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APRESENTAÇÃO 

 

Prezado formador, esta proposição é resultado de um trabalho elaborado por 

pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Universidade 

de Brasília – PPGEC e que teve o intuito de construir uma proposta de formação 

contínua e também inicial para professores de Ciências do Ensino Médio que trabalham 

no contexto da Educação Inclusiva.  

Desejamos construir uma proposta que atendesse aos interesses específicos dos 

professores de Ciências do Ensino Médio que trabalham com estudantes com 

necessidades educacionais especiais nas classes comuns, considerando os problemas e 

adversidades que vivenciamos na nossa prática docente no contexto da Educação 

Inclusiva. 

Ações de formação contínua voltadas para docentes que atuam na Educação 

inclusiva no Ensino Médio, quando acontecem, não satisfaziam aos nossos anseios, pois 

geralmente são cursos pontuais, preocupados em apresentar aos docentes as 

características de cada deficiência ou voltados para aqueles profissionais que trabalham 

com estudantes de outra faixa etária, não contemplando nossas necessidades formativas.  

Cremos que a reflexão coletiva sobre a nossa prática docente, identificando os 

aspectos problemáticos e buscando formas de superá-los é um caminho possível para 

promover tanto o nosso desenvolvimento profissional, quanto a progresso do nosso 

ensino de Ciências no contexto da Educação Inclusiva. 

 Nós professores não nos habituamos a dialogar, como uma forma de reflexão 

coletiva, sobre as dificuldades que vivenciamos em sala de aula quando trabalhamos 

com estudantes com necessidades educacionais especiais no Ensino Médio. Dessa 

forma temos uma prática isolada e não sabemos onde buscar elementos para lidar com 

ela.  

 A percepção do nosso isolamento profissional, das queixas recorrentes dos 

professores relacionadas à inclusão e da necessidade de nos unirmos para atender às 

demandas crescentes quanto a Educação Inclusiva no Ensino Médio foi um aspecto 

determinante para a elaboração dessa proposta. 

Acreditamos que o diálogo e a reflexão crítica sobre a nossa prática docente são 

aliados que nos ajudam a ensinar Ciências no contexto da nas salas de aula inclusivas do 



Ensino Médio. Dessa forma, podemos auxiliar uns aos outros, compartilhando saberes e 

experiências, estudando e revendo nossas crenças e atitudes. 

Assim, propomos um curso de formação que consiste em um grupo de estudos 

que se fundamenta na reflexão coletiva e no diálogo.  Saber que não estamos sozinhos e 

que os problemas por nós encontrados são semelhantes aos dos nossos colegas suaviza 

nossos sentimentos de medo e impotência diante da inclusão escolar e nos impulsiona a 

buscar soluções para melhorar nosso lado profissional.  

Esses sentimentos nos levaram a compartilhar esta proposta com professores 

formadores de Universidades, por este ser um espaço que tem a possibilidade de 

trabalhar na formação inicial ou contínua de docentes ou outras instituições que 

trabalham com aperfeiçoamento de professores. Por se uma proposta não é algo fechado 

e incisivo, podendo ser feitas adaptações necessárias de acordo com o contexto, o 

momento e o público-alvo.  

Esta proposição está dividida em três partes. Na primeira se encontram os 

embasamentos teóricos onde nos apoiamos para o desenvolvimento dessa proposta. A 

segunda trás a sugestão de atividades a serem desenvolvidas durante o curso de 

formação a fim de proporcionar aos docentes momentos de diálogo e reflexão sobre a 

sua prática pedagógica no contexto da Educação Inclusiva. E por fim, a terceira, contem 

algumas considerações sobre o grupo de formação que desenvolvi.  

Acredito na capacidade e no desenvolvimento dos meus estudantes com 

necessidades educacionais especiais e, como professora de Biologia, compartilho os 

sentimentos e as dificuldades dos meus colegas que trabalham Ciências com esses 

estudantes. Por isso, espero contribuir com o seu grupo de estudos, assim como para a 

formação de professores de Ciências de Ensino Médio no contexto da Educação 

Inclusiva.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



INTRODUÇÃO 

 

A partir da inclusão de estudantes que apresentam necessidades educacionais 

especiais nas redes de ensino, deparamos com a realidade de muitos docentes que se 

sentem confusos, despreparados e incapazes para acolher esses estudantes e, sobretudo, 

para trabalhar com propostas didático-pedagógicas que atendam às necessidades desses 

sujeitos.  

