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RESUMO 

 
O presente estudo busca o resultado da pesquisa do Programa de Desenvolvimento Educacional – 
PDE, que é uma política pública de Estado que estabelece o diálogo entre os professores do ensino 
superior e os da educação básica, por meio de atividades teórico-práticas orientadas, buscando como 
resultados a produção de conhecimento e as mudanças qualitativas na prática da escola pública 
paranaense. Este estudo objetivou-se em capacitar professores da Escola Estadual Godofredo 
Machado, no município de São José dos Pinhais/PR, para que eles tivessem subsídios para o 
trabalho com alunos que possuem algum tipo de transtorno específico de aprendizagem, bem como 
dar suporte teórico-prático para pedagogos da rede estadual, com o objetivo de propagar essa 
formação. A análise foi realizada por meio de questões abordadas no desenvolvimento do projeto de 
implementação e durante o período de aplicação do projeto de intervenção, bem como análise do 
estudo realizado pelos pedagogos no Grupo de Trabalho em Rede. Os dados obtidos sobre o projeto 
“A inclusão dos alunos com transtornos específicos de aprendizagem: identificação e suporte teórico-
prático para professores dos anos finais do ensino fundamental” demonstram que aproximou os 
professores da realidade vivenciada pelos alunos com transtornos específicos da aprendizagem, 
possibilitou a troca de experiências entre os professores. Considera-se que este estudo atingiu seus 
objetivos, pois provocou a reflexão de professores, levou a busca por estratégias diferenciadas, 
evidenciou as possibilidades de inclusão e mostrou um caminho de formação continuada para os 
pedagogos realizarem in lócus, a partir da realidade de cada escola. 

 
 

Palavras- Chave: Formação continuada. Transtornos específicos da aprendizagem. Formação in 
lócus. 
 

 

1 Introdução 
 

O presente artigo apresenta o resultado da pesquisa do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, que é uma política pública de Estado que 

estabelece o diálogo entre os professores do ensino superior e os da educação 

básica, por meio de atividades teórico-práticas orientadas, buscando como 

resultados a produção de conhecimento e as mudanças qualitativas na prática da 

escola pública paranaense. As atividades teórico-práticas orientadas tiveram duas 

fases específicas, uma para a fundamentação teórico-prática sobre a temática 

escolhida pelo professor PDE e a segunda para aplicação do projeto na instituição 

de ensino. 

Na fase da fundamentação teórica, o primeiro momento foi destinado ao 

planejamento do Projeto de Intervenção na Escola, que levantou uma problemática 
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vivenciada na escola para que servisse como ponto chave da pesquisa do PDE. 

Pela necessidade constante de fundamentação teórica e de estratégias 

diferenciadas para trabalhar com alunos com necessidades educacionais especiais 

inicia-se o projeto que se intitulou – “A inclusão dos alunos com transtornos 

funcionais específicos de aprendizagem: identificação e suporte teórico-prático para 

professores dos anos finais do ensino fundamental”; num segundo momento passou-

se a buscar fundamentação teórica sobre a temática para a realização da Produção 

didático-pedagógica, que teve como princípio a elaboração de material didático 

buscando alternativas de superação dos problemas relacionados ao processo de 

ensino e aprendizagem identificados na escola pelo professor PDE, o que resultou 

num caderno temático sobre o estudo abordado.  

Já a segunda fase destinou-se a Implementação do Projeto de Intervenção 

Pedagógica na Escola que ocorreu por meio de um curso de capacitação e que teve 

como objetivo capacitar os professores e funcionários da Escola Estadual Godofredo 

Machado, situada no município de São José dos Pinhais/PR. Nesta capacitação o 

objetivo principal foi aprofundar conhecimentos em relação aos transtornos 

funcionais específicos de aprendizagem, visto que estes vêm se apresentando como 

uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos alunos e motivo também de evasão 

nas escolas públicas. Paralelamente houve a capacitação de pedagogos da rede 

pública, por meio do Grupo de Trabalho em Rede – GTR, que constitui uma das 

atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) e se caracterizou 

pela interação a distância entre o professor PDE e os demais profissionais da rede 

pública estadual de ensino. A principal função deste GTR foi a capacitação dos 

pedagogos da rede estadual a fim de fundamentá-los para propagar em suas 

instituições o estudo sobre a temática. Sendo assim, este artigo tem como objetivo 

analisar a aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica e do Grupo de Trabalho 

em Rede, realizados por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE, turma 2016/2017.   

Para embasar este artigo buscou-se fundamentação teórica sobre a 

importância da Formação continuada para professores e demais profissionais da 

educação, bem como a formação continuada no contexto escolar para a construção 

de uma escola inclusiva. Em seguida discorre-se sobre o desenvolvimento do 

Projeto do PDE, sobre os resultados alcançados e a conclusão obtida neste artigo. 

 



 

2 A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

A formação continuada deve ser o alicerce para as mudanças que tanto a 

sociedade exige da educação, pois é por essa formação que os professores têm um 

permanente aperfeiçoamento dos saberes necessários a atividade docente e que 

permite aos mesmos a promoção e efetivação de aprendizagens mais significativas 

para os educandos. 

