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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar as ações desenvolvidas pelo Programa de Iniciação à
Docência (PIBID) e as contribuições para a formação inicial dos bolsistas de licenciaturas vinculados
ao subprojeto “Formação de Professores para uma escola inclusiva: ações colaborativas entre o ensino
superior e a educação básica em municípios paraenses”, e para auxiliar no processo de inclusão de
alunos em situação de deficiência nas salas regulares das escolas parceiras. Sendo assim, tem-se como
metodologia a apresentação das ações efetuadas, baseadas no processo de ensino, pesquisa e extensão,
no qual são desenvolvidas atividades de intervenções nas salas de aula que vivenciam a inclusão,
formação de professores, com parceria de escolas da região bragantina. Apresenta-se como resultados
as contribuições para a formação inicial dos bolsistas vinculados ao projeto, como também as
minimizações das dificuldades encontradas, proporcionando assim melhores condições para o processo
de inclusão escolar. Conclui-se que o projeto permite maior articulação entre teoria e prática por todos
os envolvidos no projeto (escolas parceiras, bolsistas, supervisores, em especial os alunos em situação
de deficiência). Percebe-se assim a formação como um processo contínuo e necessário para minimizar
os desafios da inclusão escolar.
Palavras chave: PIBID. Educação Inclusiva. Desafios.

INTRODUÇÃO
Atualmente a educação escolar configura-se como prática social e preocupa-se
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em oferecer qualidade de ensino á todos. Sendo assim, o Brasil, a partir da Lei das
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96) passou a assumir o compromisso
com a educação inclusiva nas escolas regulares, constituindo um grande desafio,
principalmente, para os profissionais de educação, afim de que o direito de acesso à
educação das pessoas em situação de deficiência seja cumprido.
Para Mesquita (2013) a “inclusão precisa ser compreendida como um
princípio orientador da escola, materializado por meio de práticas responsáveis e
comprometidas com a garantia também do acesso ao currículo, ao conhecimento”. A
concepção de somente integrar o aluno em situação de deficiência na sala de aula da
escola regular não se constitui como educação inclusiva, devem ser realizadas
mudanças de práticas e flexibilização do currículo direcionado para o sucesso do
processo de ensino e aprendizagem a fim de garantir á todos a oportunidade de
participar do processo de ensino e aprendizagem desenvolvido nas instituições
escolares.
O presente trabalho tem como objetivo analisar as ações do subprojeto
interdisciplinar do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID,
que tem como tema: “Formação de Professores para uma Escola Inclusiva: Ações
Colaborativas entre o Ensino Superior e a Educação Básica em Municípios
Paraenses” da Universidade Federal do Pará – Campus Bragança, que conta com
bolsistas estudantes dos cursos de licenciatura de Ciências Biológicas, História,
Letras - Língua Inglesa, Letras – Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogia,
atuando em duas escolas do município de Bragança – Pará.
O subprojeto tem como objetivo geral: “Promover, utilizando-se de estratégias
da pesquisa colaborativa, experiências metodológicas e práticas docentes de caráter
inovador e/ou exitosas nos processos de ensino e aprendizagem dos futuros docentes,
inclusive mediante implementação, utilização e adequação de espaços voltados para a
formação de professores e de recursos didático-pedagógicos para atuação dos futuros
professores” (Subprojeto PIBID, 2013).
Tendo em vista que as universidades têm importante papel na formação de
futuros docentes, principalmente, da educação básica, o subprojeto a partir do Grupo
de Estudo e Pesquisa sobre currículo e formação de professores - INCLUDERE

contribui com a formação dos alunos de licenciatura participantes, a partir de
experiências em escolas públicas que vivenciam a educação inclusiva, ampliando o
conhecimento de todos os envolvidos no processo a cerca do tema inclusão escolar,
viabilizando propostas de melhoria neste processo.

