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Equipe do AEE/DEE/SEED1 
Para início de conversa...

Pensando em contribuir com a prática inclusiva nas escolas públicas estaduais, 
elaboramos esta Oficina como o tema “A ação docente na perspectiva inclusiva”, 
entendendo a importância da prática pedagógica para o acesso ao currículo a todos os 
estudantes, atendendo aos princípios da Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva.

O acesso ao currículo como condição pedagógica na consolidação de uma educação 
na perspectiva inclusiva tem permanecido na essência das reflexões e práticas, que 
tendem a evidenciar, sobretudo, a necessidade de respeitar as singularidades cognitivas e 
subjetivas como fundamento para o seu processo de ensino e aprendizagem. 

CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA A AÇÃO DOCENTE NA PERSPECTIVA 
INCLUSIVA

Decorrido um pouco mais de duas décadas desde a fundamentação e regulamentação 
dos princípios da Educação Inclusiva proposta pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Brasileira (LDB 9394/96) que recomenda a matrícula, preferencialmente, de 
todos os estudantes no ensino comum caracterizando a Educação Especial como uma 
modalidade que transversaliza toda a educação. Sendo assim, é neste espaço e tempo 
que o trabalho com as escolas, professores e estudantes se faz essencial.

Neste sentido, ainda que com alguns progressos, é possível afirmar uma necessidade 
de avançar para o acolhimento (respeito) das singularidades cognitivas e subjetivas, tais 
como: estilo de aprendizagem, ritmo próprio e habilidade diferenciada. 

A Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva implica o 
desenvolvimento de ações adaptativas, visando às medidas de acesso ao currículo, 
para que ele possa ser desenvolvido de maneira efetiva em sala de aula e atender as 
necessidades individuais de todos os estudantes.

É importante considerar que para se efetivar determinadas alterações no contexto 
escolar é necessário ir além da “letra da lei”, no caso da ação docente, necessitamos de 
uma reviravolta epistemológica acerca de como concebemos a filosofia e as práticas 

1  Autora: Shirley Aparecida dos Santos. 
Colaboração: Carlos Eduardo Frederico; Denise Maria de Matos Pereira Lima; Marcos Simioni; Thaís 
Gama; Thiciane Pieczarka; Zelia Maria Alves; Viviany Zortéa.
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educacionais tradicionais, realizando uma reflexão da nossa atuação docente. A 
constatação da diferença e a garantia do direito de participar do processo educativo são 
disparadores de uma mudança, pois, requerem um olhar para si como partícipe e não 
como elemento passível de exclusão.

Compreendendo a singularidade da aprendizagem
A estruturação da subjetividade humana é um dos grandes mistérios que ainda 

lutamos para compreender. As áreas que pesquisam o desenvolvimento e a aprendizagem 
dos seres humanos vêm colaborando para elucidar este enigma instigante que é a mente 
humana e suas potencialidades, assim, algumas considerações sobre a singularidade dos 
estudantes da educação especial se fazem necessário. 

Com aporte da clássica pesquisa da piagetiana Barbel Inhelder (1968), sobre o 
desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual, é possível concluir, que para 
essa pesquisadora as aquisições dessas crianças são semelhantes às de outras com 
desenvolvimento normal, evidenciando, porém, diferentes ritmos de passagem de uma 
fase à outra. Apesar da similaridade, o curso do desenvolvimento cognitivo, geralmente, 
é mais lento, em muitos casos, com fixação em fases anteriores em diferentes níveis 
de desenvolvimento com pouco equilíbrio em razão das dificuldades de capacidade 
adaptativa às demandas do meio chegando a pontos de estrangulamento cognitivo2  nas 
fases finais. Já a viscosidade cognitiva indica a diferença no ritmo de aprendizagem, 
caracterizando impasses na capacidade de objetivação do próprio pensamento. Presença 
de dificuldades na compreensão da realidade de forma mais simples, e situações 
contraditórias provocam oscilações expressas por um modo regressivo de pensamento, 
caracterizado como egocêntrico.  

As discussões sobre a Educação Inclusiva sempre provoca inquietações, pois seu 
assentimento na sociedade não é uniforme. A Educação Inclusiva é um processo complexo 
e necessita de mudanças para que a compreensão de que todos têm direito à educação 
ganhem corpo social. É importante salientar, que no conceito de ‘todos’, também estão 
inseridas as minorias sociais, independentemente, de sua condição de gênero, classe, 
etnia, cor, condição física ou intelectual, que requerem ampliar a compreensão do papel 
educacional da escola como um agente social (MITTLER, 2003; OMOTE, 2004).

