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RESUMO 

 

Tem-se claro que a formação do professor é o elemento basilar na construção e 
reconstrução do conhecimento por meio das práticas pedagógicas. O objeto de 
pesquisa é a Formação do Professor para a Educação Inclusiva - critério ditado pelo 
Estado – tendo em vista a necessidade premente de se trabalhar a mesma mais 
detalhadamente nas licenciaturas para a formação de professores. Objetiva-se 
investigar nos Cursos de Licenciatura nas Universidades da Cidade de Curitiba, a 
formação teórico/prática sobre a educação inclusiva; identificar a formação 
acadêmica dos professores que atuam na disciplina de educação inclusiva e o 
conteúdo que é ministrado nessa disciplina; conhecer como são elaborados os 
conteúdos mínimos da educação inclusiva; verificar quais são as perspectivas 
futuras sobre o aluno em formação com base no ensino curricular que insere a 
educação inclusiva na prática docente e apontar como é construída a formação 
docente nesses cursos. Para tanto serão utilizados documentos legais provindos da 
ONU (2006); da legislação brasileira e da UNESCO (1994). Teóricos como Mantoan 
(2006), Nóvoa (2002) e Rodrigues (2003), são também estudados. Realizou-se 
pesquisa qualitativa com coordenadores e professores dos Cursos de Licenciatura 
referidos por meio de entrevistas e análise documental da matriz curricular das 
quatro Universidades selecionadas. Os resultados indicam que a disciplina de 
educação inclusiva está presente em alguns dos cursos analisados, fato que atende 
de forma parcial às disposições das políticas educacionais brasileiras de formação 
docente para a educação inclusiva. 
 
Palavras-chave: educação; inclusão; formação de professores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

It is clear that teacher education is the basic element in the construction and 
reconstruction of knowledge through teaching. The object of research is the Teacher 
Education for Inclusive Education - a criterion established by the state - in view of 
the urgent need to work on it further to the undergraduate teacher education. It aims 
to investigate the degree courses at universities in the city of Curitiba, the theoretical 
training and practice of inclusive education, to identify the academic background of 
teachers who work in the discipline of inclusive education and content that is taught 
in this discipline, know how they are prepared the minimum levels of inclusive 
education, to verify what the future prospects of the student in training based on 
curricular issuing the inclusive education in teaching practice and indicate how it is 
built teacher training in these courses. To be used as legal documents emanating 
from the UN (2006), the Brazilian legislation and UNESCO (1994). Theorists such as 
Mantoan (2006), new (2002) and Roberts (2003) are also be studied. Carried out 
qualitative research coordinators and teachers of Degree Courses mentioned in 
interviews and documentary analysis of the curricular framework of the four 
universities selected. The results indicate that the discipline of inclusive education is 
present in some of the courses analyzed, a fact that partially meets the provisions of 
the Brazilian educational policy of training teachers for inclusive education. 
 
Keywords: education; including; teacher training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A educação, considerada como a condutora do conhecimento para a 

formação humana, consiste no espaço público para o qual devem convergir as 

propostas que reconciliem a escola com a sociedade e desta com a escola, 

aceitando a inclusão de todos como sujeitos de sua autonomia, na manutenção de 

suas crenças, valores e individualidade.  

 Mais proximamente, a educação inclusiva é tema global e preocupação 

plural do Estado e da comunidade. Em 2006, a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU, da qual o Brasil é signatário, 

estabelece que os “Estados Parte”1 devem assegurar um sistema de educação 

inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes que maximizem o 

desenvolvimento acadêmico e social compatível com a meta de inclusão plena”. 

Para tanto, a adoção de determinadas medidas é essencial, conforme disposição no 

artigo 24 dessa Convenção: 

a) As pessoas com deficiência não serão excluídas do sistema geral de 
educação sob alegação de deficiência e que seus filhos não serão excluídos 
do ensino primário ou secundário gratuito, também sob a alegação de 
deficiência; 
b) As pessoas com deficiência poderão ter acesso ao ensino primário e 
secundário inclusivo, de qualidade, gratuito e compulsório, em base de 
igualdade com as demais pessoas na comunidade em que vivem 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2006). 

 

 A igualdade com as demais pessoas, à qual se refere o trecho do artigo 24 

supracitado, não somente consta como uma prerrogativa da inclusão escolar 

definida pelo Estado (BRASIL, 2003, p.23) como “[...] igualdade de direitos e de 

oportunidades educacionais para todos, em um ambiente educacional favorável”, 

mas especialmente pode ser compreendida em toda a extensão própria da escola, 

                                                
1
 São assim denominados os signatários da Convenção. 
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na liberdade de compartilhar conhecimento pela socialização obrigatória e presente. 

Não é possível pensar em uma escola que aceite alunos com deficiência, sem que a 

igualdade constitucional com as demais pessoas seja praticada em sua essência 

como instrumento de ensino-aprendizagem. 