A ação docente é uma atividade complexa, onde os professores são 

desafiados no dia a dia da escola a trabalhar com as mais diferentes situações, tais 

como, lidar com a geração interativa, imensamente tecnológica e totalmente 

inquieta, além de lidar com a diversidade, com o bullying, com as dificuldades de 

aprendizagem, que não fizeram parte do currículo de formação do professor. Então 

como lidar com essas situações tão adversas e muitas vezes de não entendimento 

do professor? Talvez e novamente, a palavra-chave seja formação continuada, onde 

a teoria seja aliada a prática de sala de aula, onde professores, direção, equipe 

pedagógica e demais funcionários possam debater e estudar possíveis estratégias 

para o embate a essas questões.  

Essa formação deve principalmente preparar o professor para construir e 

ampliar suas possibilidades sobre as experiências que já possuem, com o objetivo 

de alcançar a aprendizagem de todas as crianças, distinguir suas necessidades e 

adotar estratégias específicas para cada situação. 

A capacitação desses professores deve ser um caminho para que os 

educadores se animem a romper o processo instalado e busquem flexibilidade no 

processo educativo. Nesta caminhada é preciso se levar em conta que ao levantar 

as exigências pedagógicas para a docência, não basta estudar paradigmas que vem 

permeando o processo de ensino aprendizagem, nem preocupar-se em treinar 

professores para uma nova abordagem educacional como se tem visto, nos cursos 

de graduação. O processo é muito mais amplo e demanda envolvimento, 

investigação e criação para informar e formar os docentes.   

Candau (1997, p. 64) afirma:  

A formação continuada não pode ser concebida como um meio de 
acumulação (de cursos, palestras, seminários, etc., de conhecimentos e 
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 
práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal e 
profissional, em interação mútua. E é nessa perspectiva que a renovação da 



formação continuada vem procurando caminhos novos de desenvolvimento. 

 Pensar a formação continuada coletiva, no contexto escolar, é pensar na 

possibilidade de trocas de experiências que podem e devem ser levadas em 

consideração e na possibilidade de discutir as situações na busca por estratégias de 

mudança.  

 

2.1 A FORMAÇÃO CONTINUADA EM CONTEXTO ESCOLAR PARA 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INCLUSIVA 

 

Pensar na inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais nos 

leva a repensar a formação inicial de professores, a formação continuada dos 

professores em serviço, dos diretores, dos pedagogos, membros das instâncias 

colegiadas da escola, bem como nossos legisladores. Ninguém pode ser excluído de 

ser capacitado para a inclusão, todos têm algo a aprender sobre ela. 

Segundo Parolin (2009, p. 290), 

Inclusão é um tema controverso e complexo, pois nos remete ao direito à 
educação e ao exercício da cidadania, à justiça social e, ao mesmo tempo, 
à formação de professores, a políticas públicas, a filosofia das escolas, quer 
sejam públicas ou particulares. 

Para discorrer sobre a inclusão, se faz necessário compreendê-la como uma 

modalidade de ensino que perpassa todos os níveis da educação. É uma área do 

ensino que necessita de recursos pedagógicos especiais para efetivação do 

processo de ensino e da aprendizagem, capacitação para professores e demais 

funcionários para a compreensão de como esses alunos aprendem, suas 

competências e limitações, para que se possa oferecer o suporte necessário para 

que cada aluno consiga acessar o currículo escolar comum a partir do 

desenvolvimento de suas capacidades cognitivas.  

Tratar sobre o tema nas escolas é essencial para que se reverta o 

pensamento excludente que quase se perpetuou na educação. Pode-se perceber 

essa exclusão ao se observar as formas de ensinar e aprender, quando se 

determina critérios de avaliação que não são parciais e circunstanciais, quando o 

tempo do aluno não é levado em consideração e o mesmo não consegue 

acompanhar o estudo padronizado. 

Infelizmente ainda vive-se um discurso distanciado da prática, e uma forma de 

reverter esse quadro que impera por muito tempo na educação, é a formação 



continuada no contexto escolar, onde o professor tem a possibilidade de observar a 

forma de se relacionar do estudante, das suas necessidades específicas e da forma 

de aprender que ele manifesta. 

De acordo com Mantoan (2006, p. 68),  

Sua formação deve possibilitar-lhes a disseminação de conhecimentos 
sobre pessoas com necessidades educacionais especiais, pela elaboração 
de referenciais teórico-práticos sobre a aprendizagem e o ensino dessa 
população e pela construção de referenciais de ação político-administrativa 
com vistas a, de fato, garantir educação para todos (2006, p. 68). 

Sendo assim, os professores precisam estar preparados para serem capazes 

de analisar os domínios de conhecimento do aluno, bem como reconhecer as 

diferentes necessidades de acordo com os processos de aprendizagem, elaborar 

atividades, criar ou adaptar materiais, estabelecer formas diversificadas de avaliar, 

para que as avaliações sirvam como diagnóstico para retroalimentar seu 

planejamento a aprimorar o atendimento aos alunos. 

  Segundo Mittler (2003, p. 184)  

... os professores precisam de oportunidades para refletir sobre as 
propostas de mudanças que mexem com seus valores e com suas 
convicções, assim como aquelas que afetam sua prática profissional 
cotidiana. Os professores já estiveram sujeitos a uma avalanche de 
mudanças, nas quais suas visões não foram seriamente consideradas. É 
importante que a inclusão não seja vista apenas como outra inovação. 