A formação contínua de professores para a Educação Inclusiva tem o objetivo 

de aperfeiçoar o educador fazendo dele um profissional transformador, que reconheça e 

aceite a diversidade, preparado para enfrentar desafios e propor soluções. 

Diante disso, apresentamos uma proposta de formação contínua de professores que se 

sustenta em uma perspectiva crítico-reflexiva1 e no diálogo2. Tal proposta foi construída 

no mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade de Brasília (Programa 

de Pós-Graduação em Ensino de Ciências – PPGEC/UnB).  

Esta proposta situa-se na realidade quanto às dificuldades enfrentadas pelos 

professores de Ciências do Ensino Médio em encontrarem processos de formação 

contínua com foco na Educação Inclusiva voltados para docentes que atuam nessa etapa 

escolar. Quando essas formações acontecem, não satisfazem aos nossos anseios, pois 

geralmente são cursos pontuais, voltados para instrumentalização e preocupados em 

apresentar aos docentes as características de cada deficiência ou voltados para aqueles 

profissionais que trabalham com estudantes de outra faixa etária, não contemplando 

nossas necessidades formativas.  

Também influenciou na origem desta proposição a necessidade de investigar as 

dificuldades encontradas por professores de Ciências do Ensino Médio ao trabalharem 

com estudantes com necessidades educacionais especiais nas classes comuns.  Um dos 

objetivos desse processo foi compreender melhor a prática pedagógica nesse contexto a 

partir de situações concretas, por meio da reflexão e do diálogo.  

 Para isso, é necessário que aspectos problemáticos da prática docente no 

contexto inclusivo sejam discutidos coletivamente, de modo a identificá-los, questioná-

los e buscar soluções a fim de resolvê-los. Uma vez que na interação com o outro e no 

                                                           
1 Para um entendimento mais aprofundado sobre formação docente em uma abordagem crítico 
reflexiva, sugerimos as seguintes leituras: PIMENTA, 2006; GHEDIN, 2005; LIBÂNEO, 2002.  
2 Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire (1987).  



diálogo podemos ouvir o próximo e, além de tudo, nos ouvir, possibilitando a 

construção de novos significados e novas referências para o trabalho docente.  

Afastados da relação com seus pares, os professores de Ensino Médio trabalham 

isoladamente na Educação Inclusiva e, no anseio de enfrentar a complexidade que este 

contexto trás, repetem suas práticas sem reflexão e de forma insegura, o que lhes trazem 

medo e insatisfação.  

Esta proposta de formação de professores de Ciências para a Educação Inclusiva 

que atuam no Ensino Médio possibilita a participação efetiva do docente na sua 

capacitação como enfoque crítico-reflexivo da prática docente.  

 Sabemos que as condições em que nossas experiências se deram são únicas e 

singulares, não podendo ser reproduzidas fielmente. A intenção é colaborar como 

inspiração para a construção de diferentes caminhos em outros contextos e momentos, 

de modo a contribuir com o desenvolvimento profissional docente.   

Entendemos que um curso de formação de professores para a educação 

inclusiva ao trazer na sua proposta diálogo e reflexão crítica sobre a prática, estimula 

nos docentes a manifestação de um olhar diferenciado para os estudantes com 

necessidades educacionais especiais, enxergando-os acima da deficiência como 

sujeitos constituídos de singularidade e diversidade. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



A PERSPECTIVA CONCEITUAL 

 

Na elaboração dessa proposta utilizamos como embasamento teórico o diálogo 

presente na obra de Paulo Freire e a formação contínua na abordagem crítico-reflexiva. 

Explicaremos brevemente a respeito desses eixos norteadores para possibilitar a você 

conhecer a respeito das ideias que fundamentaram esta proposição e que poderão 

motivar a constituição da sua proposta de formação. 

