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Resumo Esta comunicação tem como foco as práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas e como 

objetivo apresentar os principais resultados da pesquisa de mestrado intitulada Em direção a uma 

didática inovadora e inclusiva: estudo de caso das práticas pedagógicas no Projeto Educar na 

Diversidade, que se propôs a responder à pergunta: Como as práticas pedagógicas de docentes que 

participaram do Projeto Educar na Diversidade(PEnD) mudaram em termos de inovação? Este projeto 

de formação docente  foi implementado pela Secretaria de Educação Especial(SEESP) do Ministério 

da Educação e Cultura(MEC) do Brasil e teve como finalidade qualificar educadore(a)s para serem 

multiplicadore(a)s das metodologias de ensino inclusivas propostas pela UNESCO (1993). 

A pesquisa conduzida objetivou identificar os elementos constitutivos de uma didática inovadora e 

inclusiva, que pode servir de base à construção de um modelo didático-pedagógico valioso para 

combater a exclusão de aluno(a)s em risco de serem empurrados para as margens da escolarização. 

Para tanto adotou a metodologia de pesquisa qualitativa do tipo Estudo de Caso, cuja unidade de 

estudo foi exatamente a ‘mudança na prática de ensino docente em sala de aula regular’. O campo de 

estudo foram salas de aula de 10 professoras em exercício docente em quatro escolas do município 

paraibano Bayeux, no Brasil. Todas as docentes participaram das oficinas de Formação Docente do 

PEnD promovida pela SEESP/MEC no referido município. Também adotou-se no processo de coleta, 

organização e análise de dados a ‘teoria fundamentada’ de Strauss e Corbin (2008).  

Após cuidadosa análise foram identificadas quatro dimensões de práticas pedagógicas inovadoras e 

inclusivas quais sejam: (1) Funcionamento da Sala de Aula; (2) Interação Aluno(a) – Professora; (3) 

Didática Motivadora; (4) Apoio da Equipe Técnica. Os dados do presente estudo revelaram que 

ocorreram mudanças nas práticas pedagógicas dos docentes em direção à inovação na sala de aula e 

que as mesmas são mais inclusivas porque encorajam a interação entre os educando(a)s e a 

participação nas atividades realizadas em classe. Contudo, essas mudanças ainda são incipientes e, 

segundo as docentes, resultam das condições de trabalho que não possibilitam o tempo necessário 

para planejar e implementar práticas mais inovadoras. Nesse sentido, o PEnD possui potencial para 

promover mudanças nas práticas de ensino, mas as ações de formação não prescindem de uma 

abordagem mais abrangente da realidade escolar e do docente. 

Portanto, espero que esta pesquisa tenha contribuído para caracterizar a urgência e o desafio de 

romper com um modelo de didática tradicional e se mover em direção a didáticas inovadoras e 



 

 

inclusivas, as quais incorporam estratégias de ensino que hoje são fundamentais para motivar a 

criança e jovens do século XXI. 
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