A formação continuada possibilita aos professores refletirem sobre suas 

ações, trocarem experiências, buscarem novas estratégias, discutirem sobre as 

novas problemáticas que se fazem presente no dia a dia da escola. 

O sucesso da escola inclusiva depende principalmente da formação dos 

professores, pois sem o conhecimento básico sobre a diversidade dos alunos, não 

há como a inclusão ser implantada e nem como as crianças permanecerem na 

escola.  

Segundo Almeida (2008, p. 112) 

Não adianta pensar numa escola bonita, cheia de recursos, materiais, temos 
que pensar numa escola que tenha vida, na qual o professor é respeitado 
no trabalho do dia-a-dia, temos que pensar em uma escola de cara nova, 
onde a diferença não é uma limitação, mas, uma condição de cada um que 
ali está, portador ou não, de deficiência. 

O ambiente escolar se modifica por completo quando os alunos com 

necessidades educacionais especiais passam a fazer parte dele. Devemos seguir 

discutindo sobre a presença do diferente, no contexto escolar, até que, 

coletivamente, todos possam dar sua opinião e apontar soluções ou estratégias para 



a construção social de convivência. 

A escola tem que ter a sua identidade, tem que criar espaços para as 

discussões, aprender juntos a respeitar as condições legais e humanas, porque as 

relações determinam a construção do ambiente educativo. 

Se professores, alunos e sociedade em geral trabalharem em busca de uma 

educação inclusiva, os benefícios desta inclusão são múltiplos para todos os 

envolvidos. Os alunos ganham por terem a oportunidade de aprender uns com os 

outros, e consequentemente melhoram em relação às habilidades acadêmicas e 

sociais e de preparação para uma vida em sociedade. Os professores têm a 

oportunidade de desenvolver suas habilidades profissionais, pois precisam encontrar 

uma maneira de atender às mais variadas necessidades dos alunos, precisam criar 

uma atmosfera de cooperação e de apoio a todos que necessitam. Desta forma, a 

sociedade também ganha, pois são preparados indivíduos capazes de reconhecer o 

valor social da igualdade, aprendem que apesar das diferenças, todos têm direitos 

iguais (STAINBACK; STAINBACK, 1999). 

Mas o que vem a ser uma escola inclusiva? Antes de pensar no termo escola 

inclusiva, vale a pena rever o que vem a ser o termo educação inclusiva. 

Quando questiona-se o que vem a ser a educação inclusiva, as respostas se 

diferem consideravelmente, uns julgam serem novas práticas pedagógicas; outros 

como sendo uma proposta para a transformação da Educação Especial; educação 

para todos; um novo método pedagógico; uma forma de diminuir a exclusão, além 

de várias outras definições. 

Para definir e esclarecer esse conceito buscou-se pensar a inclusão nas 

perspectivas de autores como: Stainback e Stainback (1999), Carvalho (2009), Silva 

(2010), Martins (2011), Declaração de Salamanca (1994) e nos documentos oficiais 

do Ministério da Educação, entre outros. 

A educação inclusiva vem se constituindo como prioritária na legislação 

brasileira, enquanto conceito e proposta institucional, a partir dos anos 90, século 

XX, provocados por dois movimentos importantes: a Conferência Mundial de 

Educação para Todos, realizada em Jomtiem, Tailândia, em 1990 e a Conferência 

Mundial de Educação Especial, realizada em 1994, em Salamanca. 

A Declaração de Salamanca (1994, p. 1) acredita e proclama que: 

 Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem,  



 Toda criança possui características, interesses, habilidades e 
necessidades de aprendizagem que são únicas,  

 Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas 
educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta 
a vasta diversidade de tais características e necessidades,  

 Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 
escola, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na 
criança, capaz de satisfazer a tais necessidades, 

  Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os 
meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 
alcançando educação para todos; além disso, tais escolas proveem uma 
educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em 
última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional. 

A Declaração de Salamanca defende que as escolas regulares com 

orientação inclusiva constituem o meio mais eficaz para uma “educação para todos”, 

construindo assim uma sociedade mais inclusiva e menos discriminatória. 

Depois deste marco na história da Inclusão, houve um novo enfoque no 

sistema educacional brasileiro que possibilitou inserções importantes na política 

educativa, que constam na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394 de 20 de dezembro de 1996), no Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.171 

de 09 de janeiro de 2001) e nas Diretrizes Nacionais para Educação Especial na 

Educação Básica (Resolução 02/2001). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – Adaptações Curriculares, elaborados 

no ano de 1998, trazem a definição para a educação inclusiva como: 

uma proposta politicamente correta que representa valores simbólicos 
importantes, condizentes com a igualdade de direitos e de oportunidades 
educacionais para todos, em um ambiente educacional favorável. 

Segundo Stainback e Stainback (1999, p. 21) a inclusão escolar é: 

a prática de inclusão de todos – independentemente de seu talento, 
deficiência, origem socioeconômica ou origem cultural – em escolas e salas 
de aula provedoras, onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas.  

O mesmo autor chama a atenção para a restrição financeira, pois a inclusão 

não pode e nem deve se tornar uma maneira de controlar o orçamento, pois “o 

principal objetivo do ensino inclusivo não é economizar dinheiro: é servir 

adequadamente a todos os alunos”. 

