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 O TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FORMA INTEGRADA E CIDADÃ NO 
CONTEXTO ESCOLAR 

Maria GracileneLima Vitoriano 

RESUMO 

O presente trabalho em forma de artigo em torno da Educação Especial surgiu da necessidade 
de reflexão acerca da necessidade de uma educação transformadora e eficaz que traz novas 
possibilidades para o pleno desenvolvimento social, bem como algumas reflexões acerca do 
trabalho docente em vista de uma educação que colabora para que novas aprendizagens 
sejam desenvolvidas no decorrer de ações didáticas eficientes que colaboram na promoção 
humana. O tema apresentado busca subsidiar a docência do professor e sua integração no 
desenvolvimento da cidadania com relação à Educação Especial, uma modalidade que ainda 
requer novos olhares pedagógicos com relação ao desenvolvimento do ser humano 
respeitando suas peculiaridades a realidade de cada sujeito. Trata-se de um assunto dinâmico 
às necessidades pedagógicas em prol de uma educação que respeita a diversidade e 
transforma sujeitos. O trabalho utilizou-se da metodologia em forma da pesquisa bibliográfica, 
que consiste em selecionar o material em torno da temática apresentada que é a Educação 
Especial e o trabalho docente, utilizando de autores consagrados abordando a docência, 
enquanto trabalho pedagógico desenvolvido no interior da escola em consonância com as 
politicas públicas de adesão a formação do ser humano respeitando seu ritmo de 
aprendizagem e buscando superar o ensino fragmentado para transformar o espaço que cada 
sujeito ocupa, destacando a influencia que a abordagem poderia colaborar para o trabalho 
docente. Quanto aos resultados obtidos fica evidente que o estudo desenvolvido serviu para 
repensarmos a prática docente com relação ao atendimento dos alunos na modalidade de 
Educação Especial. 

Palavras-chave: Docência. Educação Especial.Aprendizagem. 

This work shaped article around the Special Education arose from the need for reflection on the 
need for a transformative and effective education that brings new possibilities to the full social 
development, as well as some thoughts about teaching in view of an education that contributes 
to that new learning will be developed in the course of efficient educational actions that 
contribute to human promotion. The theme presented search subsidize the teaching of teachers 
and their integration in the development of citizenship in relation to Special Education, a sport 
that still requires new pedagogical looks regarding the development of the human being 
respecting their peculiarities reality of each subject. It is a dynamic subject to the pedagogical 
needs in favor of an education that respects diversity and transforms subjects. The work we 
used the methodology in the form of literature, consisting of selecting the material around the 
theme presented is the Special Education and teaching, using established authors addressing 
teaching, while educational work within the school in line with the public policy of adherence to 
formation of human beings respecting their pace of learning and seeking to overcome the 
fragmented education to transform the space that occupies each subject, highlighting the 
influence that the approach could contribute to the teaching. As for the results it is evident that 
the study developed served to rethink the teaching practice with regard to attendance of 
students in Special Education mode. 
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1. INTRODUÇÃO  

O presente artigo em torno da Educação Especial é fruto de reflexão e 

do entendimento de uma educação que busca respeitar as peculiaridades de 

aprendizagem em consonância com um projeto educacional inovador e ao 

mesmo tempo respeita os limites e as capacidades do sujeito para desenvolver 

sua aprendizagem. 

Sentimos ainda a necessidade de integrar as políticas públicas de 

acesso ao processo ensino aprendizagem em vista de uma educação que se 

pauta no fazer pedagógico de forma coerente sem abrir mãos da qualidade e 

do projeto de inclusão de todas as crianças e jovens que apresenta alguma 

necessidade de aprendizagem e resulta na segregação e afasta em alguns 

casos das atividades promovidas pela escola. 

A educação, em sua totalidade abre um leque de oportunidades para 

que a docência possa refletir o fazer pedagógico de forma significativa trazendo 

para o contexto educacional instrumentos para o processo ensino 

aprendizagem.  

