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INTRODUÇÃO 

 

O presente portfólio traz reflexões, trabalhos, pesquisas, bem como informações das 

aprendizagens adquiridas ao longo desses meses, as construções e desconstruções de alguns 

paradigmas e conceitos relacionados ao ensino-aprendizagem, o olhar e ver a criança com 

outros olhos, capaz de mudar... Transformar... Adaptar... Criar... 

Os assuntos apresentados estão divididos em capítulos, onde constam opiniões, 

pensamentos, teorias, que objetivam embasar a prática docente melhorando o desempenho da 

mesma.  

Desde pequena, tive certa paixão pela educação, orientar uma criança, ensinar-lhe 

caminhos a seguir... Sempre me fascinou! 

Comecei dando aulas de reforço, em casa, mesmo sem ser formada. 

Juntava grupinhos de alunos dependendo da série, e aqueles que precisavam de maior 

atenção atendia individualmente, ensinava até aos domingos. 

A partir daí, vendo que estava no caminho que eu mesma escolhi, por identificar e 

gostar do que fazia, resolvi continuar meus estudos para que um dia me tornasse uma 

professora. 

Sempre almejando uma formação superior trilhei os rumos que a vida oferecia. 

Cursei o primeiro grau em escolas públicas e fiz o segundo grau duas vezes, a primeira 

em contabilidade e depois o magistério, que era o que realmente queria com receio de tentar 

uma prova de vestibular, fui adiando esse sonho, até que um dia apareceu a oportunidade 

oferecida pela U.V.A. (Universidade do Vale do Acaraú), na qual me apeguei, e conclui meu 

ensino superior. 

Posteriormente, fiz um apostilamento em português para completar o curso de 

pedagogia, que até então só dava direito a ensinar até o 4º ano do ensino fundamental. Esperei 

mais algum tempo, e percebendo a necessidade de aprender um pouco mais para aprimorar 

meu trabalho docente, resolvi por fazer esse curso de pós-graduação na área de educação 

infantil. 

Sempre acreditei na realização de sonhos e sei que eles acontecem, é só você querer e 

lutar por eles! 
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CAPÍTULO I. TEORIAS E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS NA 

EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM 

 

No momento em que se refletiu sobre, as teorias e as tendências pedagógicas, 

observou-se que todas elas contribuem de alguma forma pra que e professor possa avaliar e 

empregar em sua prática pedagógica, aspectos positivos que irão enriquecer seu trabalho, bem 

como observar também os aspectos negativos, a fim reavaliar melhor seu trabalho em sala de 

aula. 

As tendências salientam o papel da escola, do professor e do aluno no processo 

ensino-aprendizagem. (LIBÂNEO, 1985). 

Destacam-se: Pedagogia Liberal Tradicional, onde o professor é a “autoridade” 

máxima dentro da sala, repassador de conteúdos, onde o papel da Escola é a preparação 

intelectual e moral dos alunos e os conteúdos são repassados ao longo dos anos como verdade 

absoluta. 

Questiono ao citar tal tendência se em pleno século XXI ainda temos em nossas 

escolas essa prática?! 

–Liberal Renovadora Progressiva: nessa, o professor exerce o papel de auxiliador no 

desenvolvimento livre da criança. 

A escola deve adequar as necessidades individuais ao meio social e os conteúdos são 

estabelecidos a partir das experiências vividas pelos alunos. 

Uma tendência que chama a atenção é a Tendência Liberal Renovadora não-diretiva 

que se baseia na busca do conhecimento pelos próprios alunos, onde o papel da Escola é a 

formação de atitudes, já a tendência liberal tecnicista baseia-se no desempenho, prepara o 

aluno para o trabalho propriamente dito. 

A Tendência Progressista Libertária é não-diretiva, baseando-se na aprendizagem 

informal, via grupo. Tem-se também a tendência, progressista liberadora, onde o professor 

estabelece uma relação de igual para igual com os alunos, os conteúdos são temas geradores e 

aprendizagem se dá através da resolução de situação problema. 

Outra tendência é a Progressista “critico social dos conteúdos” onde o professor tem a 

função de mediador entre o saber e o aluno. 

Algumas tendências são inviáveis em sala de aula, o que não impede que seus pontos 

positivos, sejam usados para orientar melhor a prática docente e os negativos para reavaliar tal 

prática. 
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Entretanto, esta ou aquela tendência não ira alcançar o objetivo desejado se o alvo 

principal não for atingido à criança.  

Devem-se levar em conta o desenvolvimento da inteligência, suas frases, fatores 

endógenos e exógenos que propiciarão a construção do conhecimento. 

 Para a construção desse conhecimento é necessário interagir com o meio, agir e 

receber a reação ao objeto ao qual se interagiu. 

