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Resumo: Este artigo apresenta reflexões teóricas acerca das políticas de sustentabilidade na 

perspectiva de inclusão escolar de estudantes com deficiência visual, assim como a inerente 

formação de professores que se dá em um processo de ressignificação dos seus saberes frente 

ao processo inclusivo. A inclusão escolar, que compreende a Educação Especial dentro da 

escola regular, proporciona uma reflexão dos docentes sobre sua prática, desencadeando um 

processo de busca de conhecimentos, habilidades e competências que auxiliem no processo de 

ensino-aprendizagem. Constitui-se em um desafio à medida que conhecimentos técnicos 

incorporam-se às discussões acerca da reformulação da prática pedagógica. As reflexões deste 

texto, que integra o eixo social do V Fórum de Sustentabilidade, indicam que a prática da 

sustentabilidade não se restringe a um setor da sociedade e não pode, ainda, ser analisada 

apenas sob o viés ecológico, visto que deve contemplar, para a superação dos desequilíbrios, 

questões sociais, econômicas, culturais e ambientais.  
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Abstract: This paper presents theoretical reflections about the sustainability policies from the 

perspective of school inclusion of students with visual impairments, as well as the inherent 

teacher training that occurs in a redefinition process of their knowledge across the inclusive 

process. The school inclusion, comprising the Special Education within the regular school 

provides teachers' reflection about their practice, triggering a process of seeking knowledge, 

skills and expertise to assist in the teaching-learning process. It is a challenge because 

technical knowledge are incorporated into the discussions on the reformulation of 

pedagogical practice. The reflections of this text, which includes the social axis of V 

Sustainability Forum, indicate that the practice of sustainability is not restricted to a sector of 

society and can't be analyzed only from an ecological bias, which has to include, for 

overcoming the imbalances, social, economic, cultural and environmental questions. 
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1 Introdução 

 

No atual contexto de desenvolvimento da sociedade, onde é frequente a discussão 

acerca da sustentabilidade considerando o equilíbrio social, os professores vivenciam 

transformações no ambiente escolar, deparando-se com dúvidas e a inquietude sobre sua 

prática pedagógica. Assim, debates acerca de inclusão escolar de alunos com deficiência 

buscam definir a intencionalidade da educação em suas vidas.  

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu em 1987, durante Assembleia Geral 

da Organização das Nações Unidas, com o documento Nosso futuro comum, conhecido como 

Relatório Brundtland, que concebeu a sustentabilidade como a maneira como as atuais 

gerações satisfazem as suas necessidades sem, entretanto, comprometer a capacidade de as 

gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades. 

Mais que gerar riqueza e bem-estar, o conceito almeja coesão social e conservação do 

meio ambiente. Faria (2011, p. 22) explica: 

 
[...] pode-se conceituar a sustentabilidade, a partir de uma teoria crítica, como sendo 

a prática coletiva e democrática de produção das condições materiais de existência 

que no processo de transformação preserva a fonte de recursos da natureza ou as 

repõe nas mesmas condições. Transformação essa guiada não pelo critério da 

lucratividade e nem assentada numa lógica de exploração, mas executada em um 

ambiente de autogestão social visando ao atendimento das reais necessidades da 

condição humana, garantindo que esse processo não agrida o ambiente em que se 

desenvolve e tampouco, as pessoas que nele vivem. 

 

O autor ressalta que as políticas e práticas sustentáveis devem considerar as pessoas 

como alvo principal da garantia de uma vida econômica, política e emocionalmente 

saudáveis. Assim, a produção de conhecimento nesse âmbito, ao mesmo tempo que emerge, 

encontra a dificuldade de efetivar teorias e metodologias que valorizem a educação na 

perspectiva da inclusão. 