De acordo com Carvalho (1999, p. 38), a educação inclusiva tem sido 

conceituada como: 

um processo de educar conjuntamente e de maneira incondicional, nas 
classes do ensino comum, alunos ditos normais com alunos - portadores ou 
não de deficiências - que apresentem necessidades educacionais especiais. 
A inclusão beneficia a todos, uma vez que sadios, sentimentos de respeito à 
diferença, de cooperação e de solidariedade podem se desenvolver.   



Na mesma perspectiva da autora, Silva (2010, p. 103) afirma que, “salas de 

aula inclusivas são aquelas que promovem aceitação e equidade, que valorizam a 

capacidade que todos os indivíduos possuem para aprender e contribuir com a 

sociedade”. 

A autora também faz menção às discussões que são cada vez mais 

frequentes entre pesquisadores da área da educação, profissionais envolvidos com 

as necessidades educacionais especiais, gestores, familiares e o próprio aluno com 

necessidades educacionais especiais sobre suas expectativas de aprendizagem, 

suas dificuldades, as possibilidades para uma aprendizagem mais efetiva e de como 

a inclusão pode ser efetivada. 

O documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008, p. 1) que traz as diretrizes que fundamentam uma política 

pública voltada à inclusão escolar, estabelece que,  

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 
concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como 
valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal 
ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão 
dentro e fora da escola. 

Segundo esse mesmo documento, “a educação inclusiva assume espaço 

central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na 

superação da lógica da exclusão” (BRASIL, 2008, p. 1). 

De acordo com Martins (2011, p. 19) reconhece-se, hoje, que não basta 

inserir fisicamente o educando na escola. É imprescindível:  

 Que o governo adote, efetivamente, políticas inclusivas e não apenas 
divulgue, através dos diversos meios de comunicação, que está 
promovendo a inclusão escolar e que, em decorrência disto, as escolas 
estão receptivas para receber a todos os educandos, sem exceção; 

 Buscar formas a fim de contribuir para mudar a escola, para torná-la 
receptiva às necessidades de todos os alunos; 

 Ajudar professores a refletir e a aceitar a sua responsabilidade quanto 
à aprendizagem de todos os educandos, colaborando assim para prepará-
los para ensinar àqueles que são comumente excluídos das escolas, por 
qualquer razão; 

 Propiciar o envolvimento dos vários elementos que constituem a escola 
– do porteiro ao diretor – no processo inclusivo. 

 Possibilitar que os educandos com necessidades especiais, 
efetivamente, possam se sentir parte integrante daquele ambiente 
educacional, aceitos e apoiados por seus pares e pelos demais membros da 
escola. 

Ainda ressalta que são necessárias novas atitudes e novas formas de atuação 

para que a pedagogia utilizada se volte para o aluno, que por sua vez, contribuirá 



para uma sociedade que respeite as diferenças humanas. 

De fato é preciso muito mais que vontade para que a inclusão escolar seja 

bem sucedida, se faz necessário primeiramente que todos os alunos tenham acesso 

à escola, que seu ritmo de aprendizagem seja respeitado, bem como haja aceitação 

dos pontos fortes e desafiadores, que os profissionais busquem práticas reflexivas e 

instruções diferenciadas, que os alunos vivam em um ambiente de colaboração e 

aprendam noções de comunidade.  

Quando se fala em inclusão o que nos vem à mente é a inclusão somente dos 

alunos com necessidades educacionais, mas é muito mais do que isto. Carvalho 

(2009, p.43) discorre que o processo de inclusão educacional deve envolver todos 

os alunos que: 

a) não tem acesso e ingresso às escolas; b) lá estão, mas acabam 
compondo nossas insustentáveis estatísticas de fracasso escolar; c) sofrem 
processos discriminatórios por sua etnia, gênero, crença religiosa, condição 
socioeconômica, além de outras causas; d) apresentam diversidade 
biológica significativa que os coloca em desvantagem. 

Julga-se que a escola tem sido por muitos anos um espaço excludente, tendo 

como principais causas: fatores de natureza política, alguns decorrentes da cultura 

pré-instalada ou ainda devido às práticas pedagógicas que estão em uso. 

Certamente todos esses fatores representam barreiras para a aprendizagem e para 

a participação do aluno. 

Sob o enfoque cultural, citado anteriormente, vale relembrar que os alunos 

que apresentam dificuldades, muitas vezes são erroneamente caracterizados como 

aluno – problema, portadores de deficiências estruturais ou funcionais. A mesma 

autora faz a ressalva que quando suas características se distanciam muito dos 

padrões normais, pensa-se em: 

anormalidade e em patologias, porque ainda prevalece entre nós o modelo 
médico de conceituação das deficiências e incapacidades. São percebidos 
por únicos e solitários responsáveis por suas dificuldades e costumam ser 
logo rotulados de „doentes‟, retardados, disléxicos, hiperativos, desatentos, 
preguiçosos, imaturos... (CARVALHO, 2009, p.43). 

Muitas vezes não se percebe e nem se considera o contexto no qual o aluno 

está inserido, tais como: características pessoais; ambiente familiar, social e escolar; 

contexto socioeconômico e cultural.  

Para a construção de uma escola inclusiva, se faz necessário que se repense 

sua função, que se redefinam seus planos para uma educação voltada à cidadania 

global, plena, que reconhece e valoriza as diferenças e principalmente que seja livre 



de preconceitos. 