 Definindo o que seja a deficiência, Carvalho (2008) indica a nona e última 

revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde, conhecida como CID-10, em 1976. Na versão brasileira 

acolhe-se a proposição de 1989 que utiliza os serviços de medicina, reabilitação e 

segurança social e assim define: 

Deficiência: representa a exteriorização de um estado patológico, refletindo 
um distúrbio orgânico, uma perturbação no órgão, a perda ou anormalidade 
de estrutura ou função psicológica, psicológica, fisiológica ou anatômica, 
temporária ou permanente, como por exemplo: uma anomalia, defeito ou 
perda de um membro, órgão, tecido ou qualquer outra estrutura do corpo, 
inclusive das funções mentais (CARVALHO, 2008, p.28). 

 

 O artigo 1º da Convenção de Guatemala define o termo deficiência: 

“Significa uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou 

transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da 

vida diária causada ou agravada pelo ambiente econômico e social" (OEA, 1999). 

 A incapacidade, por sua vez, consiste na consequência da deficiência 

expressada nas limitações que dela resulta e imposta às pessoas, fato que 

compromete o desempenho de atividades essenciais à vida diária, ou seja, a 

incapacidade é a resposta da deficiência, independentemente de como se 

apresenta, psicológica, física, sensorial ou outra (CARVALHO, 2008). 

 Karagiannis, Stainback e Stainback (1999) ao referir-se sobre a igualdade 

lembram o seu valor social, que ocorre quando as escolas incluem todos os alunos, 

momento em que a igualdade é respeitada e promovida como um valor na 
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sociedade; os resultados dessa ação são visíveis na paz social e na cooperação 

mútua. 

 Em 2007, o Brasil alia ao Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) o 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), reafirmado pela Agenda Social de 

Inclusão das Pessoas com Deficiência. O PDE teve como eixos a “[...] acessibilidade 

arquitetônica dos prédios escolares, a implantação de salas de recursos e a 

formação docente para o atendimento educacional especializado” (BRASIL, 2008c 

p.11). 

 Definir a inclusão requer pensar em termos globais como igualdade, 

cidadania e condições de acesso e permanência aos direitos humanos em sua 

totalidade que acompanham a pessoa em sua formação para a vida. A educação 

inclusiva é a tônica dessa chamada para todos no sentido de que, historicamente, a 

educação passa por um processo de revivificação da prática social e congrega a 

todos. 

 Não se trata, expressamente, de entender a inclusão apenas como um 

processo de acesso à escola inclusiva por pessoas com deficiência, no exercício de 

um direito, mas de compreender a Educação Para Todos como um direito comum e 

constitucional de aquisição de conhecimento e de desenvolvimento individual, 

pessoal e de formação humana, para além da inclusão determinada pelo Estado. 

 A inclusão, entretanto, foi precedida pela chamada integração, termo surgido 

em 1969 nos países nórdicos, em um momento de questionamento das práticas 

sociais e escolares de segregação. Tem como base fundante o princípio da 

normalização, não específico à escola e, por isso, abrange um conjunto de 

manifestações e atividades humanas, bem como as etapas de sua vida, que sofram 
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ou não afetação por uma incapacidade, dificuldade ou inadaptação (MANTOAN, 

2006). 

 Gardou (1999) já havia abordado a integração na escola referindo-se à 

deficiência como um risco das aventuras humanas e que se constitui um dos 

problemas maiores da sociedade organizada, agregando inúmeras e diversas 

respostas conforme o tempo e os lugares. Seus modos de tratamento sofreram 

modificação ao longo de sua história: da internação ao surgimento de centros 

especializados e, até chegar aos recentes dispositivos legais com o objetivo 

integrador. 

 Na transição, portanto, da integração escolar para a inclusão é favorecida a 

discussão das políticas e da organização da educação especial e da regular, assim 

como o conceito de integração. A diferença entre ambos os termos é a seguinte: a 

integração tem como objetivo inserir um aluno ou um grupo de alunos que foi 

excluído; a inclusão, por sua vez, é incompatível com a integração, porque prevê a 

inserção de forma radical, completa e sistemática (MONTOAN, 2006). 

 É simpática aos olhos dos pais, dos educadores e da sociedade em geral o 

conceito de sociedade e escola inclusiva, mas carece compreender a resistência dos 

professores à proposta de inclusão educacional escolar em razão de insegurança 

para o trabalho em classe regular com alunos com deficiência (CARVALHO, 2009). 

 Olhando o professor como sujeito, verifica-se que esse não reproduz apenas 

o conhecimento como parte de seu trabalho de aula, mas faz de seu espaço de 

educação a práxis docente e de transformação humana, refletida em sua prática 

como agente de mudanças na escola e na sociedade.  

