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Introdução
A realidade da educação na atualidade, proposta como aberta à todos, na qual a educa-

ção formal é, concomitantemente, obrigação e direito universal, apresenta um desafio para a formação 
de professores e gestores educacionais. A educação como fenômeno complexo e histórico, produto do 
trabalho humano e com desafios políticos e sociais, acaba por retratar e reproduzir a sociedade; mas tam-
bém projeta a sociedade que se quer. (PIMENTA, 2010, p. 38).

Hoje, almeja-se mais do que nunca, uma educação que projete uma sociedade inclusiva, cujas 
diferenças sejam respeitadas e para a qual sejam criadas ou adaptadas situações de acordo com o Desenho 
Universal (PRAIS; ROSA, 2014). Isto implica que os espaços sociais sejam acessíveis e universais para 
atender a todas as pessoas com deficiência ou não. (FEITOSA; RIGHI; 2016).

Nesta perspectiva, dentro da educação formal, como uma das esferas de constituição dessa 
sociedade inclusiva, a formação docente ganha um destaque especial, pois é o professor um dos principais 
agentes desta educação formal, com o suporte dos gestores que, em sua constituição, são também docentes 
pela gênese formativa.

A formação de professores no Brasil perpassa dois níveis: a formação inicial e a formação 
continuada ou pós-inicial, assim definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 
9.394/1996 (BRASIL, 1996). E nestas duas esferas formativas, o papel da formação para uma escola in-
clusiva se torna de suma relevância.

Baseando-se nesses níveis, é possível defender que tanto os professores em formação, assim 
como os já atuantes e também os gestores, são passíveis de pesquisas que abordem a temática inclusiva, 
como forma de aprofundar as discussões sobre a escola em si e sobre práticas pedagógicas que auxiliem na 
inclusão escolar e na construção de uma sociedade mais voltada para o Desenho Universal. Essas discus-
sões vão, inclusive, ao encontro da necessidade de reflexão do trabalho docente e da análise da formação 
(inicial e continuada) que vem sendo oferecida aos profissionais da educação.

Além dessas características, também é importante destacar o desenvolvimento de recursos 
didáticos que possam, em conjunto com a teoria, fomentar essas reflexões, discussões e possibilitar melho-
rias nos níveis de formação e no dia-a-dia escolar.

Diante do exposto, outro aspecto relevante são as atividades didáticas (BARBOSA, 2008; 
FONSECA, 2009) que auxiliam no desenvolvimento escolar e, por que não dizer, também na formação 
inicial e continuada de professores e gestores. 
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Objetivo
Elaborar e aplicar uma atividade didática que fomente o debate sobre a escola inclusiva na 

formação de docentes e gestores. 

Método
Primeiramente, desenvolveu-se o planejamento e a elaboração da atividade didática com o 

intuito de complexar a formação docente e de gestores escolares para a inclusão, tendo em vista a grande 
diversidade de estudantes com diferentes características, tanto físicas, quanto sócio-afetivas, econômicas e 
cognitivas. Dessa forma, como consequência dessa diversidade, refl etir sobre e, consequentemente, o de-
safi o imposto ao professor e ao gestor escolar frente à essa realidade e a importância da formação docente 
no enfoque de fomentar o (re)pensar da escola, do seu papel, da sua estrutura e funcionamento, para então 
receber esses estudantes e proporcionar o ensino e aprendizagem de todos. 

Nessa linha de raciocínio teórico, planejou-se uma atividade didática que utilizasse recursos 
de baixo custo, acessíveis e presentes no cotidiano do professor. Ou seja, se tornasse viável. Bem como que 
proporcionasse o refl etir da prática vivida na realidade escolar, com a escola sempre igual e os estudantes 
tão diferentes. Realidade esta que gera angústia e anseios. E, por fi m, possibilitasse um trabalho individual 
(auto-refl exivo) e um trabalho coletivo (partilha, discussão e reavaliação), como deveria ser também o 
trabalho desenvolvido pelos professores e gestores nas escolas.

Como segunda etapa, a atividade didática foi aplicada em três situações diferentes: a) em um 
curso de formação de gestores de um município do Paraná; b) em duas turmas (concomitantemente) de 
licenciandos em pedagogia de uma cidade do interior de São Paulo; e c) em um curso de formação de 
preceptores do Programa de Residência Pedagógica de um Centro Universitário de outro município do 
interior de São Paulo.

