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Todas as guerras do mundo são iguais.
Todas as fomes são iguais.

Todos os amores são iguais, iguais, iguais...
Iguais todos os rompimentos.

A morte é igualíssima.
Todas as criações da natureza são iguais.

Todas as ações cruéis, piedosas ou indiferentes são iguais.
Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa.

Ninguém é igual a ninguém.
Todo ser humano é um ser estranho ímpar.

Carlos Drummond de Andrade

Este texto pretende apresentar alguns apontamentos sobre a formação 

continuadai (contínuaii) de professores tomando a experiência da inclusão na escola 

básica como mote para a discussão, considerando esta como espaço-tempo da formação 

e locus privilegiado de constituição da profissionalidade docente. O movimento reflexivo 

está alicerçado na experiência de um grupo de profissionais de uma escola de aplicação 

e amparado em saberes e fazeres re-construídos em encontros e diálogos e nas 

produções escritas do Colégio de Aplicação e do Programa de Acessibilidade da PUC-

Campinas. E ainda, considerando o envolvimento de duas alunas de cursos de 

graduação na experiência que será tomada para reflexão, também esboçaremos 
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contributo para este campo da formação.

Tomamos como pressuposto a concepção de uma 'formação' que é contínua e se 

passa também no contexto de atuação profissional – a escola básica –, visando abarcar 

as demandas da prática cotidiana e as necessidades dos professores, a fim de que estes 

possam fazer frente aos conflitos e dilemas presentes em seu trabalho, favorecidos 

também pelos processos formativos. Corresponde, assim, a uma
transformação pessoal, interior e ligada à experiência de cada sujeito 
que se permite – e se possibilita – mudar pelo conhecimento construído 
neste processo. Assim, é o sujeito que se forma. Dado o nosso 
permanente inacabamento, estamos destinados a nos formarmos. 
Porém, embora a formação corresponda a um acontecimento de ordem 
individual, ninguém se forma sozinho. Formamo-nos na relação e 
interação com o(s) outro(s). (Ferreira, 2010. p.50)

Assim sendo, no cotidiano do trabalho, trazer a inclusão para a formação e levar a 

formação à inclusão, têm se constituído em um desafio aos nossos saberes-e-fazeres 

profissionais, incitando a reflexão e reconfigurando as ações em favor do 

desenvolvimento de cada criança incluída no ensino regular, e em favor do aprendizado 

para o exercício da docência.

Assumimos a perspectiva da educação inclusiva, a qual está alicerçada na defesa 

dos direitos humanos, conjugando a diferença como um dos valores indissociáveis na 

inserção e permanência de crianças no ensino regular para aprender, participar, conviver, 

superando atitudes e discursos discriminatórios.

Neste sentido, é de fundamental importância um movimento de a escola – e o 

professor em sala de aula – ajustar suas reflexões-e-ações a cada uma das crianças 

incluídas. E, por outro lado, à medida em que vai conhecendo a criança, pode 

estabelecer alguns parâmetros de ajustes possíveis da criança à escola.

Buscar uma diversidade metodológica é, no limite, extensiva a toda e qualquer 

criança que está na escola, embora não seja uma prática efetivamente instituída nesse 

sentido nestes espaços. Acreditamos que ter crianças incluídas incita-nos a procurar 

alternativas para o trabalho pedagógico mais ajustadas a elas e às demais. Ganho para 

cada uma e para todas as crianças. Aprendizado para a escola e para os docentes. 

Contribuição para a sociedade.

Outro fator relevante nesta mesma linha de reflexão refere-se ao favorecimento de 

situações de interação social entre todas as crianças permitindo o exercício da tolerância, 

do respeito, da aceitação social dos portadores de necessidades especiais, da percepção 

do limite entre o que permito e não permito que cada uma das crianças provoque e/ou 
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potencialize nas relações sociais, dentre outros. Este aspectos possibilitam o aumento da 

auto-estima, em especial, da criança incluída, sendo um dos fatores que justificam a 

relevância do processo de inclusão.

Um trabalho nesta direção pressupõe um permanente indagamento dos saberes-e-

fazeres cotidianos, o que implica tempo-espaço para diálogos e isto nem sempre é 

possível. E um diálogo que integre os sujeitos – os professores da escola, os 

especialistas da educação especial, os professores da universidade, as estagiários, a 

família – com seus distintos saberes e conhecimentos, com suas diversificadas 

experiências, a fim de potencializar um saber-fazer no cotidiano das salas de aulas, que é 

'resultado' deste amálgama de discursos e ações.