Pimenta (2006) enfoca a necessidade de não confundir o termo reflexivo, o 

adjetivo inerente ao ser humano com um movimento teórico de compreensão do 

trabalho docente. Segundo a autora, o conceito professor reflexivo nasce da proposta de 

Donald Schön3 que sugere que a formação dos profissionais não mais ocorra nos moldes 

de um currículo normativo, que primeiro apresenta a ciência, depois a sua aplicação e 

por último traz um estágio que supõe a aplicação pelos alunos dos conhecimentos 

técnico-profissionais. Pimenta (2006) assinala que o profissional assim formado não 

consegue responder às circunstâncias que surgem no dia-a-dia profissional, já que estas 

extrapolam os conhecimentos elaborados pela ciência. 

A ideia de professor reflexivo compreende que a prática docente é um espaço 

singular de criação, no qual a reflexão do professor é o ponto de partida para que ele se 

constitua investigador de sua própria prática. Essa orientação considera a articulação 

teoria-prática como indispensável na produção de novos conhecimentos que possam 

levar a transformações na prática docente.  

No contexto da Educação Inclusiva, Cruz (2012) afirma que o professor 

reflexivo deve refletir sobre sua prática a todo o momento buscando novas 

possibilidades para o processo de ensino-aprendizagem de seus alunos com 

necessidades educativas especiais. Ante esta abordagem é certo que o professor na 

educação inclusiva não se deve valer de métodos pré-concebidos e sim de 

questionamentos a cerca de como ele pode aprimorar cotidianamente seu trabalho 

pedagógico, a fim de atender às demandas especiais de seus alunos.  

Na sua Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire (1987), defende que o diálogo 

possibilita a inserção lúcida na realidade e deve levar à crítica da situação e ao ímpeto 

                                                           
3 SCHÖN, D. La formación de profesionales reflexivos. Barcelona: Paidós, 1992. Citado por 
Pimenta (2006).  



de transformá-la. O diálogo, defendido por Freire (1987), opera como um elemento 

articulador para que essa relação do professor com seus pares aconteça.  

Na perspectiva do educador progressista de Paulo Freire (1996), o professor é 

dialógico e se encontra inserido nas relações existentes dentro e fora de sala de aula. A 

formação do professor deve estar relacionada com a prática. 

Incluir, de acordo com os pensamentos de Paulo Freire (1987), é aprender uns 

com os outros de forma dialógica, firmando a relação de compromisso entre professor e 

estudante, independentemente de suas diferenças e/ou dificuldades, objetivando 

modificar a realidade.  

Ao trabalhar no contexto da educação inclusiva, de acordo com a perspectiva das 

ideias freireanas, não podemos abandonar a ideia de diálogo (FREIRE, 1996), segundo 

a qual é importante ressaltar as necessidades, as diferenças e as expectativas dos 

sujeitos, tanto professores quanto estudantes, criando estratégias dialéticas que 

proporcionem a possibilidade de reflexão-ação-reflexão. Freire (1996) aponta que “a 

reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a 

qual a teoria pode ir virando blablablá e a prática, ativismo” (FREIRE, 1996, p.12). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESSORES DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA:  

A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 

Ao refletir sobre a dificuldade dos professores para trabalhar no contexto 

inclusivo, Alarcão (1996) diz que uma atitude bastante comum entre os professores é a 

de atribuir a seus cursos de formação a responsabilidade por não possuírem 

conhecimentos práticos para assumir a sala de aula. Quando se deparam com uma 

realidade com a qual não tiveram contato em sua formação, sentem-se desestimulados. 

Na opinião de Ghedin (2005), a formação inicial é essencial na construção da 

identidade profissional do professor, mas esta se consolida na formação contínua. De 

acordo com este autor, a formação contínua é um processo onde o professor constrói 

saberes e maneiras que os levará produzir a própria existência na profissão. No mesmo 

sentido, Pimenta (2004), afirma que a profissão de professor é dependente do contexto 

e momento históricos. A autora (2006) também destaca que diante de novas situações, 

os professores estabelecem novas soluções e novos caminhos, o que se dá por um 

processo de reflexão na ação. Ghedin (2005) afirma que hoje há um entendimento de 

que a formação inicial e contínua do professor deve ser um processo ininterrupto e 

interligado. 