A escola ainda estabelece categorias de alunos como deficientes, hiperativos, 

agressivos, comportados, carentes, inteligentes e outros tantos e é por meio destas 

classificações que ainda se perpetuam nas escolas as injustiças. Tais classificações 

ainda reforçam a ideia de criar modalidades de ensino, programas segregados... 

Ao se pensar na escola que busca-se construir – para e com todos –, cada 

vez mais é importante reconhecer a necessidade de se investir na formação 

continuada dos professores e dos demais profissionais da educação, percebendo-a 

não apenas numa perspectiva teórica e prática, mas também no tocante a atitudes e 

disposições para com a diversidade de todos os alunos. 

 

3 IMPLEMENTAÇÃO E ANÁLISE DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

PEDAGÓGICA 

 

Deu-se início ao Projeto de intervenção pedagógica em fevereiro de 2016, 

onde teve-se a oportunidade de escolher o tema no qual estivesse relacionado a 

algum problema identificado no contexto escolar. Percebe-se que no contexto 

escolar há uma grande dificuldade dos professores entenderem que as crianças com 

transtornos específicos de aprendizagem se diferenciavam dos alunos com 

dificuldades de aprendizagem. A partir de tal análise, buscou-se na fundamentação 

teórica específica da área, subsídios para a construção de um curso de capacitação 

para professores e demais profissionais da educação, com momentos de reflexão 

teórico-prática para a busca de estratégias de ensino que venham a contribuir com o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos com transtornos específicos de 

aprendizagem. 

 A partir de junho de 2016, começou-se a elaboração da Produção didático-

pedagógica que consistia num caderno temático, dividido em oito unidades, em que 

foram contemplados os conteúdos que se relacionavam com o tema pesquisado, 

sendo eles: inclusão; transtornos funcionais específicos da aprendizagem; dislexia, 

discalculia, disortografia, disgrafia, transtorno de déficit de atenção/hiperatividade 

(TDA/H), transtorno do desenvolvimento de coordenação (TDC) e a teoria dos estilos 

de aprendizagem.  

Neste caderno cada uma das unidades foi elaborada com a fundamentação 

teórica sobre o tema, justificativa, problema identificado, objetivos e as atividades a 



serem desenvolvidas sobre cada um dos temas destacados. 

 A segunda fase do PDE foi destinada a aplicação da Produção didático-

pedagógica, intitulada: “Formação docente: identificação e fundamentação teórico-

prática para o trabalho com os alunos com transtornos específicos da 

aprendizagem”. A Produção didático-pedagógica ocorreu por meio de um curso de 

capacitação, com oito encontros de 4 horas, totalizando às 32 horas de 

implementação.  

Durante o período da Implementação da Produção Didático-pedagógica, 

paralelamente compartilhou-se as experiências em ambiente virtual de 

aprendizagem, Moodle, na modalidade da educação à distância, denominado pela 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná, “Grupo de Trabalho em Rede” (GTR). 

Nesta formação o público alvo foram pedagogos da rede estadual de ensino. O 

material elaborado na primeira fase do PDE constituiu a fundamentação teórica para 

o curso que foi planejado e aplicado como subsídio a pedagogos (as) para o trabalho 

de formação continuada dos professores para o enfrentamento a exclusão dentro do 

contexto escolar. Este curso teve duração de três meses e servirá também como 

análise para esse artigo. 

 

3.1 RESULTADOS 

Para responder aos objetivos propostos no presente artigo, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa a partir dos dados coletados nas atividades e reflexões 

realizadas no curso de capacitação para cerca de vinte professores e funcionários 

da Escola Estadual Godofredo Machado, localizada no município de São José dos 

Pinhais/PR e também nas tarefas e fóruns realizados no curso a distância - GTR, 

para cerca de vinte pedagogos (as). 

Como descrito anteriormente, a implementação teórico-prática ocorreu por 

meio de um curso de capacitação, onde se teve a oportunidade de refletir e estudar 

sobre a inclusão, cada um dos transtornos específicos de aprendizagem e sobre os 

estilos de aprendizagem. Iniciou-se a formação com uma discussão sobre a 

inclusão, onde os professores e funcionários responderam ao seguinte 

questionamento: Quais as dificuldades de tornar a escola um espaço inclusivo? 

Cerca de dois terços dos participantes referiram que a grande dificuldade está na 

estrutura da escola e na falta de capacitação dos professores para a construção de 



uma escola inclusiva. Neste sentido a P63 relatou que: “A dificuldade se inicia pelo 

grande número de alunos por turma, principalmente nas turmas de sextos anos, a 

falta de infraestrutura física para atender a demanda adequada e também de 

capacitações que realmente preparem o professor para lidar com os problemas 

reais, vinculados as necessidades educacionais especiais. Além disso, muitos pais 

e/ou responsáveis acabam ignorando o problema apresentado pelo estudante e isso 

gera consequências danosas para o desenvolvimento cognitivo do mesmo”. 

Silva (2010, p. 142) ressalta que: 
 

O sucesso da inclusão escolar não depende apenas de professores 
dedicados, competentes e com vontade de implementar mudanças em sala 
de aula para atender as necessidades educacionais especiais de seus 
alunos. [...] É fruto de trabalho de profissionais e de outras pessoas 
importantes na vida do aluno que, juntos, irão desenvolver e implementar 
estratégias visando à construção de uma escola democrática, na qual são 
oferecidas oportunidades para todos os alunos desenvolverem suas 
habilidades e, consequentemente, permanecerem na escola.  
 