Converter a escola em um espaço de educação inclusiva não se caracteriza, 
unicamente, permitir que estudantes com perfis diferenciados convivam. É vital que 
sejam compreendidos a partir da subjetividade constituída na multiplicidade histórica 
das quais também são seus próprios agentes. 

Na extensão dos problemas do desenvolvimento, a ligação interdisciplinar abrange 
diferentes especialidades as quais podem ser agrupadas em dois eixos principais – os 
aspectos estruturais e os aspectos instrumentais (CORIAT, JERUSALINSKY, 1996), 

2  O estrangulamento cognitivo – é a dificuldade encontrada na deficiência intelectual em acessar certas 
formas de explicação da realidade. Isso porque as relações de causalidade mais complexas dependem 
do pensamento operatório formal.
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assim, torna-se possível aproximar-se do papel o qual cada disciplina contribui para 
entendermos o desenvolvimento humano e suas patologias. Ou seja, as áreas do 
conhecimento que são relativas às bases que constituem o sujeito, seja em relação a 
sua estrutura biológica, quanto psíquica, abrangem os aspectos estruturais do 
desenvolvimento são alicerces que possibilitarão o desenvolvimento instrumental da 
criança - mediante os quais são realizadas as trocas com o meio ambiente, assim a 
efetivação destes funcionamentos produz efeitos estruturantes. Aqui, podemos citar a 
neurologia, que envolve a maturação do Sistema Nervoso, a psicanálise, que trabalha a 
constituição do sujeito, e também a epistemologia genética que estuda a construção das 
estruturas mentais para o conhecimento. Os aspectos instrumentais dizem respeito 
aos instrumentos que um sujeito forma para interagir com o mundo. Neste eixo, inclui-
se a linguagem, a comunicação, a psicomotricidade, as aprendizagens, os hábitos de vida, 
entre outros. Estes aspectos são trabalhados por diferentes disciplinas, a pedagogia, a 
fisioterapia, a psicopedagogia, e assim por diante.

Os aspectos estruturais e instrumentais estão unidos, isto é, os instrumentos 
que o sujeito constrói para se relacionar com o mundo têm como base as estruturas 
orgânicas e psíquicas. Assim sendo, as alterações que operam em uma dessas áreas têm 
consequências também nas outras. Segundo Molina (2001, p.155) “as funções orgânicas 
se organizam pelo efeito da transformação que a estruturação psíquica opera na biologia, 
possibilitando diferenciar, no desenvolvimento, aspectos estruturais e instrumentais”. 

E o acesso ao currículo?
Para responder a essa questão é preciso refletir com cuidado sobre o sentido da 

palavra currículo que é muito familiar a todos nós professores. Entendimentos variados, 
como por exemplo, os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; as experiências de 
aprendizagem vivenciadas do cotidiano escolar; os planos de trabalho dos professores; 
escolas e sistemas educacionais; os objetivos a serem alcançados no processo de ensino 
e aprendizagem; os processos de avaliação que terminam por influenciar nos conteúdos 
e nos procedimentos selecionados nas diferentes etapas da escolarização, denotando 
associação a distintas concepções, que, possivelmente, corrobora de como a educação é 
instituída historicamente e das influências teóricas contidas no seu entendimento.

Segundo Marques (1999), o currículo deriva do curriculum romano, que quer dizer o 
mesmo que pista circular de atletismo. Tem-se então o significado de caminho, jornada, 
trajetória ou percurso a seguir.

A aplicação deste conceito no projeto político pedagógico da escola traz importantes 
implicações na compreensão de que sociedade vivemos, que estudantes temos, e que 
educação queremos.

Analisando a natureza e o âmbito da educação, e também do próprio currículo, 
pode-se dizer que seu significado é de natureza prática e de multifaces. Enquanto 
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instrumento de escolarização, o currículo é prático, e nas palavras de Kemmis 3 (apud 
PACHECO, 1996), construído socialmente, e historicamente formado. Como diz 
Pacheco (1996, p. 23): “[...] a prática do currículo é um processo de representação, 
formação e transformação da vida social que deve ser entendido como um todo”. 

Neste sentido, possibilitar o acesso ao currículo significa produzir um suporte 
que favoreça a elaboração de hipóteses e o planejamento de situações escolares aos 
estudantes da Educação Especial. Na rede pública estadual, o professor especialista 
que atua no Atendimento Educacional Especializado, tem um papel importante dentro 
da escola, ele é o elemento de articulação que promove o diálogo com os professores 
das diferentes disciplinas (trabalho colaborativo), que leva suas informações sobre os 
estudantes da educação especial, no entanto, a ideia é de que todos os estudantes se 
beneficiem com a implantação de medidas de acesso ao currículo. As medidas de acesso 
ao currículo são “respostas educativas que devem ser dadas pelo sistema educacional, 
de forma, a favorecer a todos os alunos e, dentre, estes os que apresentam necessidades 
educacionais especiais” (BRASIL, MEC/SEESP, 2000).

