
RELATÓRIO SOBRE A LIVE: 
  

O ENSINO E A APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA DE UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS. 
 

 

No dia de hoje, 20 de julho de 2021, tivemos o prazer de participar de mais um 
importante encontro organizado pelo Departamento de Educação de Mococa em 
parceria com o NEEP/ UNICAMP,  visando à formação pedagógica de todos os 
professores da Rede Municipal. Extremamente atual e imprescindível, o tema Educação 
para todos,  veio levantar reflexões e salientar a importância do papel de uma escola 
que respeita as diferenças e individualidades de cada ser humano. 

Tivemos como  mediadora do encontro a Profª Ma. Cynthia Trepodoro, como 
convidadas a Profª Dra. Roberta Rocha Borges e  Profª Dra. Maria Teresa Mantoan.  
Também tivemos a  intérprete de libras Priscila Scapin. Feitas as apresentações e 
agradecimentos iniciais, a palavra foi passada para a Profª Dra.  Maria Teresa, que teve 
todo o cuidado de tornar-se acessível a todos que estavam acompanhando a live. Por 
isso, se apresentou falando suas características físicas, levando em consideração as 
pessoas com deficiência visual. 

 

 
 

Dando sequência à sua fala, a Profª Dra. Maria Teresa teceu comentários sobre 
o desafio de falar sobre inclusão escolar e a luta que desempenha há tempos para que 
a escola seja realmente acessível a todos, respeitando assim as leis educacionais que 
regem nosso país desde 1988 – lei que defende desde a década de 80 a escola “normal 
inclusiva”.  

 
A educação possui a responsabilidade de oferecer educação de qualidade a 

todos, indistintamente. Por isso, torna-se urgente pensar sobre ela.  Continuando com 
as observações, foi salientado que a educação especial não substitui a escola “normal”, 
portanto ela não é legalizada como tal. Sua função é apenas de complementar e apoiar. 
 



 
 
“A escola é para todos! Nenhum a menos! É um lugar privilegiado, onde todos 

podem aprender! Todos somos diferentes. Não existe a ideia de pessoas “normais”. 
Cada ser humano é único e vai se diferenciando a todo o momento. A sala de aula é 
um lugar de encontros, experiências e diferentes jeitos de ser e conhecer. Uma pessoa 
aprende de forma diversa da outra. Não existe padrão!” Falas potentes da professora 
provando que é necessário, o quanto antes, rever nossos conceitos e repensar a escola.  

Uma importante questão foi refletida sobre as etapas de desenvolvimento. Elas 
não podem ser limitadoras para as crianças e para os educadores. Na maioria das vezes, 
os estudos sobre desenvolvimento humano são utilizados de forma incorreta, 
categorizando, criando uma criança idealizada, generalizando e dando margem à 
comparações que não levam a lugar algum. Como exemplo, a professora citou a 
alfabetização e um ponto muito importante sobre ela. Há estudos que mostram as 
etapas do processo para se tornar uma pessoa alfabetizada. Porém a alfabetização não 
é ensinada, ela é provocada e principalmente, é um processo interno. Por isso, a ideia 
de categorizar as crianças em etapas é extremamente errônea! 

Então, como é possível ensinar a turma toda, sem diferenciar o ensino para 
alguns? Para início, é necessário considerar o que a criança traz consigo. Suas histórias, 
suas vivências, suas experiências, sua visão de mundo. Respeitar isso é primordial para 
pensar o planejamento e as estratégias de ensino. Partindo desse conhecimento faz-se 
necessário considerar que existe relação entre o que a criança já sabe e o currículo a ser 
trabalhado. Sem essa relação não existe aprendizagem.  São nessas relações que as 
sinapses acontecem! O conhecimento não acontece de forma linear, e sim em 
diferentes direções, por isso, não existe uniformização da aprendizagem. É necessário 
considerar que cada pessoa terá uma experiência diferente em todo o processo vivido. 

