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OS DESAFIOS DA FORMACAO DOCENTE  por Prof. Reginaldo Moreira 

A educação inclusiva por si só é um 
desafio, já que esta baseada na necessidade 
da ruptura e quebra dos paradigmas de uma 
“pedagogia da igualdade” para um novo olhar 
baseado na “pedagogia da diversidade”. 
Essa ruptura proporciona a necessidade de 
mediar as incertezas, inseguranças, de pensar 
“não saber fazer” do nosso aluno, para um 
processo que motive e transforme os 
sentimentos em mola propulsora para a busca 
de novas possibilidades de aprendizado, 
conhecimentos e interpretações que 
sustentem a realização de tais mudanças.  
 
Concepção de Educação Inclusiva 

O conceito de necessidades 
educacionais especiais a partir da Conferência 
de Salamanca (1994) se amplia e passa a 
incluir, além das crianças portadoras de 
deficiências aquelas que estejam 
experimentando dificuldades temporárias, 
que repetem continuamente os anos 
escolares, que não têm onde morar, que 
trabalham para ajudar no sustento da família, 
que sofrem de extrema pobreza, ou que 
simplesmente, estão fora da escola, por 
qualquer motivo.  
Portanto, a inclusão não se refere apenas ao 
aluno com deficiência, mas a todos que 
possuem algum tipo de dificuldade de 
aprender. Tal abordagem, em educação, 
significa ouvir e valorizar o que os alunos têm 

a dizer, independentemente de sua idade e 
dos rótulos recebidos ao longo de sua história 
de vida. E a educação, orientada pela 
inclusão, é um instrumento eficaz na 
construção de uma sociedade que respeite as 
pessoas e suas diferenças, dando condições 
de uma educação capaz de atender às 
especificidades de cada indivíduo.  
 
Formação de Professores 

Um desafio para enfrentarmos é a 
falta de formação fundamentada nos 
princípios da educação inclusiva.  É comum 
ouvir de muitos professores que não estão ou 
não se sentem preparados para lidar com 
alunos com diferentes necessidades 
educativas.  
Nesse contexto, vale ressaltar que o professor 
é um agente fundamental no processo de 
inclusão. E é fato que a inclusão escolar traz 
em si um novo paradigma de educação. Nessa 
nova perspectiva espera-se que professor seja 
capaz de compreender e praticar a 
diversidade e esteja aberto a práticas 
inovadoras. Deve, portanto, aprimorar 
conhecimentos sobre como melhor lidar com 
as características individuais (habilidades, 
necessidades, interesses, experiências, etc.) 
de cada aluno, a fim de planejar aulas que 
levem em conta tais informações e 
necessidades.   

Portanto, para que se efetive essa 
inclusão é necessário que as pessoas 
envolvidas no processo persistam, aceitem os 
desafios, acreditem que é possível e ampliem 
as ações empreendidas. Só́ assim, a educação 
inclusiva deixará de ser mera formalização, 
um aspecto garantido pela legislação e por 
documentos educacionais como ainda é vista 
por muitos e passará a ser cada vez mais real 
nas escolas brasileiras e na sociedade.  
Acesso completo: REVELLI – Revista de 
Educação, Linguagem e Literatura da UEG-
Inhumas 
ISSN 1984-6576 – v. 3, n.1 – março de 2011 – 
p. 07-17 – www.ueg.inhumas.com/revelli  

Vídeo programa capital natural – 
educação inclusiva 
 

Programa exibido em 15/07/2015 com a 
participação da Professora Doutora Maria 
Teresa Egler Mantoan docente em Psicologia 
Educacional UNICAMP e Rodrigo Hübner 
Mendes – Presidente do Instituto Rodrigo 
Mendes abordam sobre a política educacional 
de inclusão no Brasil. 
Para assistir ao vídeo acesse o link: 
https://youtu.be/DpvsxSMq9GE  

A educação inclusiva:  
Desafios da atuação em sala de aula 

https://youtu.be/DpvsxSMq9GE
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O que é autismo 