 Tal tradução analítica confere ao professor o conceito de um intelectual em 

processo contínuo de formação, pois a função docente requer compreender, 
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também, a capacidade profissional de prever as suas ações, produzindo 

conhecimento no exercício da profissão, “sendo a investigação a ela inerente, visto 

que a prática apresenta problemas que necessitam ser superados para a 

continuidade do trabalho” (LIMA e GOMES, 2002, p. 170). 

 A formação do professor, portanto, tem recebido destaque em cenários 

diferentes da sociedade: por parte dos governos, com ênfase na função dos 

professores como agentes de mudanças que a nova ordem mundial emergente vem 

exigindo; pelos professores, que têm urgência por ações de formação que atendam 

as reais necessidades da escola, em sua condição “real, multifacetada, carregada 

de ambigüidades e contradições, à semelhança da sociedade” (LIMA e GOMES, 

2002, p. 167). 

 A par disto, há o processo de tecnologia de nosso tempo, remodelando e 

reestruturando padrões de interdependência social e todos os aspectos de vida 

pessoal de cada um; por ele o homem é forçado a reconsiderar e reavaliar, 

praticamente todos os pensamentos, todas as ações e todas as instituições, em 

razão de que tudo está mudando dramaticamente (LIMA e GOMES, 2002). 

A modernização e tecnologia ligam os homens uns com os outros: tão pronto 

se adquire um novo conhecimento, este é rapidamente substituído por informação 

ainda mais recente. Faz-se necessário prever como o ensino deverá permear todas 

as necessidades que advêm desse novo cenário mundial e que se transferem para a 

educação inclusiva como precursoras de um modelo igualitário, plural e ideal para 

todos. 

 Um novo imperativo se descortina no complexo educacional, qual seja, a 

responsabilidade conferida à educação para a qual cabe “desenvolver a pessoa e 

formar o trabalhador, assegurar a igualdade de oportunidades e a seleção social, 
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promover a mobilidade profissional e a coesão social”. Neste novo cenário público 

da educação, o professor é convocado a uma intervenção técnica, política, nos 

debates sociais e culturais (NÓVOA, 2002, p. 24). 

 A formação do sujeito visando à inclusão do mesmo no mercado de trabalho 

consta em diversos artigos da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. No artigo 1º, 

a referência consta em dois momentos do documento:  

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais. 
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.  
A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática 
social (BRASIL, 1996). [grifo nosso] 

 

 Ainda, no final do artigo 2º, quando destaca a finalidade da educação no 

desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho; também é destaque no artigo 3º quanto aos princípios da educação: 

“Art. 3º. [...]XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais” 

(BRASIL, 1996). 

 Complementando, o artigo 22 da mesma Lei nº 9.394/96 indica como 

atribuição da educação básica o desenvolvimento do sujeito de modo a fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho; no artigo 27, as diretrizes curriculares da educação 

básica devem observar: “III - orientação para o trabalho”; no artigo 28, as 

adaptações com “[...] III - adequação à natureza do trabalho na zona rural” (BRASIL, 

1996). 

 Adiante o artigo 35, dispõe sobre a finalidade da educação básica: “Art. 35. 

[...]II - a preparação básica para o trabalho“; o artigo 36 indica no § 4º “A preparação 

geral para o trabalho”, e, no Capítulo III, a temática discutida é a Educação 

Profissional, constante nos artigos desse capítulo (BRASIL, 1996). 
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 Nesta seção é apresentado o objeto da pesquisa, discorrendo e explicitando 

sobre o tema inclusão e educação inclusiva sob jus da legislação brasileira e dos 

acordos internacionais dos direitos humanos. 

 Apresenta os fins da investigação com o delineamento do objetivo geral e de 

objetivos específicos relatando na proposta a importância do professor e de sua 

formação para a educação inclusiva. 

 Segue com a justificativa para a decisão de elaborar este estudo 

investigativo e apresenta a problemática do estudo, delimitando-a, formulando as 

hipóteses pertinentes. 

 Apresenta a estruturação das seções que compõem o trabalho em sua 

totalidade. 

 Tal proposta investigatória, portanto, se justifica ao se perceber que a 

formação docente para a escola inclusiva vai requerer da instituição de ensino 

superior a oferta de conhecimentos teóricos e práticas pedagógicas que contemplem 

a inserção de conhecimentos acadêmicos com aporte no contexto de globalização, 

informação e tecnologia, tendo em vista que não há mais como dissociar a evolução 

do conhecimento da noção dos direitos individuais na formação humana: vincou-se 

na educação a projeção do homem como cidadão e sujeito de sua autonomia. 