 

1.1 DESENVOLVIMENTOS DA INTELIGÊNCIA  

 

Em uma das reflexões sobre o desenvolvimento da inteligência, chamou-me a atenção 

o fato de que mediante o mecanismo de assimilação, que é um processo de fora para dentro, o 

de acomodação que são os recursos que uso para reconhecer determinado objeto, é que me 

adapto, ocorrendo esta adaptação pode-se dizer que houve um equilíbrio entre assimilação e 

acomodação. 

Segundo Piaget, o desenvolvimento cognitivo inicia-se na fase sensório-motora (0 e 1 

ano e meio) onde o sujeito elabora o conhecimento ao nível da ação, mediante as sensações e 

os movimentos. 

As frases do desenvolvimento mental da criança seguem, portanto, essa sequência: 

Sensório-Motor, Intuitiva ou Pré-Operacional, Operacional Concreta e Operacional Formal. 

A ordem aparecimento dos estágios é constante, porém a idade cronológica em que 

vão aparecer é variável, pois depende do meio sócio-cultural, dos estímulos que a criança terá 

na vida, na escola, na família, dentre outros... (PIAGET, 1977). 

Pesquisas comprovam que crianças das classes populares não são menos inteligentes, 

o que ocorre é as desigualdades sociais, a delimitação de ambientes sócio-culturais diversos 

num mesmo país, que acabam por ser discriminatórios e seletivos, quando exige o mesmo 

desempenho para todos os alunos indistintamente. 

Ao falar das fases do desenvolvimento mental da criança, seu desenvolvimento motor 

salientou um dos pontos que em minha opinião é fundamental para o desenvolvimento de uma 

forma geral, e que vai além do ambiente familiar. 

Partindo do pressuposto de que uma criança precisa de ambiente seguro e afetivo para 

desenvolver-se, o ambiente escolar deve propiciar para a criança, um lugar aonde ela possa 

aprender sentindo-se segura, desenvolvendo-se naturalmente. 
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Todas as pessoas que fazem parte da escola devem estar engajadas no processo, 

criando um elo de afetividade para que as relações dentro da escola sejam modificadas. 

No contexto escolar nem sempre é isso que acontece, vivenciamos muitas vezes 

somente o professor envolvido com a criança e seus “problemas”, o que por vezes dificulta o 

trabalho do mesmo e até o desenvolvimento da criança, visto que muitas vezes necessita de 

um acompanhamento mais especializado, por ter alguma necessidade especial. 

No ambiente seguro e afetivo é ponto de partida para que uma criança sinta-se 

confortável, segura com vontade de permanecer e aprender, desenvolvendo habilidades. 
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CAPÍTULO II. PLURALISMO CULTURAL NA EDUCAÇÃO 

 

Como podemos observar, a partir dos estudos e pesquisas é que somos iguais no que 

diz respeito ao desenvolvimento cognitivo, porém alguns fatores e desigualdades sociais 

entram para interferir nesse processo. 

E a pergunta fica no ar: Somos todos iguais? 

Somos todos diferentes? Esse assunto interessante e polemico foi abordado em uma 

das disciplinas do programa: Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais, ministrada pelo 

professor: Cleison Luís Rabelo e afirmava que pluralismo cultural é caracterizado por 

diversidade, diversidade essa que faz com que nosso país seja rico em manifestações culturais, 

religiosas, costumes, raças, valores... 

 O mais interessante é que todas essas formas plurais constituem um único povo com 

características únicas e singulares que dão a nossa cultural uma identidade multifacetada. 

Deixar de lado preconceito sociorracial é um avanço para que os direitos sejam 

respeitados, fazendo com que assim nossos valores sejam reavaliados não só na sala de aula, 

mas também em nossas vidas como seres humanos. 

A conscientização de que somos todos iguais independentes de qualquer outra coisa, é 

a solução para termos um mundo melhor, sem discriminação ou preconceito qualquer que 

seja. 

A diversidade cultural deve ser abordada em nossas escolas, para que assim, desde 

cedo, sejam trabalhadas as questões relacionadas às diferenças sociais, culturais, raciais e o 

valor e importância de cada uma delas para a formação de um povo. 

A criança deve saber que está inserida em um meio, em um contexto social 

diversificado, deve aprender a respeitar, aceitar o outro e a si mesma. 

Vivenciamos em nosso meio todos os dias uma desvalorização e uma degradação de 

valores que fazem com que aceitemos tudo que nos é imposto pela sociedade como se fosse 

“normal”. 

Não é porque a “diversidade”, o “pluralismo” existe como palavras no dicionário que 

eu posso supor que tudo me é permitido. 

“Todas as coisas me são licitas, mas nem todas me convêm”... 

Na disciplina Pluralismo Cultural e Educando em Valores discutimos que o papel do 

educador, da escola e da família na educação da criança, quando da questão dos valores que 

ficaram perdidos no tempo. 