Porém, a formação docente, ainda hoje, contém traços tradicionais que visam à 

racionalização, baseados em uma lógica que se reproduz sem reflexão, baseando-se em 

currículo fragmentado por disciplinas isoladas e com acúmulo de informações. Nesse sentido, 

afirma Zitkoski (2003, p. 85), 

 

Há muitas propostas que se mantém como base de um projeto político pedagógico 

de cursos voltados à formação docente apenas na perspectiva de formar profissionais 

para o mercado de trabalho (educação para servir aos sistemas funcionais: economia, 

política, mídia). [...] Nesse como de conceber a educação, a reprodução da lógica do 

mercado [...] apenas cultiva o mundo do trabalho em detrimento do mundo da vida. 



 

 

O ato de incluir torna-se complexo pela diversidade de deficiências e condições 

físicas, emocionais, intelectuais, sensoriais e socioculturais dos estudantes. Acerca da inclusão 

escolar, o artigo 208 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) prevê o “atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino”, assegurando ajustes e adequações nos projetos pedagógicos das escolas. 

O planejamento educacional deve nortear-se pelos avanços no debate acerca do 

atendimento a esses educandos. Vale ressaltar que quanto menos discutida a sustentabilidade 

entre os professores, mais dificuldade terão no desenvolvimento de projetos, tendo em vista a 

distância do seu percurso formativo de estudos que entrelaçam inclusão e bem-estar social.      

A evolução dessa discussão vem marcada pela criação de planos, declarações, decretos e leis, 

porém, os procedimentos e instrumentos adotados pelas escolas não são satisfatoriamente 

definidos. A Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) dispõe no artigo 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; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 

para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 

aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 

para a integração desses educandos nas classes comuns; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 

inserção no trabalho competitivo [...]; 

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

 

A inclusão de pessoas com necessidades educativas especiais é debatida e resulta em 

documentos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e a Declaração de 

Salamanca, Espanha (UNESCO, 1994), além de grandes movimentos internacionais como a 

Conferência Mundial de Educação para Todos, Jomtien, 1990.  Esses movimentos visam ao 

direito à educação com oportunidades justas, e programas educativos em escolas regulares 

que atendam à diversidade das necessidades de forma a combater a discriminação.  

O mundo moderno, com seu desenvolvimento tecnológico, político e social, requer 

cidadãos conscientes e reflexivos que inicialmente se aprimorem pessoal e profissionalmente 

na escola, lugar onde a heterogeneidade de alunos deve servir de estímulo para uma prática 

mais humana. O professor nesse contexto representa uma figura norteadora no processo 



 

ensino-aprendizagem. A relação dialógica entre educando e educador permite “o respeito à 

cultura do aluno, à valorização do conhecimento que o educando traz, enfim, um trabalho a 

partir da visão de mundo do educando é sem dúvida um dos eixos fundamentais sobre os 

quais deve se apoiar a prática pedagógica de professores e professoras”. (FREIRE,1991, p. 

82). 

A comunidade escolar deve trabalhar em conjunto, discutindo a educação de pessoas 

com necessidades educativas especiais, promovendo a formação de professores para uma 

prática coerente. Para alguns autores, as reflexões sobre inclusão significam focar o ato de 

incluir pertencentes da classe minoritária ao meio social. Para Morejón (2001), incluir 

significa permitir a participação social de todos os indivíduos sem distinção, tanto na 

educação regular como no meio social. Segundo Kunc (1992 apud SASSAKI, 1999) a 

Educação Inclusiva permite que os estudantes aprendam que “pertencer” é um direito e não 

um privilégio em nossos sistemas escolares. Mantoan (1997, p. 145) afirma que “a inclusão 

causa uma mudança de perspectiva educacional, pois não se limita a ajudar somente os alunos 

que apresentam dificuldades na escola, mas apoia a todos: professores, alunos, pais..., para 

que obtenham sucesso na corrente educativa geral.” Batista e Enumo (2004, p. 102) 

diferenciam os atos de integrar e incluir: 

 
[...] a integração privilegia o aluno portador de necessidades educativas especiais, 

dividindo com ele a responsabilidade da inserção, enquanto a inclusão tenta avançar, 

exigindo também da sociedade, em geral, condições para essa inserção. Em outros 

termos, a integração é um tanto mais "individualizada" e a inclusão um tanto mais 

"coletiva". 