A experiência que temos vivenciado há alguns anos na Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental no Colégio de Aplicação atendendo crianças com 

necessidades especiais, ainda que incipiente e com muitos dilemas e conflitos a superar, 

tem sido significativa, evidenciando os primeiros passos para a construção de uma escola 

inclusiva. Por isto, refletir sobre a organização da escola – e da sala de aula –, diante das 

necessidades da inclusão; redimensionar a intervenção que cada ator escolar 

(funcionários, alunos, familiares, professores, gestão escolar, estagiários) tem frente às 

crianças incluídas; analisar as articulações possíveis entre o colégio de aplicação e a 

universidade, em favor de um diálogo que colabore na construção de saberes-e-fazeres 

de uma escola inclusiva, clareando limites e possibilidades para o trabalho; bem como 

elaborar e re-elaborar constantemente o plano de desenvolvimento individual adaptado 

para cada criança incluída, são aspectos extremamente relevantes na construção de uma 

escola porvir que seja, de fato, inclusiva.

Implica, ainda, assumir o espaço-tempo da sala de aula e da escola como um todo, 

como lugar de aprender, para além do ensinar, suscitando estratégias, estruturas e 

metodologias que favoreçam as trocas, o diálogo, o apoio ao outro, a escuta atenta do 

outro, o aprender com o outro, enfim, promovendo a interação social e possibilitando, a 

cada criança – e aos profissionais, o direito de aprender dentro deste contexto. Neste 

sentido, entendemos a escola como lugar privilegiado de aprendizado contínuo da 

profissão.

No Colégio de Aplicação, no ano letivo de 2011, temos uma criança incluída na 

Educação Infantil (turma de 4 anos – criança com diagnóstico de autismo) e seis crianças 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental (2º ano – duas crianças, sendo uma com 

síndrome de down e outra com surdez; 4º ano – duas crianças, sendo uma com síndrome 
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de down e outra com autismo; e 5º ano – duas crianças, sendo uma com rebaixamento 

cognitivo e síndrome do vômito cíclico, e outra com lesão neurológica). Como suporte à 

reflexão sobre o trabalho e ao atendimento destas crianças, contamos com a parceria 

com o Programa de Acessibilidade (ProAces) da PUC-Campinas, o qual disponibiliza 

estagiárias e uma professora de educação especial para o Colégio de Aplicação.

O ProAces, no contexto da universidade, tem por finalidade atuar como um serviço 

de apoio especializado a estudantes com deficiência e/ou necessidades especiais, 

inicialmente universitários (e, mais recentemente, também da educação básica). Entre as 

atividades desenvolvidas estão apoio ao aluno com deficiência visual, transcrição de 

materiais para o Sistema Braile, grafia ampliada, intérprete de Língua Brasileira de Sinais, 

orientação para planejamento e execução de obras, de forma que sejam contempladas a 

acessibilidade e a locomoção das pessoas com deficiência física ou motora.

Para a finalidade deste texto, destacaremos a experiência de inclusão no Colégio 

de Aplicação da criança da Educação Infantil, apontando contribuições – e desafios –

para a escola e para a formação de professores, bem como apresentando indagações 

para fomentar o debate. Trataremos da especificidade que tem se constituído o trabalho 

da professora de educação especial, bem como das estagiárias e professora que atuam 

nesta turma.

Na Educação Infantil, em 2011, o grupo a que nos referimos é composto por 

dezenove crianças entre quatro e cinco anos de idade, sendo uma destas diagnosticada 

com autismo e hemofilia. Há uma professora titular, uma auxiliar de classe e uma 

estagiária do ProAces a qual está presente três vezes por semana na sala, além de 

contar com o apoio, eventual, da professora de educação especial e da coordenação 

pedagógica do curso.

Ao construir o planejamento para toda a turma, consideramos objetivos que 

contemplem a formação integral do aluno. Neste tipo de formação, então, intencionamos 

favorecer a socialização da criança (em uma perspectiva de cooperação), o 

desenvolvimento da oralidade (que contemple a comunicação, o conhecimento, o auto-

conhecimento e o diálogo) e o desenvolvimento cognitivo (com a valorização da 

construção do saber e do saber fazer) e afetivo-emocional.