 10 

 

2.1 EDUCANDO EM VALORES 

  

Para se educar em valores temos que ter uma visão central e sistemática dos mesmos, 

sabendo-se que ninguém pode viver sem valores e nem é possível educar sem eles. 

Nos dias atuais, onde se preocupam mais com o “ter” do que com o “ser” onde os bons 

princípios estão cada vez mais cada vez mais desvalorizados é necessário que nós educadores 

comecemos a pensar: Aonde chegamos? Aonde queremos chegar? 

Ensinar e regatar os valores que estão se perdendo ao longo dos anos não é tarefa fácil, 

visto que a cultura, e o modo de vida influem de maneira contundente nas crianças, nos 

jovens, nos adolescentes criando neles uma visão baseada na formação só para o sucesso. 

A escola desempenha hoje um papel de transmitir conhecimentos sem preocupar em 

como essa preparação para o futuro está chegando ao educando em uma nossa sociedade tão 

competitiva e consumista. (MORENO, 2001). 

A escola enquanto intuição deve ter como objeto não só transmitir conhecimento, mas 

despertar a sabedoria formando o ser em diversos aspectos de sua vida, entre as quais engloba 

uma série de valores que precisam ser trabalhados. 

A família por sua vez, não pode se esquivar do seu papel no ensino e resgate dos 

valores, nem passar a responsabilidade para o âmbito somente escolar, posto que muitos dos 

valores sejam apreendidos na história ou formação vital, moral ou social do indivíduo.  No 

tocante a isso, escola e família devem andar de mãos dadas na colaboração, interação e 

compreensão e discernimento para a formação e resgate dos valores. 

Valor é tudo aquilo que se entende como bom e útil para ser empregado na vida e que 

irá trazer benefícios para a pessoa ajudando a conviver a conviver consigo mesma e com o 

próximo de maneira aceitável. 

Os valores dignificam e enobrecem a pessoa humana. 

A igreja por sua vez, tenta passar valores norteados na visão cristã, na pessoa de cristo 

e em seus ensinamentos. Esses valores baseiam-se em princípios evangélicos morais e sociais, 

no entanto, necessita se de um programa de educação, no momento atual onde sejam 

abordados vários elementos:  

O ideal de promover pessoas, conscientes livres, amantes da justiça e da paz. 

Conhecimento da realidade, a vivência a experiência, o real que nos cerca. 
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Consciência crítica: A reflexão sobre determinada situação ou barreira a fim de 

transpor, superar a mesma, ou até a si mesmo questionando, analisando e interpretando. Tal 

situação com intuito de solucioná-la da melhor forma possível, tornando-se o realizador da 

história.  

Ação transformadora: Através de valores dignos, enriquecer a se próprio e a própria 

sociedade, através da ação da educação que deve ser transformadora, prática, progressiva e 

constante, que possa agir mudando os ambientes sociais, profissionais e familiares em busca 

de uma renovação humanística que é o que almejamos para um futuro bem próximo. 

Portanto, os valores humanos e cristãos devem nortear sim, professores e pais 

compromissados com uma educação de valor, a fim de que o terceiro educador (manipulador) 

não deforme a consciência, sobretudo das crianças e nossos jovens adolescentes tão carentes 

de boa formação. 

Para avaliar nossos conhecimentos e aprendizado foi proposta uma atividade que no 

caso é o cordel sobre preconceito, racismo ao qual anexo a este trabalho que foi feito em 

equipe. 
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*Ana Cristina 

*Francisca Selma 

*Maria José 

*Marluce 

*Rosana Maria 

 

O MANIFESTO 

CONTRA O PRECONCEITO 

 

1 

O preconceito sóciorracial, 

Causa descriminação. 

E a constante luta é vida 

De qualidade, cultura, educação 

Que igualdade é essa se preto, 

Pardo e pobre a voz vale não? 

 

2 

O cidadão paga imposto 

Recebe em troca migalha 

É uma faca de dois gumes, 

Quem vencerá a batalha? 

O governo astucioso diz é divida social. 

Quando todos nós sabemos que é direito 

real. 

 

3 

O universalismo tem que ser de fato 

E de direito 

Para que se possa ter 

Igualdade e respeito 

Conforme diz a lei universal 

Promovendo o direito a igualdade social. 

 

4 

Com igualdade material, 

Democracia efetiva e participação 

Onde o que o negro fala 

Haja mais compreensão 

Tanto quanto diz o branco 

Na sua concepção. 

 

5 

Devido a desigualdade, criaram 

As cotas pros negros 

A bolsa família pra pobre 

Veja só o desespero 

Só se ouvem comentários 

Desses o tempo inteiro. 

 

6 

Cientistas sociais preocupam-se 

Em combate preconceito, racismo, 

discriminação 

Querendo um Brasil mais igual 

Sem problematização 

Buscando um mundo ideal 

Sem a vil exploração. 