 

Assim, a inclusão escolar não se constitui em um fato, mas em um processo que rompe 

paradigmas, e que necessita ser analisado e avaliado por professores, diretores, alunos, pais e 

comunidade para que não seja simplesmente a implementação de recomendações técnicas. 

Sassaki (1999, p. 42) descreve: 

 
A inclusão social, portanto, é um processo que contribui para a construção de um 

novo tipo de sociedade através de transformações, pequenas e grandes, nos 

ambientes físicos, espaços internos e externos, equipamentos, aparelhos, utensílios 

mobiliário e meios de transportes e na mentalidade de todas as pessoas, portanto 

também do próprio portador de necessidades especiais.  

 

Em observância à vasta legislação e comprometimento com a inclusão de estudantes 

com necessidades educacionais especiais, equipes de escolas, conscientes de seu papel 

educacional e social têm demonstrado preocupação ao receber o aluno “diferente”. A 

melhoria da qualidade do atendimento educacional é uma necessidade imperativa para que se  



 

garanta a construção da cidadania desses alunos. A concepção de Educação Inclusiva está 

interligada a um repensar práticas educativas visando à efetivação do exercício da docência no 

acolhimento da diversidade. Segundo Moreno (2009), os sistemas educacionais focam a 

educação no aprendiz, favorecendo parte desses alunos levando em consideração o seu 

potencial. 

Freire (1991) reflete sobre uma atitude coerente do corpo docente na formação dos 

sujeitos. Os conteúdos, as formas de mediação, a relação da teoria com a prática, 

redimensionam o caráter político e complexo da educação. As inquietações, assim surgidas, 

permitem que o educando perceba que o mundo pode ser reinventado. 

Professores que estimulam o potencial de seus alunos recorrem a estratégias que 

permitem a construção do conhecimento. Tendo consciência da variedade de habilidades 

individuais de seus alunos, percebem que a sala de aula permite uma valiosa troca de 

experiências. O convívio no espaço escolar de estudantes que detêm diferentes 

conhecimentos, com a ajuda do professor ou mesmo de outro estudante, torna possível o 

desenvolvimento de todos que compartilham saberes e constroem novas habilidades. Esse 

conceito, denominado Zona de Desenvolvimento Proximal, foi elaborado por Vygotsky 

(1984, p. 112) e significa “distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 

colaboração com companheiros mais capazes”. Esse conceito, que ressalta a interação e a 

valorização das diferenças, possibilita a implementação de experiências que favoreçam a 

autonomia de pessoas com deficiência visual. Estudos de Nuernberg (2008, p. 309) apontam: 

 
[...] Vigotski elaborou uma crítica veemente às formas de segregação social e 

educacional impostas às pessoas com deficiência. Para ele, a restrição do ensino à 

dimensão concreta dos conceitos é uma estratégia equivocada de organização das 

práticas educacionais da educação especial. Com base em uma noção estática e 

reificadora da condição psíquica destas pessoas, a proposição de formas de ensino 

centradas nos limites intelectuais e sensoriais resulta na restrição das suas 

oportunidades de desenvolvimento. Cria-se, assim, um círculo vicioso no qual, ao 

não se acreditar na capacidade de aprender das pessoas com deficiência, não lhe são 

ofertadas condições para superarem suas dificuldades. Em consequência, elas ficam 

condenadas aos limites intelectuais inerentes à deficiência, tomados assim como 

fatos consumados e independentes das condições educacionais de que dispõem.  

 

Um trabalho coletivo envolvendo todas as áreas do conhecimento é fundamental para 

um trabalho crítico, solidário, humano e transformador. Portanto, é imprescindível pensar uma 

escola que parta da realidade, conhecendo o contexto onde está inserida e a variedade de 



 

alunos que recebe, de forma que o processo pedagógico não seja simplificado a ponto de 

desconsiderar uma perspectiva de efetiva inclusão.  