Fica evidente que para tornar a escola um espaço inclusivo, é preciso 

empenho de todos que fazem parte da vida destes alunos e que são necessárias 

ações conjuntas para a efetivação da inclusão no contexto escolar, principalmente 

no que se refere à capacitação dos professores visto que muitos ainda se sentem 

despreparados para atuar de forma efetiva com os alunos com necessidades 

educacionais especiais. Como comentou a P13, “Concordo plenamente com a 

inclusão, porém o governo tem que investir na escola para receber esses alunos e 

nós professores, pois estes na maioria das vezes não têm preparo pedagógico para 

trabalhar de forma coerente com a inclusão.”. 

Já no GTR, a Ped1 afirmou que: “Há ainda uma grande dificuldade de 

compreender e respeitar as diferenças, ainda se pensa em uma escola onde todos 

sejam iguais, com aprendizagem uniformizada onde as diferenças geram transtornos 

e que nos tiram da acomodação. Para que a escola seja um espaço inclusivo é 

necessário que todos compreendam que os seres humanos possuem 

individualidades que precisam ser respeitadas e que as pessoas não aprendem da 

mesma forma e ao mesmo tempo”. 

Ainda no primeiro encontro com os professores foram questionados quanto às 

adaptações curriculares, com a seguinte pergunta: As adaptações curriculares 

                                                      
3
 Para identificar os respondentes serão utilizadas as seguintes siglas: P – Professores que 

participaram do curso de formação continuada; Ped – para pedagogos que participaram do GTR. 
 



realizadas visando à educação de alunos com necessidades educacionais especiais 

podem resultar em simplificação ou empobrecimento do currículo, de modo a 

atender determinados alunos que não conseguem acompanhar a proposta regular? 

Na sua totalidade os professores afirmaram que não, pois “As adaptações 

curriculares tendem a fortificar e empoderar a proposta curricular, levando em conta 

a necessidade de cada educando”. O P11 complementou o pensamento do grupo 

com a seguinte colocação: “o fato de o professor adaptar os conteúdos de acordo 

com as necessidades educacionais especiais não indica que o aluno vai deixar de 

aprender determinados assuntos ou vai haver um empobrecimento em relação aos 

mesmos, pelo contrário, ele vai estar assimilando-os da mesma forma, só que com 

propostas de aprendizagem diversificadas.”. 

No GTR a Ped15 ressaltou: "A realização de adaptações curriculares é o 

caminho para o atendimento às necessidades específicas de aprendizagem dos 

alunos. No entanto, identificar essas “necessidades” requer que os sistemas 

educacionais modifiquem não apenas as suas atitudes e expectativas em relação a 

esses alunos, mas que se organizem para construir uma real escola para todos, que 

deem conta dessas especificidades". 

É indispensável retomar que no Brasil as adaptações curriculares estão 

respaldadas pela Lei nº 9.394, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades. 

Deste modo, as adaptações curriculares constituem-se em ações ou 

conjuntos de ações que buscam flexibilizar e adequar o currículo regular, tornando-o 

apropriado à especificidade dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Pode-se considerar que são intervenções educacionais necessárias que permitem 

ao educando melhorar sua adaptação na escola, para que possam obter sucesso 

nos processos de aprendizagem. 

Em outro momento da formação tratamos sobre os transtornos específicos de 

aprendizagem e após estudos e reflexões os professores, na totalidade, 

conseguiram distinguir a diferença entre os transtornos específicos de aprendizagem 

e as dificuldades de aprendizagem. Em seguida elencaram-se os aspectos que os 

professores analisaram para distinguir a diferença entre os dois: 



 Dificuldade de aprendizagem: ocorrem por situação de risco social; a 

intervenção é feita diretamente nas habilidades que o aluno tem dificuldade em 

adquirir; são relacionadas à falta de atenção e desmotivação; são consideradas 

por meio das estratégias e metodologias pedagógicas inadequadas; são devido 

ao uso de estratégias de estudo impróprias; relacionados a problemas 

momentâneos e passageiros; relacionados a fatores emocionais, econômicos e 

ambientais; muitas vezes resultante da falta de hábitos de estudo. 

 Transtorno específico de aprendizagem: relacionadas na aquisição e no uso 

da audição, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas; 

ocorrem desde os estágios iniciais do desenvolvimento e não são adquiridas 

devido à influência de fatores externos; são resultantes de alterações em 

circuitos cerebrais específicos; disfunção intrínseca da criança relacionada aos 

fatores neurológicos; apresentam resultados significativamente abaixo do 

esperado para seu nível de desenvolvimento, escolaridade e nível intelectual. 

No estado do Paraná os alunos com transtornos específicos da aprendizagem 

são atendidos pela Sala de Recursos Multifuncional - Tipo I, onde a instrução n° 

016/2011 – SEED/SUED, estabelece: 

Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação Básica é um 
atendimento educacional especializado, de natureza pedagógica que 
complementa a escolarização de alunos que apresentam deficiência 
Intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos globais do 
desenvolvimento e transtornos funcionais específicos, matriculados na Rede 
Pública de Ensino (PARANÁ, 2011, p. 1). 