Podemos dizer que as medidas de acesso ao currículo são ajustes na sala de aula, 
no planejamento e nas estratégias pedagógicas com vistas a minimizar as dificuldades 
de aprendizagem bem como, valorizar as potencialidades dos estudantes. Neste sentido 
a ação pedagógica pautada em propostas que concentrem atenção às construções 
singulares dos estudantes, vinculando conceitos às suas experiências, é mais suscetível 
aos ajustes do que aquelas que têm sua proposta de trabalho apenas voltada para 
aquilo que poderia sobrepor o que falta no estudante. Toda a ação pedagógica deve 
envolver, necessariamente, um novo paradigma escolar, onde a diferença é valorizada 
redimensionando valores e práticas pedagógicas, criando possibilidades de participação 
a todos os estudantes.

A ação docente numa perspectiva de educação inclusiva deverá considerar as 
diferentes formas de aprender, onde o professor assume a responsabilidade de entender 
e superar as barreiras que, naquele momento, impedem o acesso ao currículo, no 
estabelecimento de maneiras diversificadas de organizar o tempo, o espaço, respeitando 
os estilos e ritmos de aprendizagem e, ainda, planejando estratégias adequando-as às 
necessidades dos estudantes. 

Na escola encontramos uma imensidade de possibilidades. Quando os estudantes 
chegam, cada um traz consigo os seus aprendizados de vida. Como diz Zabalza (1998, 
p.20) “[...] ao entrar na escola já traz consigo vivências e destrezas (competências 
de diversos tipos e com diferentes níveis de evolução) que a escola aproveitará com 
alicerces do seu desenvolvimento”. Caberá ao professor, na ação docente, utilizar desses 
conhecimentos prévios para enriquecer e significar o aprendizado diário, que terá sempre 
novos aprendizados, a partir da perspectiva de cada estudante.

Para efeito deste texto podemos dizer que estilo de aprendizagem é a maneira 

3  KEMMIS, S. (1988) El curriculum, más allá de la teoria de la reproducción. Madrid: Morata.
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pela qual as crianças e os adultos pensam e aprendem. O entendimento dessa definição 
recoloca aos professores que é necessário ponderar sobre as diferenças e que assumir a 
mesma abordagem não possibilitará o engajamento de todos os estudantes. Comensurar 
as dificuldades e conseguir propor linguagens variadas com diferentes contornos e, 
assim, possibilitar espaço para todos os estilos.

É consenso que as diferentes formas de aprender, dentro da escola, exigirão maior 
flexibilidade de resolver impasses para um processo de ensino e aprendizagem que 
possibilite o pulsar dos diferentes ritmos de aprendizagem. Respeitar os modos singulares 
de tempo e ritmo na escola requer um olhar atento para aquilo que o estudante demanda, 
entendendo que nenhum ser humano é igual ao outro e, em consequência, também, não 
aprende igual ao outro. Saber respeitá-lo ao invés de estigmatizá-lo é o princípio de uma 
ação docente que visa á participação com qualidade de todos os estudantes.

Arrematando perspectivas ...
Possivelmente, nesse processo de contemplar todos os estudantes com estilos 

e ritmos diferentes, uma das possibilidades para que isso, de fato, aconteça, é refletir 
sobre as ações do fazer educativo cotidiano, partindo da ideia que precisamos atender as 
singularidades, nas individualidades.

Para viabilizar essa perspectiva gostaríamos de levantar alguns pontos importantes:
• Entendimento que nenhum estudante é igual ao outro, logo não aprendem da 

mesma maneira;
• Os estudantes chegam às escolas da rede pública estadual com conhecimentos 

prévios, assim, precisamos estabelecer relação com as experiências dos mesmos;
• Não podemos deixar de lado o interesse do estudante, sendo que, apresentam 

habilidades diferenciadas e, para aprender é importante o envolvimento com o 
conteúdo proposto.

Doravante, para que a escola e o professor cumpram uma função continente 
capaz de contemplar o que Giné (2002, p.43) afirma ser “[...] necessário considerar que 
cada criança (como também cada um de nós) aprende de uma forma diferente, tanto 
cronologicamente (ritmo) quanto estruturalmente (estilo)” há de se reconhecer que o 
estudante precisa ser visto a partir de suas potencialidades.
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