Em todas as situações seguiram-se as mesmas etapas: 1) Entrega de duas fi guras e disponibili-
zação de materiais; 2) Instruções; 3) Realização da atividade; 4) Socialização e discussão;

Primeiro, cada pessoa recebia duas fi guras: uma representando a escola (todas iguais e do 
mesmo tamanho de aproximadamente 10x15 cm) e outra representando um estudante (fi guras diferentes 
e com extremidades maiores que a escola), conforme indicado na Figura 1:

Figura 1 - Representação das fi guras utilizadas na atividade didáticaFigura 1 - Representação das fi guras utilizadas na atividade didática

Fonte: Elaboração própria.
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Em seguida, foram passadas as instruções de que a figura 1 representava a escola e a figura 
2 representava o estudante e de que existem vários deles diferentes e todos precisam estar na escola. A 
dinâmica consistiu em alocar o estudante recebido nesta escola. Logo, percebe-se que este “não cabe” na 
escola. E, como instrução seguinte, informou-se que para realizar essa atividade era possível utilizar alguns 
materiais que foram disponibilizados, com livre acesso e consumo dos participantes, como cola, tesoura, 
folhas de papel, colas coloridas, canetas, dentre outros.

Na terceira etapa, os participantes realizaram o solicitado. E verificou-se que como solução da 
dinâmica havia duas possibilidades: alterar as características do estudante ou as da escola.

Na quarta etapa ocorreu, por fim, a socialização do trabalho individual de cada participante 
que mostrava como ficou o seu resultado e discutia-se, em seguida, as possibilidades e as implicações práti-
cas, proporcionando assim uma reflexão coletiva sobre a inclusão escolar, tão importante para a formação 
docente e de gestores.

Resultados e Discussão
Por tratar-se de um relato de experiência realizado por meio de uma atividade didática em três 

situações diferentes, os resultados também serão apresentados desta forma.

curso de formação de gestores
Nesta situação, a atividade didática foi utilizada como uma dinâmica introdutória à temática 

inclusiva, objetivo geral do curso em questão que contou com um total de 26 participantes. Na Tabela 1 
é possível identificar a frequência (absoluta e relativa) de gestores que realizaram as modificações na figura 
representativa da escola ou do estudante.

Tabela 1 - Análise da dinâmica introdutória da formação de gestores
Atividade realizada Frequência absoluta (n) Frequência relativa (%)
Cortaram o estudante 2 7,70%
Dobraram o estudante 19 73,07%
Ampliaram a escola 5 19,23%
Total 26 100%

Fonte: elaboração própria.

Desta forma, com base nesta atividade, verificou-se que, 80,77% dos participantes mudaram 
o estudante (cortaram ou dobraram) e apenas 19,23% mexeram na escola para adequá-la ou adaptá-la às 
diferenças.

No Quadro 1 alguns exemplos dessas modificações foram disponibilizados.
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Quadro 1 - Exemplos de resultados da atividade didática com o grupo de gestores
Modifi cação no estudante Modifi cação na escola

Fonte: elaboração própria.

De acordo com esses exemplos é possível inferir que as modifi cações realizadas em relação aos 
estudantes foram feitas sem o acréscimo de materiais, enquanto as modifi cações realizadas em relação à 
escola, contaram com este acréscimo, principalmente o de folhas e de canetas.

Licenciandos em pedagogia
Nesta situação, a atividade didática foi desenvolvida em dupla devido ao número de discentes 

presentes (duas turmas) e contou com um total de 27 duplas participantes, ou seja, 54 discentes do curso 
de licenciatura em pedagogia de uma cidade do interior de São Paulo. Isso se deu durante uma aula sobre 
Desenho Universal para a Aprendizagem, temática abordada pela disciplina de “Desenho Universal” le-
cionada ao primeiro ano de referido curso.

Na Tabela 2 é possível identifi car a frequência (absoluta e relativa) com a qual esses discentes 
realizaram as modifi cações na fi gura representativa da escola ou do estudante. Ressalta-se que, embora o 
entendimento seja de que a atividade tenha sido desenvolvida em duplas, todos participaram e, por isso, 
a análise contempla o total de 54 pessoas.

Tabela 2 - Análise da atividade didática no curso de pedagogia
Atividade realizada Frequência absoluta (n) Frequência relativa (%)
Cortaram o estudante 2 3,70%
Dobraram o estudante 12 22,22%
Ampliaram a escola 40 74,08%
Total 54 100%

Fonte: elaboração própria.

Desta forma, com base nesta atividade, verifi cou-se que, 25,92% dos participantes mudaram 
o estudante (cortaram ou dobraram) e 74,08% mexeram na escola para adequá-la ou adaptá-la às diferen-
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ças. Isso pode indicar que a matriz curricular deste curso de pedagogia vai ao encontro de práticas mais 
inclusivas.

No Quadro 2 alguns exemplos de modifi cações foram disponibilizados.
Quadro 2 - Exemplos de resultados da atividade didática no curso de pedagogia

Modifi cação no estudante Modifi cação na escola

Fonte: elaboração própria.

Nesses exemplos as alterações referentes à escola, bem mais frequente, também foram desen-
volvidas com o acréscimo de materiais, alguns com a ampliação, de fato, da fi gura da escola. Enquanto 
isso, nas alterações referentes ao estudante, só foram utilizadas as próprias fi guras ou tesoura e cola sim-
plesmente.