Assim sendo, o presente artigo pretende refletir acerca de algumas 

questões que se colocam atualmente a essas instituições, no que respeita, em 

particular, à formação de professores para fazer cumprir a filosofia e política de 

inclusão de alunos com Necessidades Educativas Especiais no ensino regular.  

Formar o professor no contexto contribui para que possamos trabalhar 

os vários aspectosrelacionados às disciplinascurriculares que o formando irá 

leccionar ou já leciona trabalhar aspectos de ordem pedagógico-didática que 

incidem em como ensinar, respondendo a solicitações do sistema educativo e 

da escola e comunidade envolvente.  

A educação precisa dimensionar suas múltiplas ações aos vários 

segmentos que constituem a comunidade escolar traduzindo uma realidade 

ainda alimentada por ações preconceituosas e requer uma nova postura e nova 
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tomadas de decisões quanto ao direcionamento das atividades propostas em 

sala de aula.  

Faz-se necessário repensar a educação inclusiva como possiblidade 

de uma ação que respeita os direitos humanos disseminando uma cultura de 

acesso pleno ao exercício docente e necessitamos considerar como expressão 

de amor verdadeiro pelo outro, pois educar é empenhar-se por fazer o outro 

crescer, desenvolver-se, evoluir. 

Com base no contexto na qual a educação inclusiva se ancora em 

nosso cotidiano, não podemos expor nossos pensamentos apenas sobre o que 

pensamos em se tratando de educação especial, mas buscando dialogar com a 

escola, o processo educacional acerca da dimensão assumida da educação 

especial no espaço escolar e compartilhar experiências e estudos na área 

procurando sempre nos aprofundar e enriquecer acerca da importância desta 

no meio pedagógico.  

Desta forma, cabe-nos o entendimento da mudança necessária que 

possibilita a transformação das nossas ações didáticas fazendo-se enxergar 

novos percursos e novos caminhos trilhados com objetivos bem definidos no 

campo da educação especial quebrando o ensino fragmentado e optando por 

práticas pedagógicas coerentes com o cotidiano da escola em vista de uma 

didática complementar a existente dando maior consistência ao plano de ação 

da escola. 

Daí, o pensamento novo surge em nosso meio educacional nos 

permitindo fazer novas adesões ao processo educativo e refletirmos que ideias 

e verdades no campo da educação não podem ser entendidas como ações 

definitivas e nem nos tiram inteiramente das dificuldades que enfrentamos ao 

redor da educação especial, enquanto modalidade da educação.  

Precisamos assumir o comando do percurso pedagógico que 

almejamos escolher e perceber o que necessitamos para nosso convívio social 

e intelectual. Essa escolha não pode ser solidária e só vai valer se somarmos 
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nossas forças às de outros colegas, pais, educadores de modo em geral, que 

estão cientes de que as soluções coletivas são as mais acertadas e eficientes. 

No entanto, para formar uma nova geração à luz de um projeto 

educacional inclusivo, é indispensável o exercício diário da cooperação e da 

fraternidade, do reconhecimento e do valor das diferenças, o que não exclui a 

interação com o universo do conhecimento em suas diferentes áreas da 

educação. Em outras palavras, uma escola para todos não desconhece os 

conteúdos acadêmicos, não menospreza o conhecimento científico, 

sistematizado, mas também não se restringe a instruir os alunos, a “dominá-

los” a todo custo. 

Quanto aos objetivos do presente trabalho em forma de artigo visa: 

compreender a ação didática do educador que lida com crianças com 

necessidades de educação especial; entender o papel atribuído à escola na 

sua função social em buscar respeitar as peculiaridades de cada sujeito frente 

aos desafios de aprender de forma significativa; e por último, analisar a política 

de educação para o bom atendimento dos alunos nesta modalidade de ensino. 

O trabalho em forma de artigo se apresenta de forma bibliográfica contribuindo 

para que novas aprendizagens sejam desenvolvidas em torno do processo 

educacional.  