 Ao definir-se esta proposta, levou-se em conta que a formação do professor 

é o elemento basilar na construção e reconstrução do conhecimento por meio das 

práticas pedagógicas. Assim, sob a égide da universidade, o futuro docente forma 

seu perfil como professor da escola inclusiva, mediado pelo conhecimento teórico e 

as práticas pedagógicas que o habilitem a conhecer e a atuar com os elementos 

presentes na escola.  
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 Pretendeu-se realizar análise documental das matrizes curriculares dos 

cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Educação Física e Pedagogia das 

quatro Universidades da Cidade de Curitiba, sendo uma pública e três privadas. 

 A escolha dessas estas quatro instituições deveu-se ao fato de serem as 

Universidades da cidade de Curitiba, e os cursos de Licenciaturas selecionados são 

os únicos três cursos em comum nas quatro Universidades. 

 Realizou-se pesquisa exploratória e qualitativa mediante entrevistas com 12 

(doze) coordenadores das Licenciaturas e 08 (oito) professores das disciplinas 

específicas vinculadas à inclusão, nas Universidades selecionadas. 

 Nessa construção docente pressupôs-se a similaridade com os registros de 

Lima e Gomes (2002) sobre a ideia do professor reflexivo nos cursos de formação 

para professores porque indica a necessidade de eficiência e a tendência a 

aproximar a teoria e a prática na proposta de formar para a reflexão. A ênfase, na 

verdade, é dada pela alternativa da epistemologia da prática, que implica um 

conhecimento produzido na ação e sobre a ação de ensinar. É neste momento que o 

professor transcende a condição de transmissor ou reprodutor do conhecimento e 

cria possibilidades de levantar problemas e de questionar a realidade, porquanto a 

questão epistemológica é construída na prática cotidiana. 

 Entende-se que não haverá resultados no processo de ensino/aprendizado 

na educação inclusiva se a formação docente não estiver sendo construída em uma 

realidade para além do teórico basilar do currículo acadêmico; há lacunas na 

educação e seus profissionais devem refletir sobre seus valores e contextos, 

cabendo estudar e conhecer os diferentes modos pelos quais a educação deve se 

manifestar como prática social. 
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 O objetivo geral, portanto, consistiu em investigar, nos Cursos de 

Licenciatura nas Universidades da Cidade de Curitiba, a formação teórico/prática 

sobre a educação inclusiva. 

 Especificamente objetivou-se: a) identificar a formação acadêmica dos 

professores que atuam na disciplina de educação inclusiva; b) investigar o conteúdo 

que está sendo ministrado nessa disciplina; c) conhecer de que forma são 

elaborados os conteúdos mínimos da educação inclusiva; d) verificar quais são as 

perspectivas futuras sobre o aluno em formação com base no ensino curricular que 

insere a educação inclusiva na prática docente; e) apontar como está sendo 

construída a formação docente para a educação inclusiva em cursos de licenciatura 

nas Universidades da Cidade de Curitiba. 

Considerou-se a relevância deste estudo investigativo no aprendizado 

acadêmico e profissional por compreender que a educação passa por uma etapa 

ímpar no processo de formação humana, quando os organismos nacionais e 

internacionais envidam todos os esforços legais a uma educação que contemple os 

direitos humanos, e ao professor é solicitado, prementemente, o atendimento a essa 

perspectiva, exigindo-lhe qualificação célere e eficaz. Também, incontinenti, permite 

que se façam juízos de valor porque é difícil compreender a distância das ações 

educativas, das políticas educacionais a serem implementadas. 

 Justificando o caráter pessoal, a realização da pesquisa representou mais 

uma oportunidade de viver experiências, que, na sociedade, têm sido dificultadas 

aos indivíduos.  

 A experiência do convívio com a deficiência vem de longa data. Ter 

estudado com um colega surdo e ter uma prima com deficiência mental despertou-

me a atenção, ainda precocemente, para as limitações humanas, possibilitando-me 



 21 

compreender que a idéia da deficiência como incapacidade estava completamente 

equivocada. 

 Quando criança eu olhava para a minha prima e sentia medo de que, se eu 

a tocasse, pudesse vir a adquirir também alguma deficiência. Com o convívio 

percebi que estava equivocada e que precisava ajudá-la, pois ela não tinha o 

domínio sobre seu corpo. As pessoas que iam visitá-la passavam pouco tempo com 

a mesma, deixavam-na no quarto e se dirigiam para outro ambiente para 

conversarem. Eu pensava.... será que ela não quer estar junto também?  Pegava 

meus brinquedos e ia brincar ao seu lado. Ficava horrorizada, encantada e 

assustada, tudo ao mesmo tempo. Um sentimento me afligia e me questionava 

sobre outras formas de estar no mundo, sensação de querer decifrar o que estava 

diante dos meus olhos. 

 Os anos se passaram e o olhar de censura e preconceitos que a cercavam 

me intrigavam e me levavam a questionar a própria condição do ser deficiente; 

contudo, ainda não possuía elementos que pudessem me apoiar na elaboração 

dessa idéia.  