 

7 

Ontem vi um negro digno 

Confundido com ladrão 

Só por causa da aparência 

Quem diria meu irmão 

E sua mulher chorando, 

Dizendo qual motivo de tanta 

discriminação. 

 

8 

Com urgência precisamos 

Um projeto de nação 

Firmado somente no individual 

Pra não ficar na omissão 

Na democracia ideal 

Esta é solução 

 

9 

Viva toda diferença 

De forma e também de cor 

Viva o índio, viva o preto 

Viva o branco, e o leitor 

Bonitos e construtores 

De um mundo de amor.
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CAPÍTULO III. A CRIANÇA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

VISTA SOB OUTROS ÂNGULOS 

 

As instituições de educação infantil creches e pré-escolas têm como objetivos: 

proporcionar condições adequadas para promover o bem estar da criança em seu 

desenvolvimento físico, motor, emocional, intelectual, moral e social, a ampliação de suas 

experiências e estimular o interesse da criança pelo processo do conhecimento do ser humano, 

da natureza e da sociedade. 

A princípio, na história, a educação aparece sob diferentes formas, conforme as 

normas de organização social, econômica, política, cultural e ética vigentes. 

Nessa época, a criança era vista como um adulto pequeno, tempo do Feudalismo elas 

trabalhavam como adultos e exerciam as mesmas funções. 

Como não havia leis específicas para a proteção da criança, os direitos das mesmas 

não eram conhecidos. 

Cabia a família educar seus filhos da maneira que lhe convinha. 

Um fato interessante é que naquela época o pai podia abandonar um filho por suspeitar 

da paternidade, ou até mesmo por ele ser deficiente; também era aceito o infanticídio, consta 

também que as meninas eram as mais abandonadas. 

Com o advento do capitalismo, a infância passa a ser reconhecida, embora de forma 

igual para todas as crianças. 

A educação passa a ser responsabilidade não só da família e passa a ter um objetivo 

principal, que é preparar a criança para o futuro! 

A sociedade que não era voltada para as crianças, começa a partir do século XX a vê-

las de uma forma diferenciada. 

Com a criação da LEI DE DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO, a criança passa a 

ter seus direitos educacionais reconhecidos, esta lei começou a ser elaborada em 1947 e só em 

1961 foi feita a 1ª L.D.B. 

A nova L.D.B. organizou movimentos, encontros e convenções que discutem os 

“problemas” da criança de uma forma global, procurando assim que seus direitos sejam 

garantidos e assegurados por lei. 

As leis são feitas para ser cumprida, a criança da educação infantil deve ter seus 

direitos a educação assegurados, uma educação de qualidade, onde a mesma possa 
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desenvolver-se fisicamente, emocionalmente, socialmente e cognitivamente, ampliando suas 

experiências e conhecimentos. 

As teorias sobre o desenvolvimento da criança foram abordadas na disciplina 

Pressupostos Bio-psico-sociais da Educação Infantil, ministradas pela professora Sherydan 

Gomes na qual foram feitas pesquisas de opinião, entrevistas e a confecção de um jornal ao 

qual anexo a este portfólio. 

Segundo Henry Wallon, interacionista, a criança é essencialmente emocional e que 

gradualmente vai tornando-se um ser sócio-cognitivo, onde sua compreensão das coisas 

dependerá dos outros. GALVÃO (2000). 

Para desenvolver essas competências e habilidades várias escolas, hoje em dia adotam 

uma teoria para ser desenvolvida na aprendizagem de seus educandos. 

Algumas escolhem trabalhar a luz de Jean Piaget, onde o construtivismo apóia-se nos 

mecanismos de assimilação, acomodação e adaptação para que a criança possa se desenvolver 

de acordo com sua maturação, e os estágios que seriam parte integrante do desenvolvimento 

da mesma. 

Outras adotam o sócio-interacionismo de Lev. S. Vygotsky, onde o desenvolvimento 

acontece de fora para dentro, a criança, por estar inserida em um determinado meio: família, 

escola, comunidade, sociedade, interage e a partir daí vai construindo seu aprendizado, seus 

conhecimentos quer serão marcados por condições culturais, sociais e históricas.  

 

3.1 OUTRAS INFLUÊNCIAS  

 

A criança está inserida em um meio familiar, social que pode influenciar seu 

desenvolvimento. 

Houve época em que as crianças eram educadas somente pelos pais, cabendo a escola 

somente ensinar-lhes as atividades as escolares. Hoje, pais e mães trabalham fora e permanece 

longo tempo longe de seus filhos. Divididos, não conseguem resolver situações paradoxais do 

cotidiano e, ao mesmo tempo em que se veem sem tempo para educar querem assumir tal 

função. Dilema que fica sem solução... 