 

2 Revisão da Literatura 

 

Os rumos e as necessidades atuais da pedagogia suscitam a capacitação do corpo 

docente, que se depara com desafios intelectuais e práticos referentes à inclusão escolar de 

pessoas com deficiência. O Estatuto da Igualdade Racial e Direitos da Pessoa com Deficiência 

(2010, p. 34) colabora com essas discussões, trazendo uma definição importante: 

 
Considera-se pessoa com deficiência aquele indivíduo que, em razão de anomalias 

ou lesões comprovadas de natureza hereditária, congênitas ou adquiridas, tenha suas 

faculdades físicas, mentais ou sensoriais comprometidas, total ou parcialmente, 

impedindo o seu desenvolvimento integral, tornando-o incapacitado ou carente de 

atendimento e educação especializados para ter vida independente e trabalho 

condigno.  

 

Para que o trabalho nas escolas contribua na vida dos educandos em sua totalidade, o 

esclarecimento de outros conceitos torna-se importante. A Educação Inclusiva abrange os 

PNEEs (Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais), termo esclarecido por Rosa et al. 

(2008, p. 43): “[...] Alunos portadores de necessidades educativas especiais são aqueles que 

apresentam demandas no domínio das aprendizagens curriculares escolares e que são de 

alguma forma diferentes das dos demais alunos. Isso traz a necessidade de “adaptações 

curriculares” e de recursos pedagógicos específicos”.  

Atualmente, as instituições de ensino recebem alunos com deficiências de ordem 

física; de ordem sensorial (deficientes visuais e deficientes auditivos); de ordem mental 

(pessoas com síndrome de Down, autismo); alunos com distúrbios de aprendizagem (dislexia, 

disgrafia, baixo grau de cognição); alunos superdotados, com altas habilidades, com TDA 

(transtorno de déficit de atenção) ou TDAH (transtorno de déficit de atenção com 

hiperatividade) e ainda deficiências múltiplas (como paralisia cerebral). 

Conhecer esses alunos requer uma análise profunda do professor, pois cada pessoa 

apresenta necessidades específicas. A prática inclusiva deve ir além do que definem os 

conceitos e a legislação, deve refletir sobre a própria prática cotidiana beneficiando o aluno e 

todo o processo educacional. A inclusão, como todo desafio no ensino, encontra barreiras 

como a falta de formação de professores, estrutura física, dimensão das turmas e altos custos 

para adaptação.  



 

Em 2008, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi 

incorporada à legislação brasileira, e no que concerne à educação, dispõe: 

 
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. 

Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de 

oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em 

todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes 

objetivos: 

a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e 

autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas 

liberdades fundamentais e pela diversidade humana; 

b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da 

criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e 

intelectuais; 

c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre. 

(BRASIL, 2012, p. 48-49)  

 

Na perspectiva inclusiva almejada, usar termos técnicos corretos torna-se importante 

quando se pretende refletir de forma construtiva a partir de valores e conceitos da 

contemporaneidade, evitando-se preconceitos e estereótipos. Para este artigo, torna-se 

importante esclarecer que os termos corretos referentes à baixa visão são pessoas com 

deficiência visual ou cegos.  O Decreto nº 5.296 de 2004, denominado Lei de Acessibilidade, 

define quatro graus de deficiência visual: 

 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 

no melhor olho, com a melhor correção o óptica; os casos nos quais a somatória da 

medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 ; ou a 

ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. (BRASIL, 2004) 

 

O esforço que docentes,  gestores escolares, famílias e profissionais da saúde dedicam 

à inclusão dos PNEES na escola regular, é uma resposta positiva à situação de segregação 

destas pessoas. Até o início do século 21, o sistema educacional no Brasil oferecia aos 

estudantes a escola regular ou a escola especial. Hoje, os alunos são matriculados, 

preferencialmente, nas escolas regulares, favorecendo a diversidade, pois considera que todos 

os alunos podem ter necessidades especiais em algum momento da vida escolar. 

