES

 A deficiência seja ela sensorial ou física não 
impede a criança ou jovem de se 
desenvolver e conviver em sociedade 
ocupando os mais diversos espaços, no 
entanto estes jovens precisam de uma 
mediação adequada. Tal mediação está 
atrelada a diversos fatores como 
profissionais preparados para atender este 
público que ainda é novo em nossas escolas 
regulares, espaço físico e materiais 
adaptados, modificação no currículo, cursos, 
palestras e reuniões a fim de promover 
melhorias nas práticas pedagógicas dos 
professores e a conscientização de todos que 
compõem a escola, sendo que esta tem 
papel fundamental para a aprendizagem e 
facilitação da inclusão.



 A Formação Continuada de Professores na 
área de Educação Especial se dá 
mensalmente a partir de temas atuais que 
merecem estudo, também focamos 
temáticas sugeridas pelos professores ou 
ainda a partir de suas queixas em relação a 
determinados assuntos, considerando 
sempre a visão pedagógica no que se refere 
a objetivos que desejamos atingir. O 
professor formador segue mensalmente uma 
pauta que contempla vários aspectos da 
prática docente



A BUSSÓLA

 Oferecemos aos docentes uma formação 
pautada nos seus anseios e dificuldades e 
fundamentada em pesquisas e estudos 
científicos de modo que estes possam unir 
embasamento prático (a partir de suas 
relações com os alunos e seus desafios) e 
teórico , que seria os estudos em grupos, 
leituras e vídeos sugeridos pelo professor 
formador.



O CAMINHO

 A formação profissional é o grande desafio 
da educação brasileira e em se tratando de 
educação especial parece que o assunto se 
torna ainda mais polêmico. É do Estado a 
responsabilidade de dar formação aos 
profissionais no sentido de que estes possam 
desenvolver um bom trabalho em sala de 
aula. Como diz Rubem Alves: "Há muitas 
pessoas de visão perfeita que nada vêem...O 
ato de ver não é coisa natural. Precisa ser 
aprendido!"



ANÁLISE DOS DADOS

 Analisar os impactos da Formação 
Continuada de Professores no âmbito da sala 
de aula no que se refere à área da Educação 
Especial de imediato talvez não nos leve a 
uma euforia, essa realidade se dá devido à 
visão que temos de que a aprendizagem está 
intimamente ligada a mensuração de 
conteúdos. Ora, se nos sentimos assim 
mesmo diante dos nossos conhecimentos 
acerca das deficiências de nossos alunos o 
que dizer então dos professores da sala 
regular que tem muito pouco ou quase 
nenhum conhecimento científico e mesmo 
informação sobre esses alunos, suas 
capacidades e limitações.



 Como educadores ansiamos por resultados 
consistentes no que se refere à aprendizagem e 
desenvolvimento de nossos alunos com 
deficiência, no entanto tendo propriedade de 
todo percurso da educação especial no nosso 
país e mais particularmente em nosso estado e 
sabedores que por muito tempo foi subtraído de 
nossas crianças e jovens com deficiência o 
direito a educação que subtende-se ser de 
qualidade, uma vez que não se admite que se 
agregue esse termo a educação como se fosse 
possível oferecer uma pseudo educação a quem 
quer que seja, por qualquer motivo que seja, 
sabemos que ainda temos muito que caminhar 
para poder realizar uma inclusão verdadeira 
dentro da escola e da sociedade, oportunizando 
a estas pessoas a possibilidade de crescimento 
em todos os aspectos.



CONCLUSÃO

 As considerações em relação aos trabalhos 
propostos aos professores das Salas de 
Recursos Multifuncionais na abrangência da 
6ª CREDE/Sobral, fazem referência ao 
acompanhamento sistemático e gestão do 
tempo em sala de aula. Procurando 
privilegiar o uso de novas metodologias, bem 
como adaptações nos recursos e currículo 
para melhor atender ao público que compõe 
estas salas e dinamizar o trabalho com o 
mesmo.



 Acreditamos que somente a partir de um 
trabalho conjunto com todos os sujeitos da 
escola pode ser construída uma postura menos 
preconceituosa em relação às pessoas com 
deficiência. A formação é uma ferramenta para 
enfrentar os obstáculos que ainda encontramos 
em relação ao trabalho pedagógico com 
pessoas.

 Seria interessante que, tanto os órgãos 
governamentais quanto os não 
governamentais e as universidades pudessem 
ampliar as políticas pedagógicas para 
beneficiar ainda mais os nossos alunos, 
fazendo com que a sociedade brasileira 
valorize a diversidade humana. Assim, seria 
possível se fazer a verdadeira educação 
inclusiva.



 É imprescindível que os programas de 
aperfeiçoamento profissional possam 
acrescentar conhecimento às habilidades 
que os professores já possuem para que 
estes possam ensinar acreditando e 
levantando a bandeira da inclusão. Mas para 
que esta inclusão realmente aconteça é 
importante que estes estejam sendo 
preparados para conviver e trabalhar com 
diversas deficiências e distúrbios, sabendo 
ainda diferenciá-los e adaptar o ambiente e 
as formas de se obter o conhecimento.  



MOMENTOS DA FORMAÇÃO 
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