 

O QUE TRAZEMOS NA BAGAGEM 

 

Nessa parte apresentaremos alguns aspectos da nossa experiência durante o 

desenvolvimento do curso de Formação de professores de Ciências do Ensino Médio 

para a Educação Inclusiva, apresentando os relatos dos professores a respeito de como 

esse curso contribuiu para sua prática docente e qual o impacto dessa formação em 

seus hábitos, tradições e costumes profissionais relacionados à prática inclusiva. 

A formação de professores é um aspecto que precisa ser enfatizado quando 

abordamos a inclusão. Porém, não podemos pensar em uma capacitação que privilegie 

apenas o como trabalhar com esta ou aquela deficiência. É especialmente necessário, 

antes de tudo, conhecer como o professor percebe inclusão, para então elaborar 

estratégias pedagógicas que transformem ou fortaleçam uma percepção positiva do 

professor, neste caso específico do Ensino Médio, em relação às habilidades e 

potencialidades educacionais dos estudantes com necessidades educacionais especiais. 



Primeiramente gostaríamos de relatar que havia mais de vinte e cinco 

professores inscritos no curso, porém apenas dez realmente participaram. Isso nos faz 

pensar que apesar de reivindicarem cursos de formação com enfoque na Educação 

Inclusiva para professores que trabalham no Ensino Médio, os docentes não se 

mostraram interessados em participar. Tal afirmação apareceu na fala de um dos 

professores participantes: “quantos de nós tivemos o acesso ao curso e não 

aproveitaram a oportunidade?”.  

No primeiro encontro com os professores matriculados no curso, ao apresentar 

a intenção de desenvolver uma proposta de formação que não traria fórmulas de como 

ensinar para cada deficiência e nem exibiria técnicas e manuais de como lidar com elas 

na sala de aula, notei certa decepção no rosto dos participantes.  Informei então que a 

proposta era que todos fôssemos parceiros nessa construção.  

Podemos perceber que o isolamento na prática docente, dificuldades de se 

ouvir e ouvir o outro, acolher críticas e aceitar mudanças eram comuns a todos ali 

presentes, assim como a falta de oportunidades de reflexão e estudo sobre a prática 

docente. Contudo, mesmo que timidamente, todos aceitaram o desafio e o meu convite 

em desenvolver essa proposta. Porém, não me senti confiante na crença que todos 

embarcariam nessa aventura e tive receio de que muitos desistissem durante o 

processo.  

No decorrer dos encontros do curso pudemos constatar que nos equivocamos. 

Todos participaram ativamente das discussões e dos estudos, tivemos diálogos ricos e 

proveitosos. E todos que começaram o curso, concluíram com êxito e aproveitamento.  

Um fator que pode ser considerado como relevante para a permanência dos 

professores no curso é o desenvolvimento de um espaço favorável ao diálogo aberto e 

sincero, ao debate de ideias, à liberdade de expressão e ao respeito às opiniões 

divergentes. É importante que, ao propor um curso de formação com foco na 

Educação Inclusiva, pense em um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para 

expor seus pontos de vista, seus medos e anseios em relação ao trabalho com 

estudantes com necessidades educacionais especiais.  Também devemos considerar 

que, mesmo havendo tal ambiente, algumas pessoas podem sentir dificuldade em se 

expressar no coletivo. Assim, o formador deve ter uma atenção especial com esses 

sujeitos, haja vista que o fato de suas ideias não serem conhecidas pelos demais, 

deixam de ser consideradas, desestimulando-as de continuarem no grupo de estudos. 



Um aspecto positivo do curso relaciona-se aos resultados do processo 

formativo em si. Pudemos constatar algumas mudanças nas concepções dos 

professores cursistas em relação às suas crenças na inclusão escolar, às suas práticas 

docentes nas salas de aula e às suas concepções a respeito da Educação Inclusiva. 