Conforme dados técnicos divulgados pelo Censo Escolar da Educação Básica de 2012, 

houve um aumento de 11,2% no número de matrículas na Educação Especial em classes 

comuns do ensino regular, de 2011 para 2012, ano que totalizou 620.777 matrículas. 

A Educação Inclusiva, que compreende a Educação Especial dentro da escola regular, 

significa enxergar as dificuldades e necessidades especiais dos estudantes como diversidade, 

ampliando assim a visão de mundo de todos os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. O direito de todos à equidade garante oportunidades iguais de forma a 



 

construir uma concepção ampla da educação, incorporando níveis de educação escolar com 

processos educativos que ocorrem nas dinâmicas da prática social, além dos limites físicos da 

escola. 

Frente à divergência entre o que é previsto em lei e o que ocorre nas escolas, surgem 

questões referentes à inclusão de pessoas com deficiência visual, o que leva alguns 

professores à procura de formação especializada. Leitura de bibliografia especializada, análise 

das competências e habilidades do aluno com deficiência visual, organização de espaço e 

material próprios para esse aluno, asseguram uma orientação que não só o integra, mas 

permite a inclusão. 

Adota-se o entendimento de Capra (1999, p. 1) para fundamentar sustentabilidade, 

desenvolvimento sustentável e educação para a sustentabilidade: 

 

[...] o que é sustentado numa comunidade sustentável não é o crescimento 

econômico, o desenvolvimento, a quota de mercado ou a vantagem competitiva, mas 

a totalidade da teia da vida da qual a nossa sobrevivência a longo prazo está 

dependente. Noutras palavras, uma comunidade sustentada é concebida de uma 

forma onde o comércio, a economia, as estruturas físicas e as tecnologias não 

interferem com a capacidade inata da natureza para sustentar as formas de vida. 

 

A UNESCO, ao decretar a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

(2005-2014), objetivou o estímulo a mudanças atitudinais e comportamentais com relação ao 

meio ambiente e a utilização de recursos naturais. Para a Década, a educação possui papel 

central na elaboração de uma sociedade mais sustentável e igualitária, norteando estudantes e 

professores como agentes protagonistas num processo de transformação não baseado somente 

na conservação ambiental. 

Uma escola inclusiva remete à reflexão de conceitos como diversidade e diferença. 

Figueiredo (2002) explica que diferenças são manifestações humanas resultantes de raça e 

cultura além das respostas dos indivíduos à educação nas salas de aula, enquanto a 

diversidade é formada pelo conjunto de singularidades, mas também pelas semelhanças. As 

diferenças contribuem para o crescimento, pois enriquecem o convívio, enquanto as 

desigualdades geram inferioridade.  

Professores com formação para atuar no Atendimento Educacional Especializado, 

segundo a política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, 

devem dispor de um espaço equipado nas escolas comuns das redes de ensino, além de 

auxiliar o aluno com deficiência e seus colegas na utilização dos recursos. Também podem 

atuar na avaliação do aluno, na gestão de seu processo de aprendizagem, acompanhar o aluno 

na sala de recursos multifuncionais e no diálogo com os demais professores. Esse atendimento 



 

objetiva o desenvolvimento dos alunos, superando limites motores, sensoriais e intelectuais. 

Dessa forma, o sujeito sai de uma posição passiva e apropria-se ativamente do seu saber.  

Mais que o acesso e permanência na escola, o planejamento de toda a escola deveria 

garantir a aprendizagem, articulando ensino comum com a educação especial, a fim de que 

todos os envolvidos construam o conhecimento.  

Os saberes de um educador passam por formação inicial, formação continuada, e são 

construídos através do cotidiano da prática educativa, compreendendo desenvolvimento 

pessoal e profissional. Ultrapassando as barreiras de categoria teórica ou área de pesquisa, a 

formação de professores é uma atividade complexa de grande relevância social, e envolve a 

prática pedagógica determinando qualidade do ensino, gestão democrática e autonomia 

escolar.  