METODOLOGIA
O projeto Interdisciplinar funciona em dois campi, Campus Belém- Sede e
Campus Bragança, lócus deste trabalho. Na cidade de Bragança- Pará, o projeto
desenvolve-se em duas escolas públicas da região, uma da rede municipal e outra da
rede estadual de ensino, abrangendo assim os anos iniciais e finais do ensino
fundamental.
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proporcionando assim maior articulação entre teoria e prática, pactuando assim com
Galiazzi (2003, p.55) ao argumentar que “é preciso que os futuros professores
participem da pesquisa em todo o processo, que aprendam a tomar decisões, que passem
a compreender a ciência como a busca pelo conhecimento nunca acabado, sempre
político, que precisa de qualidade formal”.
Diante disso, o projeto Interdisciplinar visa á priori conhecer o espaço e sua
dinâmica e através de leituras, discussões, sessões de estudo, obter conhecimentos sobre
a questão, viabilizando possíveis intervenções. Considerando que toda intervenção deve
ser prescindida do reconhecimento contextual, assim dispomos de instrumentos de
pesquisa, já elaborados, com questões referentes à escola, a sala de aula, a prática
educativa e as especificidades dos alunos em situação de deficiência, utilizados para o
recolhimento de informações e reconhecimento de problemáticas relevantes para
abranger as proposições do projeto.
Os bolsistas realizam o acompanhamento nas salas de aula da classe em geral,
em especial dos alunos com deficiência, á fim de identificar as dificuldades e
habilidades apresentadas, focando assim nesses aspectos. Após essa etapa de pesquisa,
elaboram-se propostas de ações, através do trabalho conjunto com os professores das
classes regulares, desenvolvendo-se metodologias de ensino que propiciem a
dinamização das potencialidades a fim de promover a inclusão destes alunos durante as
atividades educativas e garantindo a eles a acessibilidade ao currículo trabalhado pelos
demais.

Nas escolas parceiras são desenvolvidas diversas atividades educativas, além das
intervenções em sala, como formações com os professores e demais profissionais da
educação, a fim de colaborar com a formação destes e assim contribuir com as escolas
com o processo de inclusão de alunos em situação de deficiência.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir das atividades desenvolvidas no subprojeto, percebem-se diversos
avanços no processo de ensino-aprendizagem dos alunos em situação de deficiência e
demais alunos das turmas inclusivas, contribuições formativas para as escolas parceiras,
através das intervenções realizadas, formações e oficinas desenvolvidas com os
profissionais atuantes na escola.
Tendo em vista que a inclusão em sala de aula só acontece quando se leva em
consideração a totalidade e não somente as especificidades do aluno com deficiência
assim, a partir dos acompanhamentos nas turmas inclusivas, viabilizaram-se
metodologias e recursos didático-pedagógicos que propiciaram um processo mais
significativo de ensino e aprendizagem aos envolvidos. Entender as dificuldades
apresentadas por estes alunos e viabilizar metodologias que dinamizem essas
problemáticas torna-se um desafio para o professor e algo ímpar para o processo de
ensino- aprendizagem.
Diante disso, os bolsistas em parceria com os professores das salas
acompanhadas conseguiram articular a teoria com a prática, trocar experiências e
desenvolver atividades que fortaleceram o processo educacional e propiciaram maior
envolvimento dos alunos em situação de deficiência na realização das atividades e a
interação destes com os demais. Mesquita (2016) entende que essas propostas
pedagógicas inclusivas tendem a “valorizar o trabalho colaborativo e partilhado, o que
acaba também sendo um aspecto muito importante para o desenvolvimento social e
cognitivo dos alunos em situação de deficiência”.
As formações e oficinas realizadas nas escolas parceiras (figura 03 e 04) foram
bastante significativas no sentido em que possibilitaram aos participantes e mediadores
o desenvolvimento de atividades, construção de materiais adaptados e estratégias que
promovessem a inclusão de alunos em situação de deficiência, resultando em possíveis
intervenções (figura 01 e 02). Construindo assim a cultura inclusiva nestes ambientes

Constatando-se o aumento da permanência de alguns alunos na escola, a
interação social e o aumento na participação destes nas atividades escolares. Também
foram desenvolvidas oficinas no Campus da Universidade, a partir da demanda
apresentada na instituição que atende muitos alunos com deficiência, contribuindo com
a formação dos graduandos em licenciatura participantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, pode-se afirmar que o subprojeto interdisciplinar tem
contribuído de forma significativa para a formação de discentes de licenciatura, que
colaboram com as escolas parceiras, profissionais da educação, alunos em situação de
deficiência, e demais envolvidos no projeto. A vivência nas escolas que tem a cultura
inclusiva suscitou nos bolsistas a busca por práticas e metodologias que pudessem
contribuir com o processo de ensino e aprendizagem desenvolvido nas salas de aula
regular, oportunizando aos alunos com deficiência o acesso ao currículo trabalhado, por
meio dos recursos didáticos pedagógicos e metodologias.
As formações de professores e oficinas, realizadas para e com os professores,
proporcionaram momentos de reflexão sobre a práxis, permitindo mudança de práticas e
concepções sobre a inclusão, contribuíram também com a partilha de saberes e
experiências vivenciadas, fortalecendo assim a busca por melhorias no processo de
inclusão escolar.
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