 Sendo que o objetivo da Sala de Recursos Multifuncional é apoiar o sistema 

de ensino, com vistas a complementar a escolarização destes alunos. 

 Em outro momento estudou-se sobre os alunos com transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade – TDAH, um dos transtornos mais presentes no dia a dia 

das escolas. Segundo Barkley (2008, p.12) estima-se que dos alunos que possuem 

TDAH, 

até 56% necessitam de monitores acadêmicos, 30 a 40% frequentam 
programas de educação especial, em torno de 30% têm história de 
repetência, até 46% têm história de suspensão escolar e 10 a 35% evadem 
ou não completam os estudos. 

Números alarmantes dentro de um contexto que espera que a inclusão 

aconteça para todo e qualquer aluno, com ou sem necessidades educacionais 

especiais. Neste encontro os professores tiveram a oportunidade de pesquisar 

estratégias que pudessem ser utilizadas no dia a dia e que auxiliassem o trabalho 



com os alunos com TDAH. Depois de realizada a pesquisa lançou-se a seguinte 

indagação: Após realizar a pesquisa sobre as estratégias com os alunos com TDAH, 

você acredita ser possível um trabalho diferenciado? A totalidade dos professores 

responderam que sim e o P5 ainda argumentou: “Sim, pois a partir da pesquisa 

sobre estratégias com os alunos com TDAH é possível aprimorar as metodologias 

aplicadas em sala”.  

Na maioria das vezes falta aos professores tempo para planejar melhor suas 

aulas e formação continuada para que eles reflitam e encontrem possiblidades e 

estratégia para o trabalho com os alunos com necessidades educacionais especiais. 

É essencial também que se perceba que é necessária uma articulação entre equipe 

diretiva e pedagógica, professores, demais funcionários da escola, pais e alunos 

para que a verdadeira inclusão ocorra. 

Para finalizar o curso de formação continuada, trabalhou-se com o tema: 

Estilos de Aprendizagem. Optou-se por esse tema pela necessidade do professor 

perceber que os estilos de aprendizagem são as maneiras pelas quais as pessoas 

utilizam para aprender o que lhe é ensinado. Estes estilos são únicos e pessoais, 

pois cada indivíduo demonstra mais facilidade com um determinado estilo e 

dificuldade com outros.  

Para que o professor consiga identificar de que forma seu aluno aprende e o 

estilo de cada aluno dentro de uma sala de aula, é importante que ele reflita sobre 

sua forma de aprender e ensinar, pois de acordo com Portilho (2011, p. 4), 

o conhecer do próprio conhecer tem a ver com as nossas aprendizagens no 
decorrer de nossas vidas, com nossa história enquanto aprendizes.[...] Os 
professores, de maneira geral, são frutos de um ensino no qual a reflexão 
não era o objetivo. Não foi dado o direito de refletirem sobre a informação, 
transformando-a em conhecimento, enfim, dando-lhe significado. E assim, a 
partir do modelo que tiveram, muitos docentes conduzem suas aulas da 
maneira como foram ensinados. 

Quando os professores foram questionados se acreditavam que o modo como 

aprendeu influenciava no modo como ele ensinava, tivemos a totalidade dos 

professores que concluíram que sim, algumas respostas demonstram esse 

pensamento, tal como do P4: “Sim, pois você ensina o conteúdo da forma como 

você aprendeu, acreditando que as pessoas tem o mesmo ritmo”. Após a palestra, 

pode-se perceber que essa não é a realidade, já que possuímos estilos de 

aprendizagem diferentes. A P14 salientou: “Muitas vezes, mesmo que 

inconscientemente, acabamos utilizando modelos de aulas ou de professores que 



deram certo quando éramos alunos e precisamos ter o cuidado de não utilizar 

apenas essas práticas, já que temos um público alvo diferente”.  

O estudo sobre a temática foi de suma importância, pois possibilitou aos 

professores se verem como aprendentes e ensinantes, e desta forma conseguir 

refletir sobre sua metodologia, seu modo de avaliar... e, acima de tudo perceber a 

grande diversidade na sala de aula. 

Entre as tarefas destinadas aos pedagogos no GTR, havia o diário (onde o 

objetivo era promover uma reflexão pessoal do participante sobre um determinado 

assunto, ao longo do curso), intitulado: “Novo olhar para a produção didático-

pedagógica do professor PDE”, nesta tarefa o pedagogo deveria realizar uma 

reflexão sobre o projeto de intervenção pedagógica e selecionar ao menos um 

encaminhamento ou prática dessa produção didático-pedagógica e apontar como o 

encaminhamento responderia aos obstáculos observados no seu contexto. A Ped2 

relatou: “O tema que mais me chamou a atenção foi sobre o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade – TDA/H, onde são levantadas estratégias de 

desenvolvimento de trabalho com alunos portadores de TDA/H pelos professores e 

às quais são chamados a refletir sobre as mesmas e a possibilidade de um trabalho 

diferenciado com estes alunos em sala de aula". Ainda comentou que: “Acredito que, 

através de alguns dos encaminhamentos seria possível chegar a todos os alunos em 

sala de aula, atendendo-os de alguma maneira, haja vista que são variadas as 

formas de se desenvolver o trabalho com alunos com TDA/H, realizando, de fato, a 

inclusão. E, mais ainda, na escola em que atuo, vejo professores preocupados e que 

buscam, junto a nós, pedagogos, uma estratégia que favoreça cada aluno”.  