 Nas séries iniciais estudei com um colega surdo. Não fomos preparados 

para recebê-lo. Quando o mesmo chegou à turma, lembro que se sentou isolado e 

que os colegas não se aproximavam dele. Nessa ocasião minha mãe era a 

professora e eu sentia a dificuldade dela para ministrar aula com a presença de um 

aluno com limitações. Comentava que não sabia como trabalhar com ele e que não 

havia sido preparada para isso. A direção da escola não lhe deu poder de escolha, 

ela não queria ter um aluno deficiente em seu contexto de sala de aula, pois não 

tinha nenhum preparo, mas aceitava ou seria demitida.  
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 Em casa, presenciava minha mãe preparando algumas aulas e se 

questionando: como devo apresentar o conteúdo a ele?  Era uma cidade do interior, 

em meados dos anos de 1980, não se falava em internet naquela época e nem em 

educação inclusiva. As dificuldades eram grandes e as informações limitadas. 

 Os colegas não queriam formar grupos com o aluno surdo, que, nos 

intervalos ficava sozinho. Como já tinha um convívio com a deficiência no contexto 

familiar, eu tentava me aproximar, mas ele não me ouvia, eu queria, mas não sabia 

como me comunicar. Como colegas, não fomos preparados para receber uma 

pessoa com deficiência e a reação da turma foi de afastamento e preconceito.  

 Baseada na experiência que vivia, questionava sobre a dificuldade e até 

sobre o medo que as pessoas sentem ao lidar e conviver com pessoas que 

apresentam certas limitações. 

 A opção pelo magistério, penso hoje, relaciona-se exatamente com a idéia 

que cultivava sobre a possibilidade infinita do ser humano aprender, mesmo com 

questões objetivas presentes, e de como eu poderia contribuir com o trabalho junto 

ao aluno com deficiência. Tenho, no contexto familiar, mãe e tias educadoras e essa 

realidade me fez pensar e viver, desde pequena, a educação em diferentes etapas e 

sentimentos. Ouvia comentários sobre a dificuldade que elas encontravam em 

trabalhar com determinados alunos e, quando ingressei no curso de Magistério me 

questionava: será que os professores recebem conhecimentos suficientes e são 

formados para trabalhar com as limitações dos alunos ou a sua formação segue os 

padrões tradicionais de uma educação para „alguns‟? 

 Na graduação em Psicologia tive uma noção mais elaborada e concreta 

sobre as deficiências e trabalhei com pessoas deficientes em estágios 

desenvolvidos. Em minha turma da faculdade havia uma colega com deficiência 
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motora e dificuldades na fala. Ao encontrá-la em minha classe, eu a percebi muito 

distante, mas acolhida por alguns colegas que se identificavam com sua 

humanidade.  

 Uma questão me afligiu naquele momento: como trabalhar de maneira a 

atender às demandas educacionais daquela estudante? Como acolhê-la? Em 

nenhum momento havia participado de debates que contemplassem as 

necessidades de alunos com deficiência. Contudo havia o desejo de ajudá-la. 

Sentia-me sensível ao seu acolhimento. E questionava sempre: como posso fazer?

 Em uma especialização cursada em Docência em Saúde, elaborei um artigo 

sobre a formação de professores para a escola inclusiva abordando algumas 

questões: como os professores estão sendo preparados para trabalhar na escola 

inclusiva? E os professores atuantes, foram “treinados” para receber alunos com 

deficiência na sala de aula? 

 A indagação esteve sempre presente com respeito à contribuição para meu 

diferencial como professora, como também a possibilitar o debate acerca das 

lacunas que existiram em minha formação, para que essas não se afirmem como 

elemento dificultador na formação de meus colegas professores e, 

conseqüentemente, resultem em mais um obstáculo à inclusão escolar de alunos 

com deficiência.  

 Com base nesses questionamentos, fiz minhas pontuações que são 

apresentadas nesta pesquisa, analisando a formação de professores bem como sua 

atuação na sociedade que pretendemos chamar de inclusiva. Acredito que a 

responsabilidade é de todos, mas caberá ao professor possibilitar o acolhimento e 

atendimento às necessidades educacionais de alunos com deficiência em sua sala 
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de aula, uma vez que o sistema não vem sendo capaz de atender responsavelmente 

à complexa estrutura de transição da escola exclusiva para a escola inclusiva.  

 Elaborar minha dissertação tornou-se um desafio, um entre muitos a serem 

vividos em minha formação. Escrevê-la levou-me a entender minha fragilidade 

humana e por isso concluir que não somos imunes ao preconceito. Hoje, ao discutir 

sobre educação inclusiva penso em uma transformação, não apenas no contexto 

educacional, mas também, social com um todo, em retomada à democratização do 

Brasil. E, ao mencionar a democratização, eu a associo à liberdade, ao 

desenvolvimento da sensibilidade, a uma sociedade mais humanizada com o olhar 

voltado à totalidade do ser humano, ser este constituído de uma estrutura 

biopsicosocial, sociedade constituída por pessoas felizes. 