  É um trabalho dinâmico com vistas em uma educação que contribui 

para que novas aprendizagens sejam construídas em prol para o processo 

educacional disseminando o desenvolvimento pleno em busca de novas 

atitudes com objetivos bem definidos. 

2. O PROCESSO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Cada vez mais percebemos que o ensino superior, nos Institutos 

Educacionais, como centros de investigação, promoção e difusão da ciência e 

da cultura, não pode deixar de analisar os problemas da sociedade, 

identificando as alternativas e propondo as respectivas soluções.  
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Se a formação inicial docente constitui a estrutura de base para a 

concretização de ações didáticas coerentes com o processo educacional está 

longe de ser suficiente. Na verdade, a docência não pode deixar de ser menos 

entendida como um ponto de chegada e mais como um ponto de partida 

buscando fortalecer os objetivos bem definidos com propósitos inovadores.  

No entanto, qualquer plano de formação contínua, deve ter em vista o 

futuro desenvolvimento de competências que incorporem a experiência 

adquirida, bem como o atendimento a necessidades que todos os professores 

e cada um se apresenta no sentido do aperfeiçoamento da sua prática 

pedagógica.  

As etapas de formação inicial e continuada docente em sala de aula 
que se pretendem articuladas precisa integrar os múltiplos saberes 
que concorrem para o desenvolvimento profissional, em que se 
destacam os saberes que produzem na área das ciências da 
educação, os saberes disciplinares produzidos pelas mais diversos 
conhecimentos, pelos saberes curriculares relacionados com o 
projeto de ensino assumido pela tutela, no que respeita aos 
conteúdos, aos objetivos, aos métodos e técnicas de ensino; aos 
saberes da experiência que provém da prática quotidiana (MACEDO, 
2005, p.). 

 

Em nosso cotidiano, reconhecermos a relevância de todos os saberes 

didáticos em torno da educação inclusiva e a necessidade de uma preparação 

por parte da gestão da escola e da ação didática em prol de uma educação de 

qualidade. 

Considerando que a política de inclusão de alunos com Necessidades 

Educativas Especiais em turmas regulares está devidamente legitimada no 

sistema educativo de ensino, os educadoresnecessitam dos conhecimentos em 

torno das múltiplas especificidades que cada criança e jovem podem 

apresentar, bem como a melhor forma para lidar, tendo em vista o bem-estar, o 

sucesso académico e a possibilidade de integração na vida ativa de forma 

significativa no meio educacional. 

Uma escola para todos não será uma escola padronizada, hermética, 
mono dimensionada a uma “multidão” indiscriminada de alunos. Não 
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será uma escola de classes, restritiva, marginalizada. Será, sem 
dúvida, uma escola aberta, acessível a todos, dimensionada, 
dinâmica, de horizontes amplos onde todos possam dar à criatividade 
e nela perspectivar as aspirações, realizar as capacidades e o sonho. 
(MANTOAN, 2005, p.90) 

  Com base no que foi apresentada pela autora, a educação formal em 

contexto escolar de crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais 

sofreram, no século passado, alterações significativas.  

Guiadas por uma filosofia de exclusão, passando por uma de integração 

até uma marcadamente inclusiva, as decisões políticas relativas à educação 

foram imprimindo alterações ao acolhimento escolar proporcionado a estes 

sujeitos.  

A investigação que paralelamente se tem vindo a realizar, bem como as 

práticas pedagógicas que dela decorrem nem sempre vão a sentido de 

corroborar. Na verdade, estamos num campo em que a ideologia social se 

sobrepõe, com frequência, ao saber científico iludindo os próprios responsáveis 

educativos.   

3. POLÍTICAS DE INCLUSÃO  

A filosofia de integração assenta no pressuposto de que todas as 

crianças e jovens têm direito a ter uma vida o mais normal possível, devendo, 

para isso, frequentar os serviços com fins educativos proporcionados pela 

comunidade.  