Portanto, é muita pretensão pensar que podemos categorizar as crianças em 
“bons ou maus alunos”, realizando comparações de capacidades físicas, cognitivas ou 
emocionais. Esse tipo de discriminação é extremamente prejudicial para todos os 
envolvidos, especialmente as crianças. Uma aula inclusiva não deve discriminar e nem 
segregar, e sim propor relações e interações saudáveis entre todos os envolvidos, em 



um ambiente acolhedor e propício para a aprendizagem. Principalmente criando 
oportunidades para escolha dos alunos e tendo um olhar, uma escuta atenta para 
acompanhar todo o processo vivido por eles. 

Para fechar sua fala, a professora Maria Teresa reforçou alguns pontos sobre 
educação especial e nos presentou com uma surpresa, garantindo que os estudos irão 
continuar.  

Em seguida, dando continuidade ao encontro, a professora Roberta fez o 
seguinte questionamento: como podemos pensar nessa escola para todos? Quais 
mudanças se fazem necessárias? Para buscar essas respostas, um exemplo de trabalho 
realizado no LEPED nos foi apresentado e para iniciar a conversa a professora Roberta 
trouxe um pensamento de Loris Malaguzzi – “cada escola (...) tem seu próprio passado 
e evolução, suas próprias camadas de experiência e sua própria mescla peculiar de 
estilos e níveis culturais. Jamais houve, de nossa parte, qualquer desejo de torná-las 
todas iguais.” Ou seja, cada escola também é única! 

 
 

 
 
Relembrando a fala da professora Maria Teresa de que a escola, a sala é um lugar 

de encontro, nos chamou a atenção para a importância de se pensar em espaços e 
ambientes que favoreçam as relações, com contextos investigativos que possibilitem a 
experiência e vivência dos alunos. O conteúdo é o que menos importa. O que importa 
são as relações ali estabelecidas.  

Esses contextos devem ser muito bem pensados, planejados, com 
intencionalidade educativa. Utilizando materiais diversificados, diferentes dos 
tradicionais encontrados nas escolas, é possível criar inúmeros contextos que 
possibilitem uma troca potente entre os alunos e deles com os materiais. Com isso, há 
aprendizagem significativa e gera registros importantes do processo, registros que 
podem preencher as paredes da escola, contando toda uma trajetória de pesquisa e 
estudo.  



E nessa perspectiva a estética e o cuidado com o ambiente é primordial. O 
educador precisa ter essa sensibilidade de montar o espaço que favoreça a curiosidade, 
a investigação, o trabalho em grupo. A professora Roberta compartilhou alguns registros 
excelentes de um contexto de escrita, onde a pergunta disparadora foi – o que é um 
bilhete? Quanta riqueza observada durante a troca entre as crianças, seus 
conhecimentos prévios, suas pesquisas. E principalmente, que escuta atenta do 
professor que também é pesquisador, que também está aprendendo naquele 
momento.  

Outro contexto rico nos foi apresentado através do desenho de observação de 
folhas, com registros preciosos de todo o momento vivido com as crianças, mostrando 
que é possível entender que toda criança é potente dentro da sua individualidade, da 
sua inteireza; ela é única. Mostrando que não existe o certo e o errado e quando há essa 
possibilidade é possível compreender e enxergar todo a beleza do processo de criação 
dos alunos. 

 

 
 
 

 
 

 Para encerrar, a professora Roberta nos trouxe uma reflexão de Carla Rinaldi - 
“Não estamos procurando um espaço “ideal”, mas um que seja capaz de gerar sua 
própria mudança, porque um espaço ideal, uma pedagogia ideal, uma criança ideal ou 
um ser humano ideal não existe, existe somente a criança, o ser humano em relação a 
suas próprias experiências, tempo e cultura.” Encerrou sua fala deixando um convite. 
Um convite para o surgimento de um novo caminho para uma nova escola, uma nova 
forma de aprender e ensinar. 



 Realizadas as considerações finais, o encontro foi encerrado, deixando uma 
sensação boa. Uma sensação de mudança de paradigma, rumo à uma educação de 
excelência para todos, sem distinção. 
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