 Compreendo que tratar de processos educacionais de formação superior 

que preparem docentes aptos e habilitados a atuar na escola inclusiva requer mais 

do que apenas compreender as nuanças que tais processos podem mostrar, mas 

entender que cada uma delas redundará em também diferentes desempenhos e 

conclusões. 

 Para justificar em nível acadêmico, ressaltou-se que, ao descrever a escola 

inclusiva, dois pontos deviam ser destacados; em um deles é possível perceber a 

manifestação do estado de direito, da cidadania e da igualdade garantida 

constitucionalmente e reforçada pelos inúmeros acordos nacionais e internacionais 

que se dedicam a promover a educação básica nacional.  

 Inclusive, cumpre citar que esforços maiores na área da educação básica 

foram feitos a partir da Conferência Mundial sobre “Educação para Todos”, realizada 

em março de 1990, em Jomtien, Tailândia, quando foram lançados alguns desafios e 



 25 

que passaram esses a receber a atenção do governo para a área da educação 

(BRASIL, 2000a).  

 O outro ponto considerado na discussão sobre a escola inclusiva 

contemplou o professor, que, ainda em sua formação acadêmica, precisa adonar-se 

da percepção das diferenças, do diferente e de todas as questões sociais, políticas e 

econômicas que envolvem a formação do ser humano em sua essência. Este 

professor deverá, então, receber instrução formativa que o habilite e capacite ao 

ensino-aprendizagem da escola inclusiva, ainda mais quando essa está 

representada como condutora da formação humana em um contexto global, de 

informação e de tecnologia. 

 Abordando a problemática do estudo, lembrou-se que a educação, que 

antes tinha seus valores baseados em uma interpretação de mundo e de fenômeno 

social apartada da perspectiva contemporânea, agora pratica enunciados diante de 

uma realidade inabalável, mutante e imposta, invalidando as referências que 

inspiraram os padrões de conduta, julgamentos e valores do mundo social. Emerge 

a urgência na adoção de novos parâmetros, anseios, e ferramentas conceituais de 

uma nova inteligibilidade educacional; neles, está inserida a inclusão escolar e indica 

a mudança paradigmática do pensamento contemporâneo e a crise de identidade 

que vige globalmente. Aqui se confirma a importância da formação do professor 

(LIMA, 2005). 

 Tendo como objeto do estudo a Formação do Professor para a Educação 

Inclusiva, assim foi proposto o questionamento da pesquisa: de que modo está 

sendo construída a formação de professores nos Cursos de Licenciaturas com 

relação à educação inclusiva? 
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 Sobre a inclusão foi preciso citar estudos realizados pelo Grupo de Trabalho 

nomeado pela Portaria nº 555/20072, prorrogada pela Portaria nº 948/2007, da 

Secretaria de Educação Especial que permitiram a elaboração de um documento 

sobre a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação 

inclusiva. Nesse documento a escola é comentada historicamente por uma visão de 

educação que delimitava a escolarização como privilégio de um grupo, repercutindo 

em uma exclusão legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da 

ordem social, mas, parte para um novo conceito de inclusão social (BRASIL, 2008). 

 Sob um novo pensamento,  

O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e 
pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de 
estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 
discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 
fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e 
diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia de 
eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção 
da exclusão dentro e fora da escola (BRASIL, 2008, p. 5). 

 

 É papel, portanto, do Ministério da Educação em conjunto com a Secretaria 

de Educação Especial promover a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, de modo a acompanhar os avanços do 

conhecimento e das lutas sociais, no sentido de constituir políticas públicas 

promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos (BRASIL, 2008). 

 A educação inclusiva consta nas Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, que 

assim dispõe:  

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 

                                                
2
 A Resolução CNE/CP nº1/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, define que as instituições de ensino superior devem 
prever em sua organização curricular formação docente voltada para a atenção à diversidade e que 
contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades educacionais 
especiais. 
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educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos (MEC/SEESP, 2001g).  

 

 As condições necessárias para uma educação de qualidade, às quais se 

referem este artigo, constam em todo o conteúdo da Resolução CNE/CEB nº 2/2001, 

mas especialmente no artigo 8º e seus itens. 

 Na escola, por sua vez, os professores são vistos como responsáveis 

públicos pela formação e, ainda que hoje o conhecimento se encontre disponível 

numa diversidade de formas e de lugares, “o momento do ensino é fundamental 

para o explicar, para revelar a sua evolução histórica e para preparar a sua 

apreensão crítica” (NÓVOA, 2002, p.20-21). 