Precisamos está aberto, para o pleno exercício de uma docência em 

prol do respeito à diversidade de uma educação formal que contribui para que 

novas aprendizagens sejam desenvolvidas com um novo olhar voltado para a 

formação cidadã disseminando o pleno exercício cidadão. 

A partir de meados da década de oitenta a política em torno da 

Educação Especial se tornou numa opção de base na maioria dos países 

ocidentais e se criam as condições legais e logísticas para que o ensino das 
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crianças com Necessidades Educativas Especiais tenha efetivamente lugar no 

contexto da escola regular.  

Na Declaração de Salamanca salienta-se que a “Educação de 
Qualidade para Todos” deve “expandir-se”, não devendo, pois, 
confinar-se aos países que já a reconheciam, mas generalizar-se ao 
resto do mundo, de modo que não sejam sós as crianças e jovens 
das zonas com um maior grau de desenvolvimento que beneficiem 
deste reconhecimento. Deve, aliás, investir-se em zonas 
subdesenvolvidas ou em vias de desenvolvimento, pois é aqui que as 
crianças e jovens se encontram mais desprotegidas. (GODOY, 2000, 
p.90) 

 

Para orientar os responsáveis por tal tarefa a Declaração apresenta 

alguns princípios fundamentais dos quais destacamos os seguintes: direito à 

educação e oportunidade de conseguir e manter um nível aceitável de 

aprendizagem; cada um tem características, interesses, capacidades e 

necessidades que lhes são próprios; os sistemas de educação e os programas 

educativos devem ser planeados e elaborados tendo em conta a diversidade 

destas características e necessidades.  

São estes princípios que, na Declaração de Salamanca, ficam fixados: 

as escolas regulares devem respeitá-los adequando-se às crianças, através de 

uma pedagogia diferenciada que permita combater atitudes discriminatórias. 

Fica também fixado que, para tanto, é fundamental criar comunidades abertas 

e solidárias, que, além dos professores, auxiliares de ação educativa e outros 

profissionais da escola, envolvam pais e voluntários, trabalhando 

conjuntamente para o enunciado.  

Na sequência do que expusemos e com base nisso, importa clarificar 

que a educação inclusiva não deve ser confundida com a educação especial, a 

qual apresenta uma grande variedade de como sejam escolas especiais, 

unidades de intervenção e a integração das crianças com apoio especializado. 

Apela, esta, para um sistema separado de educação, baseado na crença de 

que as necessidades das crianças com deficiência não podem ser supridas nas 

escolas regulares.  
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A educação das crianças com Necessidades de Educação Especial 

começou por ter lugar em escolas especiais separadas do sistema de ensino 

regular o que se justificava pela visão determinista da deficiência. A integração 

é apresentada como um grande passo no sentido da socialização e 

dignificação das pessoas com deficiência, no espaço que é de todos e para 

todos.  

Podemos dizer que na lógica da inclusão é a escola que tem de estar 

preparada para acolher todos os alunos; da integração é o aluno que tem de se 

adaptar às exigências da escola. Na primeira, o fracasso escolar é da 

responsabilidade de todos (professores, auxiliares, pais, alunos); na segunda, o 

fracasso é do aluno que não teve competência para se adaptar às regras da 

escola.  

O argumento a favor da escola inclusiva é, pois, que as crianças e 
jovens com Necessidades Educativas Especiais beneficiam, tanto a 
nível acadêmico como social, de um meio de aprendizagem onde se 
encontrem outras crianças e jovens com desenvolvimento normal 
(MENDES, 2001, p.90).  

A defesa da inclusão passa também pelo argumento dos direitos 

fundamentais. Freire (1997) assinala que todas as crianças e jovens são 

membros das suas comunidades escolares próximas, e que negar àqueles que 

têm Necessidades Educativas Especiais à possibilidade de receberem o ensino 

no mesmo espaço que todas as outras crianças e jovens frequentam choca 

com os seus direitos civis.  