Partindo desses eixos de trabalho o desafio foi – e tem sido a cada dia – traçar 

ações para atuar com as crianças, pautadas a partir do conhecimento delas, da 

percepção de suas necessidades, habilidades, facilidades, dificuldades manifestadas.

Com a criança incluída a postura é a mesma: conhecê-la, perceber o que nos 
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revela através dos sinais nos oferecido e das respostas dadas em cada situação, com o 

intuito de propor atividades educativas que promovam o desenvolvimento dela. Temos 

observado que as respostas de uma criança autista nem sempre vêm de imediato. Por 

vezes demora muito. É preciso “ler” e “escutar” as ações e a falta delas, a cada proposta 

de interação. É um pensar e repensar a cada dia e a cada pergunta-resposta em um 

mesmo período de trabalho em sala de aula, implicando um re-planejar constante.

O primeiro desafio que enfrentamos para entender essas respostas era ter 

informações sobre o desenvolvimento da criança, o autismo e a hemofilia.

Sobre a criança, buscamos um contato inicial com a família, conhecemos sua 

história de vida, ouvimos as expectativas dos pais sobre a criança e sobre a escola, 

dialogamos com profissionais externos, compondo um conjunto de dados que nos 

informaram, objetivando fundamentar o trabalho. Outra busca foi – e tem sido – conhecer 

a síndrome. Muitas vezes a criança tinha – e ainda tem – uma reação em determinadas 

situações e perguntávamos: essa reação é característica do autismo ou é algo peculiar a 

própria criança? Ao exigirmos mais, ela corresponderá ou não? Não fazendo algo que 

fora proposto, a criança não fez por que não queria ou por que não conseguiu?

No caso da criança que abordamos neste texto, ainda se fez necessário 

conhecermos mais sobre a hemofilia: o que é, cuidados necessários, procedimentos e 

outros fatores relacionados à doença. Essas informações foram buscadas através da 

instituição externa que atende a criança, a qual nos esclareceu a doença e nos orientou 

quanto aos cuidados e procedimentos necessários, no contexto escolar, caso a criança 

sofra algum corte, apresente hematomas, haja sangramento ou queixa de dor em órgãos 

internos. Este suporte teórico nos ajuda a saber o que fazer, porém, não podemos negar 

que, dado nosso envolvimento afetivo-emocional, há um sentimento de medo que faz 

com que redobremos o cuidado para que 'nada' aconteça à criança.

Nossas ações educacionais caminham sempre na direção do planejar (traçar 

objetivos e métodos), fazer, observar, dialogar, refletir (individual e coletivamente), buscar 

conhecimentos, replanejar... é um ciclo permanente de fazer e refazer na busca de 

soluções, em uma espiral de formação, favorecendo um acúmulo de experiências que, 

refletidas, se constituem em conhecimentos que sustentam nossos saberes-e-fazeres.

Na faixa etária de quatro anos, em turmas de educação infantil, entendemos que o 

trabalho exige a presença de outros profissionais atuando em sala de aula, para além da 

professora. As necessidades são inúmeras para intervir e mediar no cotidiano, pois as 

crianças chegam precisando de ajuda para conhecerem-se, para explorar e conhecer o 
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espaço da escola, bem como para todos os afazeres na rotina do dia: ir ao banheiro, abrir 

lancheira, amarrar tênis, pegar e guardar materiais, fazer uso dos mesmos, perceber-se 

como integrante de um grupo etc.

Em uma turma com essa característica e demanda de trabalho, em havendo uma 

criança incluída, a necessidade de haver outros pares se torna ainda mais imprescindível 

ao trabalho. Iniciamos o ano com uma professora e uma auxiliar com o grupo e 

percebemos que as crianças rapidamente passaram a tê-las como referência. Porém, 

devido a uma reorganização interna, houve necessidade de mudança da auxiliar, vindo 

uma pessoa provisoriamente até que o remanejamento e adequação de funções fosse 

realizado. Destacamos este aspecto, pois entendemos que os vínculos afetivos 

estabelecidos são de extrema importância nesta faixa etária e, haver rotatividade de 

auxiliar causa desajustes no trabalho.