 Acerca dessa urgência, alguns pontos críticos são mencionados por Nóvoa 

(2002) como essenciais ao contexto desse novo espaço do conhecimento que se 

deseja na educação. Dentre eles, trata-se de evitar que a educação exclua a 

contemporaneidade, pela absorção de apenas as formas clássicas de 

conhecimento. Outro ponto crítico mencionado inclui contrariar tendência de 

desvalorização do conhecimento, lembrando que a pedagogia não se dissocia 

jamais dos conteúdos de ensino, e aceitar novas formas de relação ao saber, face 

os fatores imprevisíveis e complexos da ciência e da arte postos aos olhos da escola 

cotidianamente. 

 Por conta disso, cabe “Compreender o impacto das tecnologias da 

informação e da comunicação, que transportam formas novas de conhecer e de 

aprender” (NÓVOA, 2002, p. 21). É pontual lembrar que dentre os desafios da 

Internet encontra-se a instalação da capacidade de processar a informação e 

produzir conhecimento individual e no educando.  

 Repensar a escola como um espaço público requer reforço no poder de 

iniciativa e de presença social na escola; no momento em que a escola passa a ser 
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concebida como um espaço aberto, em ligação com outras instituições culturais e 

científicas, obriga os professores a redefinirem o sentido social de seu trabalho. 

 Ainda que a tônica seja a formação conservadora do professor, ele é 

apontado como o agente capaz de guiar e orientar a criança para um tipo de 

racionalidade social, e, na busca desse consenso educacional se concretiza uma 

das utopias da modernidade “[...] que prima pela padronização e docilização dos 

corpos infantis” (DAL‟IGNA, 2007, p. 26). 

 Na opinião de Mittler (2003, p. 184) a formação do professor para a 

educação inclusiva não se constitui tarefa difícil, posto que a maioria dos 

professores possui muito do conhecimento e das habilidades dos quais necessitam 

para ensinar de forma inclusiva: “O que lhes falta é confiança em sua própria 

competência”. 

 A explicação para esse quadro de insegurança tem por base a falta de 

oportunidade de treinamentos e ao mito existente acerca da especialização das 

necessidades especiais que faz o professor crer que a capacitação especializada é 

um requisito para a inclusão (MITTLER, 2003). 

 A criação de oportunidades para que o professor se capacite quanto à 

educação inclusiva deve ser isenta de influências comportamentais, mas prover 

oportunidades de reflexão sobre as propostas de mudança que mexem com os 

valores pessoais e com as próprias convicções, além daquelas que afetam a prática 

profissional cotidiana. Por isso: 

Assegurar que os professores recentemente qualificados tenham uma 
compreensão básica do ensino inclusivo e de escolas inclusivas é o melhor 
investimento que pode ser feito a longo prazo. Isso assenta os alicerces 
para uma „boa prática‟ sobre as quais as gerações mais jovens poderão 
basear-se e oferecer condições para o surgimento de uma „massa crítica‟ de 
professores jovens que tiveram um pouco de compreensão e experiência da 
prática inclusiva (MITTLER, 2003, p. 189). 
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 Com base no texto apresentado, este trabalho definiu como seu objeto de 

pesquisa a Formação do Professor para a Educação Inclusiva. A questão indicativa 

principal teve fundamento no questionamento, de que, sendo a inclusão na 

educação critério sine qua non ditado pelo Estado, deve ser repassada nas 

licenciaturas, posto que o ensino superior não pode se eximir de trabalhá-la na 

formação de professores. 

 Uma das prerrogativas com respeito à educação inclusiva diz respeito à Lei 

nº 10.436 de 24 de abril de 2002, regulada pelo Decreto Nº 5.626 de 22 de 

dezembro de 2005, que se constituiu um divisor de águas para o processo de 

inclusão e para a igualdade de acesso, ao dispor sobre o ensino da Língua Brasileira 

de Sinais – Libras na formação superior conforme o artigo 4º: 

Art. 4
o
 O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, 

municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de 
formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em 
seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - 
Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - 
PCNs, conforme legislação vigente (BRASIL, 2002). 

 

 Com essa determinação, a formação do educador passou a contemplar o 

aprendizado de Libras em atendimento ao disposto nos PCNs nacionais. Mais 

expressamente, no Decreto nº 5.626/2005 o artigo 3º torna obrigatória a inserção da 

Libras como disciplina curricular nos cursos de formação de professores, conforme 

consta: 

Art. 3
o
  A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos 

cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível 
médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, 
públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  
 § 1

o
  Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do 

conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o 
curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial são considerados 
cursos de formação de professores e profissionais da educação para o 
exercício do magistério. 
§ 2

o
  A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais 

cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano 
da publicação deste Decreto (BRASIL, 2005a). 
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 O artigo 5º dispõe sobre a formação de docentes para o ensino de Libras na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, a ser realizada em 

curso de Pedagogia ou curso normal superior. 