A escola, por sua vez, recebe crianças para ensinar e educar uma mudança que nem 

sempre está presente nos cursos de formação de professores. 

Os que se preparavam para ensinar as ciências, as artes, hoje são rígidos no sentido de 

educar além de ensinar. 
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 Educá-las exige-nos dar liberdade e limites ao mesmo tempo. 

O processo tecnológico: telefone, celular, internet, entre outros... Interfere na educação 

das crianças. 

Estar atualizado, palavra de ordem para os pais dos tempos modernos. 

“A escola passou a ser agência educativa em busca de nova identidade. Cabe-a educar 

a criança para um mundo em mudanças.” 

Citação da gestora Luziana quando foi entrevistada sobre o papel da Família e da 

Escola no desenvolvimento da criança. 

A gestora entrevistada disse que ser humano em toda sua existência está sempre 

descobrindo e aprendendo coisas novas. Nasceu para aprender e apropriar-se de todos os 

conhecimentos, desde os mais simples até os mais complexos, e que é isso que lhe garante a 

sobrevivência e a integração na sociedade como participativo, crítico e criativo. 

A essa busca incessante de troca de interações, de apropriações e existe por si, mas é 

uma ação conjunta entre pessoas que constroem, e que se comunicam, e interagem numa 

sociedade competitiva, numa visão, histórica e cultural. E a família tem um papel importante 

por ser base de sustentação educacional. A meu ver muitos pais se eximiram dessa 

responsabilidade seja por qual motivo for, deixaram e “cobram” quando não são prontamente 

atendidos em suas exigências. 

 Esqueceram de que “a família continua sendo a instituição social responsável pelos 

primeiros cuidados, pela proteção e pela educação da criança pequena e, ao mesmo tempo, o 

primeiro e principal canal de iniciação dos afetos, das relações sócias e das aprendizagens 

para a criança.” (Márcia Mendes Mamede, A Criança na Família e a Família da Criança, 

2000). 

 

3.2 SOMOS TODOS DIFERENTES 

 

Além das influências no desenvolvimento da criança envolver questões sociais, 

culturais, como vimos também se encontra inseridas as questões relacionadas aos Quatro 

Pilares da Educação e as Competências e Habilidades envolvidas no processo educativo. 

Os Quatros Pilares da Educação estão pautados no: Aprender a Conhecer, Aprender a 

Fazer, Aprender a Viver com os outros e Aprender a Ser.  

Estes pilares estão diretamente interligados a entidade educadora, professores 

comunidade. 
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Aprender a Conhecer é de suma importância, já que o aluno a partir daí vai adquirir o 

estímulo de aprender, desenvolver seu raciocínio lógico, compreensão das coisas, dedução, 

memória. 

O estímulo do professor é muito importante para que seja desenvolvido a criticidade. 

Após a base teórica vem à prática, o Aprender a Fazer, onde ele poderá criar novas 

perspectivas e refazer suas próprias opiniões. 

As dificuldades das relações interpessoais são talvez as que apresentem maiores 

desafios a alunos e professores, pois tocam no campo das atitudes e valores. 

 Conflitos são gerados, haja vista que valores e atitudes muitas vezes não são 

resgatados nas famílias e nem nas escolas, o que dificulta algo importantíssimo da educação 

que é o aprender a viver com os outros.  

  O Aprender a Viver com os outros exige uma série de atitudes e valores como 

respeito, dignidade, tolerância que se encontra de certo modo desvalorizadas e esquecidas na 

sociedade atual. 

O Aprender a Ser depende de como conheço, como faço, como vivo com os outros, 

desta forma a educação é vista com a finalidade de formar o cidadão na sua integralidade, 

fazendo-o ser consciente, crítico, autônomo, capaz de estabelecer relações interpessoais, 

intervindo e atuando na sociedade em vive. 

 

 

Foto: Os Quatros Pilares da Educação. 

 

Outros diversos fatores colaboram ou não para o desenvolvimento satisfatório da 

criança em um ou outro aspecto de sua desenvoltura cognitiva. 
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Falar de competências é falar de dons e talentos, algo de ordem geral e falar de 

habilidades é falar de uma competência específica, de ordem particular. 

A competência consiste em realizar com extrema facilidade alguma atividade, seja 

ela relacional independente do sujeito que utiliza um determinado objeto ou uma condição 

herdada ou adquirida. 

Um professor competente é aquele que realiza bem suas atividades em sala, sejam 

elas de quaisquer ordens: Relacional, Pedagógicas, Administrativa, etc. 

Porém, não significa dizer que um professor competente, seja habilidoso em todas as 

áreas. 

A competência é meio caminho andado para o desenvolvimento das habilidades, 

sendo conhecedor, tendo compromisso com o que faz, aproveitando recursos didáticos, ou 

não, tendo uma formação prática e teórica que lhe dê subsídios para sua prática docente, o 

professor desenvolverá competências que lhe possibilitem trabalhar as habilidades. 