Em meio a estas rupturas e novos vínculos, valorizando no contato entre as 

profissionais, o entendimento, a interação e o diálogo, percebemos, com o passar dos 

dias, que para que conseguíssemos realizar um trabalho de inclusão de fato, 

precisávamos ter um olhar mais individualizado em relação a criança, procurando suprir 

suas 'muitas' necessidades e, ao mesmo tempo, conseguirmos atender as nossas  

próprias necessidades de atendimento satisfatório da criança, proporcionando avanços 

dela. Foi neste momento que identificamos a urgência, considerando a faixa etária mais 

uma vez, de termos mais uma pessoa na sala: uma pessoa para auxiliar a professora 

com a turma e outra para estar junto à criança incluída durante todo o tempo do trabalho. 

No diálogo com o ProAces, fomos contempladas com mais uma auxiliar para o 

trabalho com a turma. A partir de então, tem havido possibilidade de entendermos mais 

profundamente o trabalho necessário com a criança incluída e com o coletivo do grupo.

No que se refere, especificamente, à característica da criança incluída, bem como 

ao trabalho efetivamente realizado, destacaremos alguns aspectos.

A criança a que nos referimos, não tem a oralidade convencional desenvolvida, por 

isto, passamos a verbalizar pausada e diretamente para ela tudo o que estávamos 

fazendo. A maioria das vezes ela não esboçava qualquer reação ao que dizíamos. 

Continuamos com essa atitude passando a convidá-la para a próxima atividade. Como 

exemplo, cantar é uma proposta de trabalho bastante frequente na turma; um dia, para 

nossa surpresa, a criança começou a cantar em sala. Não oralizava as palavras com 

clareza, mas pelo ritmo entoado, reconhecíamos a canção. A turma imediatamente 

percebeu e começamos todos a cantar também. Foi possível assim perceber que a 
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criança incluída, de um jeito próprio, está atenta ao que fazemos em sala e que a seu 

tempo, se devolve e interage com o grupo. Essa resposta dada nos levou a perceber que 

as intervenções precisam ser permanentes e direcionadas individualmente para a 

criança.

Um de nossos grandes desafios no contexto de trabalho com a criança incluída é 

entender o que ela deseja. Observamos que quando a sua necessidade é pontual, como 

tomar água, por exemplo, ela nos pega pela mão e nos leva até o bebedor. Mas, quando 

seu desejo não é tão aparente assim, sua tendência tem sido a de andar de um lado para 

o outro, chorar e muitas vezes, pegar em nossa mão no intuito de nos direcionar para o 

que ela quer que vejamos/compreendamos. Percebemos que deseja algo, entretanto, 

nem sempre ela consegue mostrar o que realmente quer e nem sempre nós 

conseguimos entender o que precisa. Em situação como essa, a busca por informações 

se faz necessária e importante, por isto, conversarmos com a professora da educação 

especial, com a coordenação pedagógica, com a orientadora educacional e com a família 

para ampliar nosso olhar, redimensionar nossas reflexões, a fim de que possamos ter 

outras-novas alternativas de intervenção – e de compreensão – em situações a posteriori.

Estas formas de comunicação são socializadas com o coletivo da turma, a fim de 

que também eles possam 'entender' o que a criança incluída diz e quer, bem como possa 

dizer a ela o que desejam.

Ao vasculharmos dados sobre a forma de comunicação de pessoas autistas, 

descobrimos que essa manifestação é bastante típica da síndrome. Há pessoas que 

desenvolvem a fala, conseguem pronunciar palavras e chegam a comunicar-se 

convencionalmente, mas isso nem sempre acontece, variando de pessoa para pessoa. 

Descobrimos ainda que podemos fazer uso de maneiras alternativas de comunicação 

com a criança autista, através de gestos e do apoio visual de figuras. Estamos 

vivenciando este momento: fotografamos as crianças da turma em cada momento da 

rotina na escola e estamos fazendo uso desta estratégia para identificar se nos auxiliará 

na comunicação com ela.