Em um dos fóruns ofertados no GTR o questionamento foi referente aos 

transtornos específicos de aprendizagem, onde indagou-se: Quando os alunos com 

transtornos específicos da aprendizagem são identificados ou laudados, como são 

atendidas suas dificuldades em sala de aula? Há um trabalho diferenciado? Para a 

Ped1: “Nem todos os professores estão preparados para atenderem alunos com 

transtornos, e cabe dizer aqui também que nem todos tem conhecimento e 

informações necessárias para compreender como se dá o processo de 

aprendizagem para esses alunos. Na maioria das vezes  encaminham as atividades 

para o professor de sala de recursos para que trabalhem individualmente, e em sala 

de aula dão as mesmas aulas que para os demais”. Nas palavras da Ped5: “Quando 

o aluno tem laudo realizamos reuniões com os docentes da turma a qual está 



matriculado, passamos suas especificidades e solicitamos uma atenção 

diferenciada, flexibilização curricular, adaptação e metodologias adequadas a sua 

necessidade, avaliações que o aluno consiga fazer e um tempo maior. Se este aluno 

frequenta a sala de recurso multifuncional os professores da sala de aula junto com 

o professor especialista devem manter uma relação positiva com troca de 

informações sobre o processo de aprendizagem”.  

Percebe-se que em muitas escolas as adaptações curriculares estão sendo 

proporcionadas aos alunos e que a parceria com os professores especialistas se faz 

presente, mas infelizmente não é regra geral, como citou a Ped12: ”O trabalho 

realizado diferenciado com os alunos com transtornos específicos da aprendizagem 

ou laudados, na sala de aula ainda é muito pequeno, pois os professores na maioria 

das vezes alegam que não estão preparados para atender estas especificidades, e 

não há uma formação continuada para estes profissionais, outros não compreendem 

ou não conseguem atingir estes alunos em suas especificidades e atribuem a nota 

pela nota”. 

De acordo com o texto elaborado pelo Departamento de Educação Básica – 

DEB, para a Semana Pedagógica/2014, intitulado Organização do trabalho 

pedagógico especializado na rede pública estadual de ensino (2014, p. 7), para que 

o trabalho colaborativo da SRM e das diferentes disciplinas ocorra com sucesso, é 

necessário, 

que os profissionais envolvidos mantenham um diálogo constante, somem 
suas responsabilidades quanto ao processo de ensino, e após conhecer as 
necessidades e potencialidades do aluno, estabeleçam objetivos comuns a 
serem alcançados, como possibilitar o acesso e a flexibilização curricular, a 
avaliação diferenciada, a organização de metodologia e estratégias 
pedagógicas, de forma a atender às necessidades educacionais especiais 
dos alunos. 

A parceria entre profissionais é essencial para que se efetivem propostas de 

melhoria para a educação inclusiva destes alunos. O professor de Educação 

Especial e o Pedagogo podem compartilhar conhecimentos no trabalho pedagógico 

e devem atuar como apoio aos professores das diferentes disciplinas na 

escolarização desses alunos no contexto comum de ensino. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo não contempla toda a gama de conhecimentos, reflexões, análises 



que foi desenvolvida em todo o processo de desenvolvimento e aplicação do PDE, 

visto que muitos dados foram levantados e abrem a possibilidade de futuras análises 

sobre a capacitação de professores da rede pública paranaense. O PDE foi, sem 

dúvida alguma, um momento singular, pois possibilitou uma pesquisa sobre um tema 

de relevância no contexto escolar, aproximou os professores da realidade vivenciada 

pelos alunos com transtornos específicos da aprendizagem, possibilitou a troca de 

experiências entre os professores e demais profissionais da instituição onde aplicou-

se o projeto. No tocante a aplicação do curso no GTR, possibilitou trocas de 

experiências entre as pedagogas, desencadeou discussões relevantes sobre o tema, 

abriu portas estimulando para outras pesquisas, e propiciou aos pedagogos 

perceberem que as dificuldades são constantes em todas as escolas, mas que a 

disposição para superá-las também se faz presente. 

As discussões apresentadas apontaram para a importância da capacitação in 

lócus para possível estudo, reflexão e busca de alternativas para atender os alunos 

de inclusão. Refletir sobre a educação inclusiva, implica pensar nas relações entre a 

formação inicial e continuada dos professores. É necessário que o professor reveja 

os referenciais teórico-metodológicos que alicerçam suas aulas, pois a educação 

dos alunos com necessidades educacionais especiais tem os mesmos objetivos da 

educação de qualquer cidadão. Para esse tipo de sociedade que vê no aluno 

especial os mesmos direitos dos alunos regulares, é importante e indispensável à 

formação continuada para a prática inclusiva nas escolas. 

Todo o trabalho evidenciou que o desenvolvimento do projeto de aplicação e 

implementação denominado “A inclusão dos alunos com transtornos funcionais 

específicos de aprendizagem: identificação e suporte teórico-prático para 

professores dos anos finais do ensino fundamental” realizado no PDE, provocou a 

reflexão de professores, levou a busca por estratégias diferenciadas, evidenciou as 

possiblidades de inclusão e mostrou um caminho de formação continuada para os 

pedagogos realizarem in lócus, a partir da realidade de cada escola. 
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