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RESUMO 

 

 

A presente dissertação tem como objetivo investigar a influência de intervenções formativas 

relativas a educação inclusiva no processo de formação com professoras/es do ensino 

fundamental em uma escola pública. O estudo situa-se nos domínios da abordagem 

qualitativa, caracterizada quanto aos objetivos como exploratória, tratando-se de uma 

pesquisa colaborativa. A população é composta por uma coordenadora pedagógica, cinco 

professoras dos anos iniciais do ensino fundamental de uma escola da rede municipal de 

ensino de um município da fronteira oeste do Rio Grande do Sul e uma gestora da Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) adstrita a escola. A escola está localizada em uma região afastada 

do centro da cidade, a qual ainda está em processo de formação e apresenta grande 

vulnerabilidade social. A referida escola possui um total de 1.290 estudantes distribuídas/os 

em três turnos, destes 53 possuem deficiência e/ou transtornos globais do desenvolvimento. A 

coleta de dados ocorreu em três etapas. Para tanto, a primeira etapa, consta, na realização de 

um diagnóstico do ambiente escolar e da região onde a escola está localizada, com a 

finalidade de caracterizar o contexto em que as/os estudantes com deficiência e/ou transtornos 

globais do desenvolvimento estão inseridas/os, ainda nesta etapa, foi realizada a leitura e 

análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do Regimento Escolar da escola, bem como, 

entrevista semiestruturada com as professoras participantes, coordenadora pedagógica da 

escola e gestora da ESF buscando identificar suas concepções prévias em relação a educação 

inclusiva. Na etapa seguinte foram aplicadas quatro intervenções formativas (IFs) com as 

professoras, visando à ressignificação dos conceitos e práticas vigentes quanto a educação 

inclusiva, através de formações com discussões de fundamentação teórica sobre o tema. A 

terceira etapa do estudo investigou as mudanças provocadas pelas intervenções, considerando 

às contribuições para o saber e à prática profissional das professoras envolvidas. Diante dos 

resultados alcançados, foi possível identificar que, a escola, possui uma grande demanda de 

estudantes com deficiência e/ou transtornos globais do desenvolvimento e apesar da oferta de 

atendimento especializado, a mesma, carece de um apoio complementar. O PPP e o 

Regimento Escolar abordam alguns itens que planejam estratégias pontuais para a inclusão 

escolar, no entanto, ainda carecem de uma proposta específica que contemple as/os estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação. 

Referente as concepções prévias três das cinco professoras possuíam uma compreensão 

próximas ao conceito de “Educação para Todas/os” e assim permaneceram com o seu 

conceito após as IFs. As IFs desenvolvidas na segunda etapa do estudo, evidenciaram a 

necessidade de promoção de espaços de formação que facilitem as professoras rever suas 

práticas, trocarem experiências e apropriarem seus conhecimentos. Conforme os resultados 

encontrados na terceira etapa os conceitos relacionados a educação inclusiva, pouco se 

modificaram a partir da realização das IFs, no entanto, as principais contribuições foram para 

a prática pedagógica das professoras. Por fim, o estudo salienta a importância da realização de 

pesquisas e intervenções que busquem promover as/aos professoras/es discussões que 

possibilitem um novo pensar e novas práticas referentes ao tema.  
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This dissertation aims to investigate the influence of formative interventions related to 

inclusive education in the process of training with elementary school teachers in a public 

school. The study is in the domains of the qualitative approach, characterized as the objectives 

as exploratory, being a collaborative research. The population is composed of a pedagogical 

coordinator, five teachers from the early years of elementary school of a school of the 

municipal school system of a municipality of the western border of Rio Grande do Sul and a 

manager of the Family Health Strategy (FHS). school. The school is located in a region far 

from the city center, which is still in the process of formation and has great social 

vulnerability. This school has a total of 1,290 students distributed in three shifts, of which 53 

have disabilities and / or global developmental disorders. Data collection occurred in three 

steps. To this end, the first stage consists in making a diagnosis of the school environment and 

the region where the school is located, in order to characterize the context in which students 

with disabilities and / or global developmental disorders are inserted. During this stage, the 

School's Pedagogical Political Project (PPP) and School Regiment were read and analyzed, as 

well as a semi-structured interview with the participating teachers, the school's pedagogical 

coordinator and the FHS manager seeking to identify their previous conceptions. regarding 

inclusive education. In the following stage, four formative interventions (FIs) were applied 

with the teachers, aiming at the resignification of the current concepts and practices regarding 

inclusive education, through training with discussions of theoretical foundation on the subject. 

The third stage of the study investigated the changes caused by the interventions, considering 

the contributions to the knowledge and professional practice of the teachers involved. Given 

the results achieved, it was possible to identify that the school has a high demand for students 

with disabilities and / or global developmental disorders and despite the provision of 

specialized care, it needs additional support. The PPP and the School Regiment address some 

items that plan specific strategies for school inclusion, however, they still lack a specific 

proposal that addresses students with disabilities, global developmental disorders and / or 

high skills / giftedness. Concerning the previous conceptions, three of the five teachers had an 

understanding close to the concept of “Education for All” and thus remained with their 

concept after FIs. The FIs developed in the second stage of the study highlighted the need to 

promote training spaces that facilitate teachers to review their practices, exchange experiences 

and appropriate their knowledge. According to the results found in the third stage the concepts 

related to inclusive education, little changed after the performance of FIs, however, the main 

contributions were to the pedagogical practice of teachers. Finally, the study highlights the 

importance of conducting research and interventions that seek to promote teachers and 

discussions that enable new thinking and new practices related to the theme. 
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