Analisando a respeito do impacto do curso na sua vida profissional no último 

encontro, uma das professoras assim se expressa:  

 

Hoje tenho outra visão em relação aos meus alunos com necessidades 

especiais e que eu verdadeiramente não tinha [...] Penso que, depois de 

refletirmos bastante, fiquei muito mais preocupada, me tirou da zona de 

conforto porque eu preciso buscar mais informação, que só a formação não é 

o bastante. O que eu preciso buscar pra saber mais? Eu preciso buscar minha 

formação. E tirar a ideia de que a formação é algo pronto que vem acabado. 

Hoje eu penso algumas coisas relacionadas a meus alunos com necessidades 

especiais que eu poderia ter tratado de forma diferente. Eu os joguei no 

mesmo bolo dos outros. Sendo bem sincera! Eu acho que hoje eu tô com 

outra visão. Eu não espero conseguir mudar o mundo nem a próxima escola, 

mas o meu trabalho será diferente. Com certeza! 

Outra docente afirmou: 

 

Uma das coisas que mais me marcou foi a questão do professor reflexivo. 
Realmente nós devemos refletir sobre nossas ações o tempo inteiro, no que a 
gente faz. Foi muito bacana as discussões aqui, o olhar diferente que cada um 
trouxe. 

 

Ainda sobre a análise a respeito das contribuições do curso na nossa visão e 

prática docente, um professor expôs: 

 

Na verdade o curso começou com uma frustração, né?! A ideia era de um 
curso que resolvesse minha vida. Que me desse capacitação nessa área. Mas 
essa ideia foi bem mais proveitosa, pelas conversas e até mesmo eu poder me 
ouvir, porque a gente geralmente não se ouve! Então eu falava alguma coisa e 
depois ficava pensando a respeito daquilo que eu tinha falado. Depois pude 
fazer uma avaliação daquilo que eu faço em sala. Me estimulou bastante a 
pesquisar. 

 

 Para concluir, podemos perceber que os professores acreditam no efeito do seu 

trabalho no contexto da educação inclusiva e, por isso, querem e buscam se aperfeiçoar 

mesmo diante das dificuldades encontradas pelo caminho. Entendo que nós professores 

devemos permanecer em constante formação, pois nunca estaremos preparados para 

toda e qualquer situação, uma vez que os cenários educacionais se modificam, e devem 

se comportar de acordo com as demandas sociais vigentes. Não há curso ou formação 



que abarque todo o conhecimento necessário a todo o momento. O ritmo em que as 

mudanças acontecem é avassalador, mas temos que nos prepararmos para elas.  Por isso, 

é importante que estejamos certos da necessidade de permanecermos atentos, reflexivos 

e em formação contínua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 

 

Uma inspiração: 

Aqui demonstraremos como conduzimos a nossa formação de professores de 

Ciências que trabalham no Ensino Médio no contexto da Educação Inclusiva. 

Lembramos que esta é apenas uma inspiração pra você pensar no desenho seu próprio 

curso e que as necessidades dos participantes e o contexto podem interferir na condução 

do curso e na escolha dos temas a serem tratados nos encontros. 

Nosso curso foi desenvolvido em cinco encontros de quatro horas cada um, 

como descrito a seguir: 

  

Encontro 1: 

Exibi trechos de três filmes, que tratam de inclusão de pessoas com 

necessidades especiais: O oitavo dia (1996), À primeira vista (1999) e Como estrelas 

na Terra (2007). A utilização dessas cenas teve o objetivo de estimular o diálogo 

(Freire, 1987) entre os professores e, a partir da comparação da realidade vivida por 

nós professores em salas de aula inclusivas com as cenas, possibilitou uma reflexão 

sobre o papel do professor no contexto da Educação Inclusiva.  

 O objetivo desse encontro foi trabalhar os conceitos de: Diálogo (fala e escuta) 

encontrado nas ideias de Paulo Freire (1987), singularidade dos sujeitos, 

principalmente no tocante às aprendizagens, sob a ótica de Vygotsky (1997), Mantoan 

(2005) e Tacca (2008) e reflexão sobre a prática nas perspectivas de Pimenta (2006), 

Alarcão (2005) e, Libâneo (2006).  