A inclusão representa, pois, num sentido mais amplo, uma filosofia 
educativa que fomenta a participação das crianças com 
Necessidades Educativas Especiais, em todos os aspectos da escola 
e da vida comunitária e a escola que a adapta deve orientar o 
currículo, de modo que todos os alunos possam contatar com ele, 
não permitindo que as incapacidades ou dificuldades dos alunos 
sejam encaradas como um obstáculo intransponível (BUENO, 1999, 
p.90).  

Embora exista uma grande diversidade de programas que procuram 

concretizar esta ideia tem-se apurado que a forma como a turma é organizada, 

o clima das relações que se estabelecem neste contexto e o número e a 



Maria Gracilene Lima Vitoriano 
Graduação em Pedagogia 

  Universidade Estadual Vale Do Acaraú- UVA 
Professora Prefeitura Municipal de Fortaleza-ce 

Professora Prefeitura Municipal de Boa Viagem-ce 

 

qualidade de interações entre o aluno e o professor constitui os fatores que 

mais decisivamente influenciam a aprendizagem.  

Para uma escola se reorganizar no sentido da inclusão, Mitler(1995, p. 

90) refere seis condições: liderança eficaz do órgão de direção; professores 

sensibilizados e resolvidos em ajudar todas as crianças a aprender; recursos 

para a equipe de trabalho; capacidade para proporcionar uma variedade de 

oportunidades curriculares; certeza de que todos os alunos podem ter sucesso; 

procedimentos sistemáticos de controlo e avaliação do processo educativo.  

4. A INCLUSÃO EM DEBATE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO  

Apesar do entusiasmo demonstrado pelas filosofias de integração e, 

mais recentemente, pelas de inclusão e do seu acolhimento pelos sistemas 

educativos, os resultados investigações realizadas até ao momento, sobre os 

seus efeitos, não podem ser considerados conclusivos, uma vez que têm 

apontado aspectos positivos e negativos, faltando evidência empírica que 

comprove os seus reais efeitos.  

Contudo, havendo estudos disponíveis e com credibilidade é 
justificável que lhe demos atenção. Neste tópico, deter-nos-emos em 
alguns daqueles que incidem na inclusão de alunos com 
Necessidades Educativas Especiais em sala de aula regular, dado 
ser um dos aspectos que supostamente mais preocupa os 
professores. Por outro lado, a separação da criança da classe regular 
pode trazer consequências negativas para a sua autoimagem e 
contribuir para o baixo estatuto social apresentado pelos alunos com 
dificuldades escolares.  (BUENO, 1999, p.56).   

Não obstante a falta de consenso em relação à inclusão de crianças e 

jovens com Necessidades Educativas Especiais, e ao modo como ela deve 

decorrer, o que é facto é que nos últimos anos aumentou consideravelmente a 

heterogeneidade da comunidade escolar, a qual inclui uma grande diversidade 

de alunos que requerem uma atenção diferenciada, nas turmas regulares, 

esperando-se que lhe seja proporcionada igualdade de oportunidades. 
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Talvez tanto ou mais preocupante do que este aspecto é o fato de, nos 

últimos anos, o questionamento da própria noção de inclusão ser feito por 

pessoas que antes a defenderam.  

De fato, a inclusão no espaço escolar percebeu-se que a sua filosofia 

acabou por não funcionar adequadamente na prática, uma vez que as escolas 

públicas não dispõem, em geral, de recursos humanos e materiais adequados 

para dar resposta às especificidades destas crianças e aproveitar as suas 

potencialidades, de modo que acabam por não evoluir, nem em termos de 

conhecimento, nem de socialização.   

A formação deve assentar num processo contínuo, que garanta a todos 

os professores os conhecimentos e competências necessários para educarem 

todos os alunos da forma mais eficaz, possibilitarem que alguns professores 

assegurem ações de apoio junto dos colegas e dos alunos com necessidades 

educativas mais comuns e que especializem outros, para o atendimento dos 

alunos com problemas de maior complexidade e de baixa incidência.  