Para além da construção de veículos de comunicação com a criança incluída, 

identificamos que a dimensão do tempo representa um fator importante na organização 

do trabalho. Na Educação Infantil, a percepção da rotina distribuída em um tempo de 

trabalho é uma construção gradativa. Optamos, em 2011, por organizarmos a rotina 

através de imagens obtidas quando fotografamos nosso afazeres. Ao utilizá-las 

exploramos a dimensão do tempo – de um período, da semana, do mês – e as crianças, 
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em geral, vão nos evidenciando que constroem suas relações. Neste momento, 

observamos que a criança incluída opta por buscar livros, brinquedos e/ou revista, 

enquanto exploramos este trabalho em uma situação de roda. Comumente mostra-se 

resistente a sentar-se em roda com o grupo e se insistirmos, ela grita, joga-se no chão, 

forçando a situação para não ficar ali. Porém, não deixamos de convidá-la sempre 

expondo o que faremos. E atuamos no sentido de que haja articulação entre o tempo da 

criança incluída e o tempo da turma para o envolvimento e a realização das propostas. 

Identificamos ainda, que a criança incluída precisa de um tempo diferenciado para 

manifestar sua compreensão e aceite do convite que lhe fazemos para as propostas.

Outro aspecto que gostaríamos de salientar, diz respeito à construção de um 

currículo adaptado quanto aos conteúdos escolares, para o atendimento da criança 

incluída.

Compreendemos que a escola tem como objetivo a formação integral do aluno e, 

por isto, faz-se necessário abarcar a maioria, senão a totalidade, das capacidades de 

cada sujeito. Diante disto, entendemos que há que se trabalhar na aprendizagem, com 

uma série de conteúdos de diferentes características: conhecimentos diversos, 

habilidades, técnicas e estratégias e atitudes/comportamento (ZABALA, 1998, 1999). 

Especificamente no caso do trabalho com a turma Educação Infantil a que os referimos 

neste texto, como exemplo, temos como conteúdo de aprendizagem o aprender a fazer a 

roda de conversa para nela aprender a sentar, a falar um de cada vez, a ouvir o colega, 

portanto, a aguardar a vez para falar, a trocar informações através de relatos orais com 

apoio ou não de outros materiais etc.

Defendemos a perspectiva de que a criança incluída esteja integrada ao grupo 

etário – ou próximo a ele – correspondente à sua idade cronológica. Assim sendo, quais 

conteúdos de aprendizagem da turma podem ser os mesmos para a criança incluída?

Quais não podem? Como contemplarmos os conteúdos de aprendizagem em um 

currículo que seja adaptado à ela?

Temos aprendido que há que se fazer um ajuste dos conteúdos de aprendizagem a 

serem explorados com a criança incluída, configurando uma adaptação curricular, a qual 

tem como característica a flexibilidade, uma vez que identificamos os próximos passos no 

trabalho junto à criança mediante as respostas que nos oferece e as ações e situações 

que nos solicita.

A comunicação, a dimensão temporal e a aprendizagem curricular adaptada, tem se 

constituídos em pressupostos de trabalho com as crianças incluídas no ensino regular. 
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Neste texto, não era nosso propósito abordar o coletivo da turma e sua relação com a 

criança autista e hemofílica, entretanto, não podemos deixar de apontar que o grupo tem 

aprendido mais um modo de comunicação junto a ela, tem desenvolvido formas outras de 

convívio com a diferença. E, também, não deixam de sofrer com os momentos em que a 

criança está irritada, grita, anda de um lado para o outro da sala, o que interfere na 

dinâmica do grupo. Desafio a ser superado!

Para as estagiárias e auxiliares da turma, a experiência com a inclusão no colégio 

de aplicação, tem trazido grande contributo para a formação, tal como aponta uma delas 