“Somos todos diferentes”, nem todas as mesmas habilidades e limitações, segundo 

Lino de Macedo, diretor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, autor da 

Matriz de Competência do Enem, 1999. 

Usar a experiência para identificar com competência uma determinada dificuldade de 

aprendizagem, saber lidar com a mesma, importar-se, com o problema, e usar estratégias que 

tragam resultados positivos é de uma extrema habilidade. 

O fato de uma criança não ter desenvolvido a competência de ler e escrever na idade 

considerada ideal seja por fatores físicos, internos, externos não significa que a mesma não 

tenha outras habilidades.    

 Portanto, ser competente é além de tudo, despertar, favorecer, promover, valorizar, 

exercitar o poder de pensar da criança. 

Com relação a este assunto fomos a uma das aulas da professora Sherydan Gomes 

presenteados com um DVD o qual contava a história de uma criança que ano conseguia 

desenvolver seu aprendizado da mesma maneira que as demais crianças tinham dificuldades 

em ler e escrever e compreender determinados assuntos, bem como relacionar-se com as 

outras crianças. 

 A criança foi colocada em um colégio interno, mudando seu comportamento, 

deixando de falar, tornando-se agressivo... 

Em certo momento, um novo professor foi contratado e começou a observar 

hostilizada por todos. 
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Por ter passado pelo mesmo problema na infância, o mestre interessou-se pelo caso 

daquela criança em especial. 

Pesquisou, informou-se e concluiu que a criança era dislexa e começou a trabalhar 

individualmente com ele nas horas vagas. 

Posteriormente, descobriu uma bela habilidade que era pintar e desenhar, a partir daí, 

conversou com a família da criança e com o grupo gestor para promover um grande concurso 

de desenho e pintura que envolvesse todos da escola. E qual não foi à surpresa, o vencedor foi 

o menino que agora havia superado várias dificuldades. 

Com base nessa história, pude ver com os outros olhos a questão daqueles alunos que 

apresentam dificuldades em algumas áreas de seu desenvolvimento cognitivo e ajudá-los em 

áreas mais específicas dando um apoio mais individualizado na medida do possível. 

 

 

Foto: Somos Todos Diferentes (Filme). 
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CAPÍTULO IV. ESCOLA: INCLUINDO OU EXCLUINDO? 

 

Estudando e observando todas as questões pertinentes ao desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças, nós professores nos deparamos com um dos pontos 

importantíssimos que envolvem o aluno com necessidades especiais: a inclusão. 

Essa discussão foi enfatizada na disciplina: inclusão- cotidiano da educação, da 

professora mestra Djanira Luiza Martins de Sousa. 

Construir uma sociedade inclusiva nem sempre é fácil, exige envolvimento e ação na 

busca de respostas que possam de alguma forma modificar, melhorar a vida de pessoas 

“diferentes”.  

Atualmente “os documentos de direitos humanos internacionais, os movimentos em 

prol das minorias, os discursos ideológicos e políticos, as novas legislações, todos apontam 

para uma crescente evolução do conceito de deficiência e das reais condições desses 

indivíduos como pessoas de direitos, com necessidades de inserção e de integração social”. 

(Concepção Atual de Deficiência - Andrea Godoy PUC_MG novembro de 2000/Cartinha da 

Inclusão). 

Com o passar dos anos os avanços no que se diz respeito à educação especial foram 

bastante significativos haja vista que a mesma apresentava um caráter especializado, 

individual, ligado muitas vezes a educação escolar e ao ensino público. Previa também a 

existência de apoio especializado no ensino regular e serviços especiais separados quando não 

fosse possível a integração do aluno com necessidades especiais. 

Observa-se então, que a educação especial demonstra seu lado segregatório e 

restritivo, fazendo somente a integração do aluno com necessidades especiais em salas 

regulares. 

Outro fato a ressaltar, é que o professor que irá atuar na educação especial não tem a 

sua formação especificada na lei. 

Ao meu ver como um professor poderá trabalhar com um aluno portador de 

necessidades especiais de educação se o mesmo não tem nenhum preparo para tal? Não possui 

nenhum conhecimento que lhe possibilite melhorar as condições de aprendizado desse aluno? 

O que acontece muitas vezes em escolas regulares despreparadas, sem planejamento 

adequado, sem se quer espaço físico (adequado) para atender o aluno com necessidades 

especiais é o aluno ficar isolado, esperando a hora em que o professor lhe dará atenção, que 
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muitas vezes está longe de ser a necessária, prejudicando assim seu rendimento, seu 

desenvolvimento como pessoa que é. 

A Declaração de Salamanca veio contribuir enormemente para mudanças da educação 

especial, em junho de 1994. 