A educação inclusiva surge no contexto educacional como meio para 

superar o ensino fragmentado e optar por uma educação voltada para o 

exercício da cidadania contribuindo para que novas formas de aprendizagens 

colaborando de forma exitosa com o proprio contexto educacional traduzindo 

novos contextos e novas aprendizagens. 

5. OS PROFESSORES E A SUA FORMAÇÃO PARA A INCLUSÃO 

Nos finais do século XIX e início do século XX, em consequência de 

mudanças sociais e, sobretudo, da divulgação das ideias afirmadas pelo 

Movimento da Escola Nova, a função docente passou a revestir-se de 

características diferentes daquelas que a tinham concretizado até aí, sendo 

cada vez mais pedido ao professor dos primeiros anos de escolaridade que 

desempenhasse outros papéis além do ensino da leitura, escrita e aritmética a 

crianças com um desenvolvimento regular.  
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O centro de toda a atividade educativa é, sem qualquer dúvida, o 
aluno, no entanto, ela só acontece e tem sentido com o trabalho 
estruturado do professor, tornando-se, assim, um dos responsáveis 
pelo sucesso educativo. De fato, o professor tem de dominar as 
fontes de conhecimento, que dão corpo à sua profissão, e que 
poderão ser fruto de uma aprendizagem formal e informal (MITLER, 
2003, p.89).   

Ainda que não se possa negar a esta última a sua importância, é na 

aprendizagem formal que os sistemas educativos se têm de concentrar. E isto 

é tanto mais verdade quanto mais específicas e exigentes forem às tarefas que 

se imputam aos professores.  

Assim, para desempenharem adequadamente aquelas que as políticas 

da educação inclusiva requerem, e que são inquestionavelmente dessa 

natureza, tal formação, seja de carácter inicial ou contínuo, não pode ser 

descuidada em nenhum dos seus aspectos.  É a partir desta ideia que 

desenvolveremos o próximo capítulo.    

Edlér (1998) refere, a este propósito, que progressivamente foram-se 

multiplicando as tarefas docentes e as exigências administrativas, que se 

acompanharam de um aumento de responsabilidades e de um apelo constante 

à mudança.  

  O autor discorda daqueles que encararam tal circunstância como um 

aumento de profissionalismo, tanto mais que nem todas as exigências laborais 

que se fazem aos professores dizem respeito diretamente à sua função 

primordial, a qual se prende com o desenvolvimento da aprendizagem nos 

alunos.  

Mota (1999) acresce que os professores estão submetidos a um 

conjunto de pressões sociais e políticas, que lhes impõe o perfil do profissional 

reflexivo em termos de retórica oficial, mas que na prática, contraditoriamente, 

a sua existência profissional está submetida a “uma intensificação do trabalho, 

no quadro das perspectivas de racionalização do ensino, que dificulta a partilha 

de experiências e a reflexão coletiva sobre a ação pedagógica”.(MOTA, 1999, 

p.90) 
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Godoy (2000, p.45) afirma que “o professor, diante das variadas funções 

que a escola pública assume, tem de desempenhar papéis que estão para 

além da sua formação”. Muitas vezes são obrigados a desempenhar as 

funções de agente público, assistente social, enfermeiro, psicólogo, etc. Todas 

estas exigências contribuem para um sentimento de perda de identidade 

profissional, bem como da constatação de que ensinar, às vezes, não é o mais 

importante.  

O professor do Ensino Básico tem um papel imprescindível na 

socialização e integração dos alunos, inclusivamente dos alunos que 

apresentam Necessidades Educativas Especiais.  

Ao referido professor compete elaborar estratégias que contribuam para 

o sucesso académico, pessoal e sócio emocional do aluno, respeitando a 

diversidade e aproveitando-a como elemento enriquecedor das aprendizagens.  