Curso de formação de preceptores do Programa de Residência Pedagógica
Nesta última situação, a atividade didática foi utilizada como parte de um curso de capaci-

tação na formação de preceptores do Programa de Residência Pedagógica de um Centro Universitário de 
uma cidade do interior de São Paulo.

Por contemplar um edital específi co deste Programa, participaram da capacitação 23 profes-
sores de diversas áreas, desde profi ssionais do Ensino Fundamental do ciclo I, perpassando por professores 
de letras, biologia, inglês, até professores das licenciaturas de referido Centro Universitário.

Na Tabela 3 é possível identifi car a frequência (absoluta e relativa) de professores que realiza-
ram as modifi cações na fi gura representativa da escola ou do estudante.

Tabela 3 - Análise da atividade didática no curso de formação de preceptores do Programa de Residência 
Pedagógica
Atividade realizada Frequência absoluta (n) Frequência relativa (%)
Cortaram o estudante 1 4,35%
Dobraram o estudante 2 8,70%
Ampliaram a escola 20 86,95%
Total 23 100%

Fonte: elaboração própria.
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Nesta situação, foi possível verifi car que apenas 13,05% dos participantes modifi caram os 
estudantes, enquanto a maioria, 86,95% deles fi zeram modifi cações na escola, ampliando-a.

No Quadro 3 alguns exemplos de modifi cações foram disponibilizados.

Quadro 3 - Exemplos de resultados da atividade didática no curso de formação de preceptores do Pro-
grama de Residência Pedagógica

Modifi cação no estudante Modifi cação na escola

Fonte: elaboração própria.

Nos exemplos desta situação fi cou evidente que os professores buscaram modifi car suas pró-
prias concepções e práticas pedagógicas, colocando o estudante como centro do processo, que precisa de 
recursos e estratégias diferentes para aprender.

De um modo geral, foi possível verifi car que 38 participantes, uma porcentagem de 36,89%, 
fi zeram adaptações (cortaram ou dobraram) a fi gura que representava o estudante. Transferindo esta ação 
para o contexto escolar, pode-se estabelecer uma refl exão em relação à compreensão errônea por parte de 
alguns docentes e/ou gestores educacionais, de que o estudante precisa moldar-se ao espaço escolar e não 
o contrário (pressupostos da fi losofi a de integração). 

 Nesta perspectiva, Alves, Ribeiro e Simões (2013) destacaram que na perspectiva da Educa-
ção Inclusiva, em defesa do Desenho Universal para a Aprendizagem, a escola deve centrar sua abordagem 
pedagógica nas necessidades e características dos estudantes. 

Ainda sobre os resultados da atividade proposta desenvolvida com os três diferentes grupos foi 
possível observar que 65 participantes, uma porcentagem de 63,11%, modifi caram a fi gura representativa 
da escola. Estes participantes lançaram mão de outros materiais além dos que foram disponibilizados 
inicialmente. Tal ação permite o estabelecimento de refl exões acerca das adaptações e disponibilização de 
recursos na escola para que as diferenças sejam atendidas em suas especifi cidades e totalidades.

 Observa-se na legislação referente à oferta do Atendimento Educacional Especializado (BRA-
SIL, 2009) a obrigatoriedade de identifi cação das necessidades específi cas dos estudantes e defi nição dos 
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recursos e materiais adequados para o atendimento destas necessidades. Deste modo, evidencia-se a escola 
como um espaço de diferenças, diferenças estas que devem ser atendidas em suas especificidades para que 
não se tornem desigualdades. 

Conforme Silva (2011), o uso de recursos adaptados e de tecnologia assistiva garante ao es-
tudante com deficiência acesso aos materiais pedagógicos e possibilitam melhor desempenho acadêmico.

Conclusão
Com base nos dados apresentados e discussão estabelecida é possível inferir que atividades 

didáticas diferenciadas que permitam a participação ativa dos estudantes, seja em nível de educação ini-
cial (infantil ou adulta) ou em formação continuada são benéficas para o processo formativo de todos os 
envolvidos (formandos e formadores).

A partir das modificações realizadas pelos participantes no material disponibilizado, se no 
estudante ou na escola, foi possível a construção coletiva de discussões e reflexões acerca do pressuposto 
de escola para todos, currículo homogêneo ou flexível, Desenho Universal para a Aprendizagem, respeito 
às diferenças, disponibilização de diferentes materiais e recursos, entre outros.

Observa-se que a temática apresentada neste relato de experiência contribui significativamen-
te para o processo de consolidação de uma Educação Inclusiva nas escolas de Educação Básica e no Ensino 
Superior. Nesta perspectiva, considera-se pertinente a realização de novos estudos que priorizem a for-
mação inicial e/ou continuada de professores e/ou gestores por meio de estratégias e atividades didáticas 
diferenciadas das práticas tradicionais comumente presentes nos cursos de formação.
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