Para que facilitar o nosso estudo e voltar nosso olhar para a educação inclusiva, 

apresentei as seguintes questões norteadoras antes de assistirmos às cenas:   

1- Pensando no papel do professor na educação inclusiva, como se sentiu ao 

assistir aos trechos dos filmes?  

2- Como você relaciona os trechos com a sua prática em sala de aula no 

contexto da educação inclusiva? 

3- Você consegue se enxergar nas cenas assistidas? De que forma? 

4- Você já se comportou de maneira semelhante aos sujeitos sem deficiência 

das histórias dos filmes? Quando? 

5- Colocando-se no lugar das pessoas com necessidades especiais dos filmes, 

como você se sentiria naquela situação? 



Os filmes citados são sugestões, estes podem ser substituídos por outros tantos 

que trazem a ideia da inclusão de pessoas com necessidades especiais. Também 

podem ser utilizadas músicas, se o formador preferir. O importante é manter o foco em 

induzir um diálogo entre os professores participantes do curso e provocar uma reflexão 

sobre a prática pedagógica inclusiva.  

 

Encontro 2: 

Para iniciar o trabalho, utilizei a "tempestade de ideias" (Massarani e Matos, 

2013), que é uma técnica de dinamização grupal, como o objetivo de estimular a 

criatividade e a participação do grupo, gerando ideias e informações para posterior 

discussão. Assim, as opiniões são expostas livremente pelos participantes, estimulando 

que eles se expressem e participem, proporcionando mais uma vez um ambiente de 

diálogo.  

Criamos, então, criamos uma lista de palavras que representava as ideias dos 

docentes sobre o tema Educação Inclusiva e o ensino de ciências no Ensino Médio. O 

objetivo foi promover a escuta e o diálogo entre os participantes.  

Depois, discutimos a respeito dos termos citados, de modo a debater sobre a 

importância da relação professor e aluno na Educação Inclusiva no Ensino Médio. 

Refletimos sobre nossas práticas educacionais ao trabalhar Ciências no contexto da 

Educação Inclusiva, com o auxílio das perguntas abaixo:  

1. Quais as dificuldades encontradas ao trabalhar neste contexto? 

2. Quais as estratégias utilizadas para trabalhar com alunos com necessidades 

especiais? 

3. O que é importante que este aluno aprenda? 

4. O conteúdo por ele aprendido deve ser diferente dos demais? 

 

Encontro 3: 

Estudamos o e analisamos trechos selecionados do livro Educação Inclusiva, o 

Professor mediando para a vida, de Cristiane T. Sampaio e Sônia R. Sampaio, da 

Universidade Federal da Bahia (p 114 - 130), que tratam de relatos de professores 

diante da novidade da Educação Inclusiva em sua sala de aula.  

Relato 1- “… desse jeito, vou mudar de profissão […] Só vi gente falando mal 

do professor […]” 



Relato 2 - “Então, teoricamente, é perfeita a inclusão, a construção da 

cidadania, o respeito às diferenças, mas quem prepara o professor para isso? O que eu 

percebo é que quem não tem nenhum conhecimento dessa área vê muito assim… 

como um bicho papão, como algo muito difícil de lidar, que é quase impossível, então 

tem um pouco dessa pintura que as pessoas fazem, então talvez se existisse esse 

preparo antes, isso iria cair por terra então…” 

Relato 3- “O que eu vou fazer com esses meninos? Como é que eu vou receber 

um menino maluco na minha sala? Débil? Eu vou fazer o quê? O governo vai dar 

formação à gente? Vai pagar algum curso que ensine a gente a lidar com eles?” 

Relato 4- “Então não é só o aparato físico que é necessário, é muito mais a 

formação e conscientização das pessoas, a aceitação das pessoas que estão na escola. 

A diversidade está aí, em todos os setores, não é?” 

Relato 5- “… além dessa competência teórica, ele (o professor) tem que ter 

outra competência que passa, eu acho, pela competência emocional, pela competência 

assim…de formação, de valores, dessa coisa assim bem de moral, de ética, sabe? É 

porque dessa maneira, você vai oportunizar o outro. Porque se você crê nessas coisas, 

você vai possibilitar que o outro mostre essa parte dele [...] não adianta você ter essa 

pretensão técnica se você não tem boa vontade, se você não tem interesse, se você não 

tem solidariedade, se você não tem outras coisas que vêm junto da competência 

técnica, entendeu?”  