Na sequência do que afirmámos anteriormente, um dos desafios que se 

coloca às escolas é responder, de forma eficaz, à diversidade dos alunos, 

todos eles com igual direito a uma escolaridade básica e de qualidade. Apesar 

de estarmos cientes que a transformação da Escola Básica não se 

circunscreve, única e exclusivamente, à atuação dos professores que lá 

ensinam, isso não significa que a referida atuação não seja um precioso 

contributo para essa transformação tão necessária.  

Campos (2002, p.) definem como objetivo da formação inicial 

“proporcionar aos professores a informação, os métodos e as técnicas 

científicas e pedagógicas de base, bem como a formação pessoal e social 

adequada ao exercício da função docente” e salienta que o sistema de 

formação se deve enquadrar na perspectiva de aprendizagem ao longo da vida 

e integrar-se no processo mais vasto do seu desenvolvimento profissional, o 

qual inclui também a formação contínua e a formação especializada.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A formação docente no momento que se busca desenvolver uma 

educação inclusiva com olhar para as crianças especiais é uma peça 

importante do aperfeiçoamento da escola, enquanto espaço de aprendizagem 

e no desenvolvimento de modelos educativos de natureza mais inclusiva. No 

entanto, as tendências da atualidade no campo da pedagogia, no que diz 

respeito aos princípios, às políticas e às práticas educativas, estão inseridas no 

sentido da promoção da escola para todos, que se entende como escola 

inclusiva.  

Quer-se uma estrutura educativa de suporte social que a todos receba 

que se ajuste a todos, independentemente das suas condições físicas, sociais, 

étnicas, religiosas, linguísticas, que aceite as diferenças, que apoie as 

aprendizagens, promovendo uma educação diferenciada que responda, enfim, 

às necessidades individuais.  

Para tanto, a formação deve estar na primeira linha de prioridades do 

sistema educativo. No que respeita à formação inicial, pensamos poder afirmar, 

com base no trabalho empírico que realizámos, que muito haverá ainda a fazer 

para que os professores que iniciam a sua profissão possam gerir, com alguma 

segurança, as múltiplas questões que a educação inclusiva levanta.  

Assim sendo, aprofundar os vários conhecimentos sobre a temática 

estudada e analisada de forma bibliográfica, bem como procurar conhecer as 

metodologias específicas envolvendo o contexto educacional para lidar com as 

crianças com necessidade de educação espacial assenta nas opções 

prioritárias da política de formação inicial e continuada do docente 

disseminando os valores humanos que o ensino deve proporcionar aos 

educadores comprometidos com o sucesso da aprendizagem significativa.  

  Portanto, a árdua tarefa de se trabalhar com um novo olhar para as 

políticas públicas na expectativa de encontrar os modelos didáticos que melhor 

se adequem às orientações de uma educação voltada para o exercício da 
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cidadania em vista do processo de acesso do ensino, ao conhecimento 

científico disponível, e às próprias práticas escolares e de turma.  

Requer, ainda, esse trabalho, uma dedicação ao ideal educativo e um 

esforço pedagógico acrescido, que só com preparação adequada e continuada, 

acompanhada de um suporte técnico ao nível de cada escola os professores 

ficam em condições de assumir de modo efetivo. 

Assim, o docente deverá estar apto para analisar o ambiente de ensino e 

de aprendizagem em que vai desenvolver a sua ação, para elaborar e 

desenvolver propostas pedagógicas que contemplem as diferenças e os ritmos 

de aprendizagem de todos e de cada um dos seus alunos, e para avaliar, em 

termos de processo e de produto, a sua evolução e o seu estado.  

   Com frente ao trabalho desenvolvido em torno da Educação Especial, 

enquanto modalidade de ensino no espaço escolar, e em vista da ação didática 

do professor, o presente estudo traz novas formas de aprendizagens em 

virtude de uma educação que humaniza e respeita as peculiaridades frente aos 

desafios propostos pela escola em busca de uma educação transformadora e 

eficaz.  
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