Toda pessoa possui características e habilidades únicas que devem ser vistas de forma 

ampla e que possibilite explorar suas potencialidades a partir dessas habilidades, 

características, aptidões... 

A educação inclusiva proporciona a pessoa com necessidades especiais de educação, 

ser inserida na mesma escola, nas classes regulares desenvolver suas aprendizagens múltiplas. 

Na educação inclusiva, o aluno é visto como sujeito, ser global e único. 

Com essa visão, não se torna necessário que todos os alunos tenham as mesmas metas 

educacionais, a qualidade de ensino, os serviços, os currículos e tudo mais são organizados a 

fim de dar um suporte melhor ou não de necessidades especiais. 

A educação inclusiva permite o aprender com as diferenças, com a diversidade, 

buscando assim erradicar a discriminação logo nos primeiros anos de infância. 

Creio que muito tem avançado a inclusão nas escolas, mas que é necessário que se 

faça muito mais. 

A proposta da inclusão é muito mais ampla do que se pensa. 

Para se incluir, há que se dão condições para tal, tanto no que se refere às instituições, 

quanto às pessoas envolvidas no processo, preparando-as para uma missão desafiadora e ao 

mesmo tempo enriquecedora. 

Para se incluir é necessário que se tenha: 

Informação sobre assuntos a fim de investigar as 

Necessidades e ter o 

Conhecimento das  

Limitações da criança a fim de que com a 

União de todos como foi em 

Salamanca prevaleça o 

Amor, onde o poder de 

Organização fale mais alto para o bem de todas as crianças com necessidades 

especiais de educação. 

Fonte: Autora Rosana Maria de Oliveira baseada na Inclusão 

da Pessoa Portadora de Deficiência. 
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 Envolvidos com o assunto aluno com necessidades especiais lemos um texto-poesia 

que pareceu mais um desabafo e que é a história de cada um de nós professores, que de uma 

forma ou de outra, já teve a oportunidade de ter um aluno especial em sala. 

O texto é o seguinte: 

Muito Obrigado, meu Aluno Problema 

“Sua letra não é legível. Seu caderno não tem ordem ou capricho, a capa está 

arrancada, a tarefa incompleta, as “orelhas” se multiplicam. Seus lápis, quando existem, nunca 

estão apontados. Você se distrai com o ruído de mosca. É o ultimo a responder as ordens, o 

primeiro a liberar o barulho. 

Se você levanta a mão, reluto em lhe dar a palavra, só vem besteira. Você já chega 

amarfanhado de casa, com a cara suja de vestígio de lágrima – você brigou na rua, ou foram 

as tapas de seu pai que já perdeu a paciência há muito tempo? 

As avaliações são um pesadelo para você. E o resultado... Ah, meu Deus, como eu 

gostaria de não ser professora, desistir de tudo para não enfrentar seus olhos... Onde a cada 

dia morre a esperança. 

Eu já tentei tudo com você: bons modos, maus modos, gritos, chantagens, exigi, 

insisti, gritei, implorei, instei... Você continua não respondendo a minha didática elaborada, a 

minha experiência de tantos anos. 

Por você me tornei insegura. Analisei os conteúdos, contestei a validade de alguns, 

aprofundei, condensei,revi, meus critérios de avaliação. Por você fiquei humilde. Achei 

parcos os meus recursos. Pedi ajuda. Comparei meus instrumentos de aprendizagem. Discuti 

com os colegas. Fui ao supervisor, ao orientador. Por você estudei. Fui buscar conhecimentos 

que em faltaram, achei tempo para pesquisa mais elaborada das causas de seus problemas. Por 

você eu criei. Não me limitei ao já existente. Criei novas formas de abordagens de conteúdos, 

novas estratégias, novas motivações, nova distribuição do tempo. 

Por você revi meus conceitos de fracasso, de sucesso, de felicidade, de normalidade. 

Por você, me aceitei fracassada, limitada, deficiente, incapaz de fazê-lo aprender. Eu passei a 

ser um problema também. E na minha angústia, eu entendi muito bem como você se sente. 

Ai, então? Mudou você, ou mudei eu?” 

O aluno com necessidades especiais de educação tem o direito garantido por lei de 

estudar em escolas do sistema regular, mas nem sempre é isso que acontece. 

Algumas vezes, o gestor se nega a receber esses alunos pelo fato de acharem que a 

escola ou mesmo os profissionais não estão preparados, ou até mesmo em face ao tipo de 
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comprometimento que a deficiência provoca na criança, incapacitando-a de andar, comer, 

falar... 

O preconceito e o medo tomam conta dos profissionais, que se sentem inaptos e 

incapazes de assumir tal compromisso, por causa realmente do despreparo profissional, da 

formação para lidar com situações difíceis. 