Relato 6- “Então, eu acho que essas questões estão nas limitações mesmo, e o 

trabalhar com o deficiente é trabalhar com outra limitação nossa […] e que essa 

limitação vai pelo autoconhecimento […] porque quando você for mexer, você vai ver 

que é por causa dos seus preconceitos, por causa das suas limitações…”  

Relato 7- “A formação que o professor teve é extremamente tradicional, e a 

resistência à mudança é muito por aí […]. Tem a resistência ao estudo, boa parte dos 

professores não querem mais estudar”. 

A cada relato apreciado, os professores refletiram, opinaram e relataram se já 

passaram por circunstâncias semelhantes. Os docentes compartilharam com seus pares 

suas experiências e como agem na sua prática pedagógica diante das situações que 

surgem na realidade escolar com a Educação Inclusiva. 

No diálogo e debates, pensamos sobre nossa prática pedagógica, nossos vícios 

profissionais e repetições sem reflexão. Além disso, refletimos sobre os medos, receios 



e questionamentos que os professores têm em relação à inclusão e, também, sobre a 

questão da formação de professores para trabalharem com a educação inclusiva. 

 

Encontro 4:  

 Com o objetivo de proporcionar um momento de reflexão, escuta do outro e 

escuta de si mesmo, começamos este encontro com o estudo do texto “O significado da 

reflexão na prática docente e na produção dos saberes profissionais”, da Professora 

Antônia Edna Brito da Universidade do Piauí. 

 Como atividade para orientar nossa reflexão, utilizei as seguintes questões 

abaixo: 

1- De onde procedem historicamente as ideias que eu incorporo em minha 

prática de ensino, principalmente no contexto da educação inclusiva? 

2- Como cheguei a apropriar-me dessas ideias? 

3- Por que ainda continuo respaldando o meu trabalho nelas? 

4- A que interesses elas servem? 

5- Que relações de poder estão imbricadas? 

6- Como estas ideias influenciam no meu relacionamento com os estudantes 

com necessidades educacionais especiais? 

7- À luz do que “descobri”, como posso trabalhar de forma diferente? 

8- Como percebo meu trabalho como educador de uma forma ampla? 

9- Que papel você como docente está ocupando no processo da Educação 

Inclusiva? 

 

Encontro 5: 

Como forma de conclusão e finalização do curso, considerando todos os 

tópicos abordados durante os encontros anteriores, fizemos uma análise reflexiva 

sobre as seguintes questões: 

1- Que tipo de formação atenderia ao apelo dos professores que se sentem 

despreparados e desamparados no atendimento dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais?  

2- Quais os saberes necessários para educar a todos?  

3- É necessário à formação contínua dos profissionais que estão recebendo 

em suas salas de aula os alunos com necessidades educacionais especiais? 



4- Quais os caminhos, as possibilidades de uma formação que ajudem a dar 

conta da realidade atual? 

5- Como as escolas podem receber, acolher, conhecer e planejar o 

atendimento aos estudantes necessidades educacionais especiais?  

6- Os alunos com necessidades educacionais especiais não são 

considerados, nas escolas, como estudantes e sim como problemas que chegam? 

Nesse último encontro, os docentes explanaram de que forma as reflexões, as 

atividades e os diálogos trabalhados no curso contribuíram para a sua prática docente 

na Educação Inclusiva. Eles também relataram qual o impacto dos assuntos abordados 

nos encontros em seus hábitos, tradições e costumes profissionais relacionados à 

prática inclusiva. 

É importante ao conduzir o curso de modo que não haja hierarquização das 

relações e que o trabalho seja colaborativo e não imposto, a fim de alcançar um 

entendimento mútuo. Esta formação deve ser um espaço coletivo, onde se conserve o 

caráter dialógico, havendo a troca de ideias, possibilitando a escuta do outro e a escuta 

de si mesmo.  
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