O autismo, também chamado de Transtorno do 
Espectro Autista, é um Transtorno Global do 
Desenvolvimento (TGD) que tem influência genética 
e é causado por defeitos em partes do cérebro, como 
o cerebelo, por exemplo. Caracteriza-se por 
dificuldades significativas na comunicação e na 
interação social, além de alterações de 
comportamento, expressas principalmente na 
repetição de movimentos, como balançar o corpo, 
rodar uma caneta, apegar-se a objetos ou enfileirá-los 
de maneira estereotipada. Todas essas alterações 
costumam aparecer antes mesmo dos 3 anos de 
idade, em sua maioria, em crianças do sexo 
masculino. Para o autista, o relacionamento com 
outras pessoas costuma não despertar interesse. O 
contato visual com o outro é ausente ou pouco 
frequente e a fala, usada com dificuldade. Algumas 
frases podem ser constantemente repetidas e a 
comunicação acaba se dando, principalmente, por 
gestos. Por isso, evita-se o contato físico no 
relacionamento com o autista - já que o mundo, para 
ele, parece ameaçador. Insistir neste tipo de contato 
ou promover mudanças bruscas na rotina dessas 

crianças pode desencadear crises de agressividade. 
Para minimizar essa dificuldade de convívio social, 
vale criar situações de interação. Respeite o limite da 
criança autista, seja claro nos enunciados, amplie o 
tempo para que ele realize as atividades propostas e 
sempre comunique mudanças na rotina 
antecipadamente. A paciência para lidar com essas 
crianças é fundamental, já que pelo menos 50% dos 
autistas apresentam graus variáveis de deficiência 
intelectual. Alguns, ao contrário, apresentam alto 
desempenho e desenvolvem habilidades específicas - 
como ter muita facilidade para memorizar números 
ou deter um conhecimento muito específico sobre 
informática, por exemplo. Descobrir e explorar as 

'eficiências' do autista é um bom caminho para o seu 
desenvolvimento. 

Acessado: 
https://novaescola.org.br/conteudo/281/na-
duvida-autismo-inclusao em 16/02/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

O que é síndrome de Asperger 

A Síndrome de Asperger é um Transtorno Global do 
Desenvolvimento (TGD), resultante de uma 
desordem genética, e que apresenta muitas 
semelhanças com relação ao autismo. 

Ao contrário do que ocorre no autismo, contudo, 
crianças com Asperger não apresentam grandes 
atrasos no desenvolvimento da fala e nem sofrem 
com comprometimento cognitivo grave. Esses alunos 
costumam escolher temas de interesse, que podem 
ser únicos por longos períodos de tempo - quando 
gostam do tema "dinossauros", por exemplo, falam 
repetidamente nesse assunto. Habilidades incomuns, 
como memorização de sequências matemáticas ou 
de mapas, são bastante presentes em pessoas com 
essa síndrome. 

Na infância, essas crianças apresentam déficits no 
desenvolvimento motor e podem ter dificuldades 
para segurar o lápis para escrever. Estruturam seu 
pensamento de forma bastante concreta e não 
conseguem interpretar metáforas e ironias - o que 
interfere no processo de comunicação. Além disso, 
não sabem como usar os movimentos corporais e os 
gestos na comunicação não-verbal e se apegam a  

 

Rituais, tendo dificuldades para realizar atividades 
que fogem à rotina. 

Como lidar com a Síndrome de Asperger na escola? 
As recomendações são semelhantes às do autismo. 
Respeite o tempo de aprendizagem do aluno e 
estimule a comunicação com os colegas. Converse 
com ele de maneira clara e objetiva e apresente as 
atividades visualmente, para evitar ruídos na 
compreensão do que deve ser feito. 

Também é aconselhável explorar os temas de 
interesse do aluno para abordar novos assuntos, 
ligados às expectativas de aprendizagem. Se ele tem 
uma coleção de carrinhos, por exemplo, utilize-a para 
introduzir o sistema de numeração. Ações que 
escapam à rotina devem ser comunicadas 
antecipadamente. 

Acessado: 
https://novaescola.org.br/conteudo/279/o-que-e-a-
sindrome-de-asperger  em 16/0/2017  

Síndrome de Asperger - Autismo Um Universo 
Particular (Série Cpt) 

Publicado em 5 de jun de 2014 - A série Autismo Um 
Universo Particular foi apresentada pelo Dr. Dráuzio 
Varella, no programa Fantástico. Dividida em vários 
episódios, aqui ela está completa, rica em 

informações sobre os autistas e suas 
particularidades.  

Um documentário imperdível, de valor imensurável 
nesse universo de informações escassas, e que cada 
dia se mostra mais necessária face aos números 
crescentes de diagnósticos da síndrome de asperger 
presentes no contesto de nossas famílias. 
 

Para assistir ao vídeo acesse o link: 

http://youtu.be/_-6nmo4yDhk     

https://novaescola.org.br/conteudo/281/na-duvida-autismo-inclusao
https://novaescola.org.br/conteudo/281/na-duvida-autismo-inclusao
https://novaescola.org.br/conteudo/279/o-que-e-a-sindrome-de-asperger
https://novaescola.org.br/conteudo/279/o-que-e-a-sindrome-de-asperger
http://youtu.be/_-6nmo4yDhk