Santiago e Batista Neto (2011, p. 7) acerca dessa discussão, afirmam: 

 
De par com as políticas de formação de professores, as concepções sobre a questão 

conhecem novos desenhos teórico-metodológicos, fundados em concepções que 

primaram, nas últimas décadas, por afirmar críticas ao paradigma da racionalidade 

técnica, de um lado, e por propiciar a emergência de novas bases teóricas para a 

formação do professor, por outro. 

 

Essa dualidade é motivo de reflexões com vistas à intervenção de forma 

contextualizada nos ambientes escolares. Em suas pesquisas voltadas à História da Educação 

no Brasil, Brzezinski (1996) critica o fato de a pedagogia ter sido tratada como um campo 

prático onde o professor apenas dominava métodos e técnicas de prática docente, mas não 

busca teoria por meio da pesquisa, separando o indissociável: teoria e prática. 

O saber é construído na interação entre conhecimento e informação, entre os sujeitos e 

o ambiente, além de constituído heterogêneo em função de suas fontes e prática profissional. 

O professor que analisa sua vida enquanto aluno e profissional, propõe-se a um 

aperfeiçoamento de seu desenvolvimento global. Portanto, essa breve reflexão acerca da 

formação de professores encontra nas palavras de Freire (1979) uma perspectiva condutora, à 

medida que o educador ressalta que não existe caminho para a transformação, mas a 

transformação é o caminho. 

 

3 Metodologia  

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa centrou-se em análise bibliográfica. Aborda 

breves conceitos de desenvolvimento sustentável, inclusão escolar de deficientes visuais e 



 

formação de professores. Explora-se parte da legislação da educação no Brasil (2004), teorias 

pedagógicas de educadores expoentes como Paulo Freire (1979), formação de professores 

com Santiago e Batista Neto (2011), e Faria (2011) e Capra (1999) discutindo 

sustentabilidade. 

 

4 Considerações Finais 

 

Valer-se da diversidade como fonte de enriquecimento provoca em todos os estudantes 

um crescimento global. A inserção de alunos cegos ou com deficiência visual em escolas 

regulares propicia transformações positivas nos âmbitos educacional e social, visto que 

procura combater atitudes discriminatórias, contemplando características e necessidades 

especiais e transformando sistemas educativos.  

A legislação no Brasil fomenta a Educação Inclusiva, à medida que se constitui em 

uma questão social emergente. Assim, torna-se necessário adaptar a cada realidade, sistemas 

de ensino que oportunizem capacitação de recursos humanos – professores, direção, 

profissionais da saúde – a fim de que a inclusão e a sustentabilidade sejam estimuladas.  

Apesar do consenso quanto à necessidade de uma formação continuada, fundamentada 

no desenvolvimento social, educar para a sustentabilidade é tarefa árdua à medida que não há 

sequer um consenso quanto à definição de sustentabilidade. Enquanto o ensino se basear 

somente em transmissão de conhecimento e não no desenvolvimento de competências que 

visem à argumentação, os estudantes não assumirão um papel protagonista frente a questões 

sustentáveis.  

Barreiras físicas e educacionais serão vencidas através da formação continuada do 

corpo docente, que através da pesquisa desloca concepções vigentes, recicla seus conceitos e 

legitima os alunos como aprendizes capazes.  

O alcance de uma educação de qualidade para todos indistintamente deve prevalecer 

sobre todas as estratégias e iniciativas governamentais e não-governamentais, pois a educação 

constitui um dos principais mecanismos para retirar as pessoas da situação de miséria e 

vulnerabilidade em todos os aspectos. Ela constitui uma das variáveis mais importantes para o 

bem-estar e progresso de uma sociedade, e principalmente para o crescimento de forma 

sustentável ao longo do tempo. 
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