em depoimentoiii:
Conhecia a existência de pessoas com necessidades especiais no meu 
colégio, porém tudo o que eu sabia e pensava sobre este tema era muito 
restrito e superficial. Confesso que não entendia como uma pessoa “diferente” 
seria capaz de entender e fazer as coisas iguais à maioria das pessoas 
consideradas “normais”.
Todas as minhas teorias e ideias sobre no que consistia a inclusão e sobre 
como eram essas pessoas caíram por terra a partir do momento em que passei 
a conviver quatro horas e meia por dia com uma criança de inclusão.
Durante todo esse processo de convívio passei por vários momentos 
diferentes. Curiosidade, desafio, receio, frustração por não conseguir me 
comunicar ou por não encontrar meios de trabalhar que fossem satisfatórios e 
impotência, por querer entender o que aquele olhar, gesto ou som significava 
de fato.
Para mim foi particularmente muito difícil aceitar que não existe uma fórmula, 
nem cartilha de como e qual caminho devemos percorrer para avançarmos 
com cada um destes alunos respeitando sempre as suas características e 
necessidades próprias.
Hoje sei que todos têm o direito e a capacidade de se desenvolver. O dever 
das escolas como instituição e de cada de seus membros deve ser entender o 
diagnóstico de cada inclusão. Mas não deixar que este diagnóstico limite a 
perspectiva que nós, profissionais, temos sob o desenvolvimento dessas 
crianças. Ou seja, que o diagnóstico auxilie ao invés de restringir.
É através do estímulo diário dessas crianças e da atualização constante dos 
profissionais sobre as deficiências que um trabalho melhor poderá ser feito em 
prol desses alunos. (Y.S.)

Podemos afirmar que algo se passa na constituição da profissionalidade em 

formação das estagiárias que redimensiona os saberes-e-fazeres.

Enfim, notamos que o movimento pela busca por informações e conhecimento tem 

sido de fundamental importância, pois nos possibilita ter dados para compreender com 

mais adequação as respostas explicitadas pela criança, bem como indagar situações 

cotidianas que envolvem o desenvolvimento dela. O diálogo constitui-se em eixo 

norteador do trabalho, pois possibilita trocas, promovendo reflexões o que, por sua vez, 

redimensiona ações de mediação e intervenção junto à criança. No dia a dia, somos 

estimuladas, pelo que vivenciamos com a criança e entre nós, profissionais, a pensar 
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sobre nossos saberes-e-fazeres ajustando-os às necessidades que identificamos e 

aquelas que a criança nos evidencia.

Entendemos que, para contemplar uma ação de inclusão é necessário que 

tenhamos uma estrutura escolar que favoreça a observação e a interação, por vezes 

focalizada na criança. Por isto, ter mais sujeitos junto ao professor no contexto de sala de 

aula é imprescindível (sejam estagiários, professores-auxiliares e outros pares). Todos 

aprendemos. Todos ensinamos. A parceria e a colaboração constituem-se em pedras 

angulares da educação escolar inclusiva.

A partir da experiência relatada neste texto, apresentamos alguns apontamentos 

para a formação inicial e continuada de professores.

O primeiro apontamento diz respeito a assumir a escola como espaço-tempo e 

locus privilegiado de ações para a formação continuada, uma vez que se passa neste 

contexto a necessidade de atuar diante das demandas da prática cotidiana, no caso 

relacionada à inclusão de crianças com necessidades especiais. Neste sentido, temos 

tomado o exercício do trabalho como objeto de reflexão para que “a experiência se 

constitua em saber” (Canário, 2000, p.45). Esta prática pode também ser compreendida 

como um estudo de casos concretos em que haja necessidade de aprendizagem a serem 

superadas nos alunos a fim que possamos traçar possibilidades de intervenção. 

Contribuição para a formação continuada.

Um segundo apontamento refere-se a articulação entre a formação inicial e a 

formação continuada, quando interatuam uma professora mais experiente e estudantes 

de graduação, exercendo aquela papel central na formação das mais jovens. 

Possibilidade de formação-em-pares.

No terceiro apontamento destacamos o exercício reflexivo de duplo movimento 

necessário às ações formativas em contexto de trabalho, trazendo questões relacionadas 

à inclusão para a formação e, levando questões da formação para a discussão da 

inclusão. Movimento a partir de cada sujeito envolvido no processo: seja os professores, 

seja cada uma das crianças incluídas. Diálogo reflexivo e articulador que re-constitui os 

saberes-e-fazeres docentes.

Diante dos apontamentos acima explicitados, concluímos que a formação 

continuada em contexto de trabalho favorece a constituição da profissionalidade docente 

e, por isto mesmo, as ações formativas podem estar direcionadas em favor do 

aprendizado para o exercício da docência.
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i Vale destacar que nos referimos àquela que acontece a posteriori da formação inicial.
ii Assumimos ambas as nomenclaturas como sinônimos.
iii Depoimento recebido por e-mail.
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