O que se deve saber é que o aluno deve estar matriculado na escola regular e que a 

educação especial nada mais é que um complemento do ensino regular. 

Cabe, no entanto a escola se adaptar e se adequar, preparando seus profissionais e 

funcionários para atender bem ao portador de necessidades especiais. 

Segundo Mantoan (1997), “cabe a escola encontrar respostas educativas para as 

necessidades dos seus alunos e exigir dela uma transformação”. 

Precisamos então ver e rever nossos conceitos, sendo conscientes e fazendo a parte 

que nos cabe na sociedade, incluir os excluídos de tantas formas. 

As pessoas com deficiência têm direito a educação, saúde, trabalho, locomoção, 

transporte, esporte, cultura e lazer, esses são direitos de todos, porém elas não podem ser 

discriminadas pelo fato de serem diferentes. Elas não podem estar integradas na comunidade 

só no que forem possíveis, elas devem estar integradas em todos os aspectos relacionados ao 

seu desenvolvimento quer seja social, educacional, emocional ou afetivo. 
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CORDEL DA INCLUSÃO 

 

Incluir é necessário, 

Não se pode duvidar, 

Moço, velho, pobre, rico 

Para a vida melhorar. 

 

O deficiente é um sujeito 

Único e global 

Por isso é considerado 

Um ser muito especial. 

 

A exclusão social é a que 

Mais danifica, 

Não olhando o cidadão e  

O mesmo pior fica. 

 

O papel do professor é um 

Papel exemplar, incluir o excluído 

Ajudando a se formar, na escola 

E na vida e no ensino regular. 

 

As escolas devem se adaptar, 

Pois a tal inclusão veio mesmo pra ficar. 

Não olhando as diferenças, 

Mas as formas de mudar. 

 

Vamos lá educadores, 

Vamos já participar, 

Aceitando a inclusão 

Para a escola melhorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora Rosana Maria de Oliveira Silva 

baseada em Inclusão: Cotidiano a Educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando exerçamos nossa prática simplesmente sem embasamento teórico é algo que 

podemos dizer: “Está faltando alguma coisa”... 

A teoria e a prática andam de mãos dadas, uma auxiliando a outra. 

A prática, que é o dia a dia, o cotidiano ano pós ano. 

A teoria, o que fundamenta a prática, nos dando os subsídios para argumentar, apoiar, 

avaliar, esclarecer sobre determinado procedimento adotado se está alcançando os objetivos 

ou não. 

No decorrer do curso, pude perceber que muitas das práticas adotadas por mim, 

mesmo sem saber, estavam embasadas em algumas das teorias pedagógicas estuda das como 

as de Lev. S. Vygotsky ou de Henry Wallon, interacionista e que acreditavam que o 

desenvolvimento da criança tem muito a ver com os fatores externos que estão ao seu redor: 

meio social, cultural, familiar, que oferecem trocas que favorecerão seu desenvolvimento e 

que devem ser levadas em conta durante as aprendizagens. 

Por outro lado, pude avaliar e compreender as tendências pedagógicas adotadas por 

mim em sala de aula, e reavaliá-las de tal, maneira que pudesse melhorar a práxis docente. 

Em um determinado momento, em que me utilizo de uma prática, onde posso observar 

que os meus objetivos não estão sendo alcançados sendo conhecedores das tendências, tenho 

possibilidades de me valer de outras opções que proporcionem o pleno desenvolvimento das 

atividades pedagógicas, onde teoricamente possa articular e auto definir-me em minhas 

opções. 

O que realmente conta é que todas essas aprendizagens adquiridas no decorrer do 

curso, o saber entender todas as fases pelas quais uma criança passa suas dificuldades 

cognitivas, seu desenvolvimento motor, afetivo social me fizeram compreender como diz 

Júlio César Furtado dos Santos, pedagogo e psicólogo, doutorando em ciências da educação 

pela universidade de havana: “Ensinar a pescar ao invés de entregar o peixe pronto. Fazer do 

caminho, e não da chegada, a razão da jornada. Aprender com os erros”... 

  Portanto, o importante é criar, construir, mudar e redimensionar, dando base para 

uma aprendizagem significativa do ponto de vista do aluno. 

Posso com muita convicção afirmar a importância desse curso para minha vida 

profissional. 
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Haja vista que foi uma fonte onde pude me inspirara tirar duvidas e chegar a algumas 

conclusões. 

Não só para minha vida profissional, como também para minha vida pessoal, durante o 

curso conheci pessoas, lugares, opiniões diversas... Coisas que ficam para uma vida toda... 

Bons professores são como amigos que leva no coração para sempre, e como aluna 

tenho o prazer de compartilhar neste portfólio essa verdade. 

Saio mais enriquecida e revigorada com mais vontade de lutar pela educação, uma 

educação significativa que possa futuramente dar bons frutos. 
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