 A segunda questão formulada para a investigação compreendeu que a 

inclusão está sendo praticada na escola pública, sob recomendação do Estado, mas 

será que há prévia preparação dos professores? Questionar, portanto, professores e 

coordenadores, faz parte da compreensão dessa realidade educacional. 

 Por fim, compreende-se que a educação inclusiva impacta essencialmente a 

sociedade e pessoas envolvidas no contexto escolar. No caso em referência, é 

possível que a mudança da atividade escolar de escola especial para o ensino 

regular esteja impactando comportamentos da criança em relação ao meio em que 

vive e atua, refletindo e influenciando também comportamentos dos demais sujeitos 

com os quais convive. É essencial respeitar os valores humanos e os direitos de 

cidadania que contemplam a todos os brasileiros.  

 O que se buscou, contudo, correspondeu à pergunta do problema da 

pesquisa no sentido de responder de que modo está sendo construída a formação 

de professores nos Cursos de Licenciaturas com relação à educação inclusiva. 

 Como hipóteses da proposta de investigação, definiram-se as seguintes: 

 - é possível que a formação dos professores nos Cursos de Licenciatura não 

contemple a educação inclusiva; 

 - a matriz curricular de Cursos de Licenciatura apresenta disciplinas 

específicas da educação inclusiva na formação de professores; 

 - os acadêmicos dos Cursos de Licenciatura não recebem informações 

acerca da educação inclusiva em sua formação como professores. 
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 Para o desenvolvimento deste trabalho seguiu-se uma estruturação assim 

delimitada a partir da seção 2: 

 Seção 2 A legislação na educação inclusiva 

 De início o texto abordou uma nova visão da deficiência e de como os 

procedimentos legislativos passaram a criar instrumentos para a inclusão de 

pessoas com deficiência com o intuito de favorecer os critérios democráticos de 

igualdade e de cidadania. 

 Descreveu leis brasileiras, resoluções, decretos, normativas e portarias, e 

acordos internacionais que determinam ações da educação para a inclusão, por 

meio da aplicação de políticas educacionais, da inclusão na escola e na formação do 

professor para a educação inclusiva, bem como a contribuição da literatura na 

adoção de uma nova forma de ensinar na escola. Complementando, são discutidos 

os Temas Transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s). 

 Seção 3 A educação e a inclusão: temas indissociáveis na formação 

humana 

 Esta seção teve como conteúdo aspectos da educação com relação à 

inclusão, descrevendo conceitos acerca de termos utilizados para citar a deficiência 

na pessoa humana e o papel da educação no contexto da cidadania. 

 Apontou a percepção do professor com relação ao envolvimento que as 

novas diretrizes da educação inclusiva promove, inserindo-o em um contexto 

diferente do seu cotidiano. 

 Relatou o papel do professor como formador do sujeito para a cidadania e 

das exigências de uma formação continuada para a educação inclusiva, referindo-se 

ao dever de educar na escola regular fazendo referência à prática social da 

educação. 
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 Seção 4 procedimentos metodológicos 

 É a seção na qual foi delineada a metodologia a ser utilizada para a 

elaboração deste estudo, definindo o tipo de pesquisa que se fez necessária ao 

desenvolvimento do trabalho. 

 Nesta seção foram apresentadas as técnicas, procedimentos de coleta de 

dados e seu instrumento, bem como os sujeitos que compuseram o grupo do 

estudo. 

 Também apresentou as indicações dos coordenadores e professores 

entrevistados e os procedimentos para a análise dos dados coletados. 

 Seção 5 A fala dos coordenadores e professores e os registros da matriz 

curricular. 

 Nesta seção foram apresentados os dados coletados na pesquisa 

documental e na pesquisa qualitativa de campo e que consistiram na essência do 

trabalho de investigação pela importância do caráter empírico que lhes foi conferido. 

 De início apresentaram-se os dados coletados com a investigação na matriz 

curricular dos Cursos de Licenciaturas das Universidades referidas e promove 

análise dos resultados. 

 Depois, apresentaram-se os dados coletados, as entrevistas realizadas com 

coordenadores e professores das Universidades da Cidade de Curitiba, Paraná, e a 

sua percepção quanto à formação do professor para a educação inclusiva. 

 Seção 6 Considerações finais e recomendações para futuros trabalhos 

 Nesta seção foram retomados os objetivos propostos, analisado o 

atendimento dos mesmos, verificadas as hipóteses propostas e respondido o 

questionamento do estudo e feitas recomendações a estudos futuros. 
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2 A LEGISLAÇÃO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

  

 Nesta seção é apresentada a descrição de diferentes assuntos pertinentes 

ao tema da pesquisa. Primeiramente discorre-se sobre aspectos da deficiência com 

abordagem à compreensão histórica e relato das primeiras iniciativas para o 

ingresso da educação.  

 Segue-se o enfoque às iniciativas das políticas educacionais, com início na 

década de 1960, e apresentação das Leis, Decretos e Resoluções que determinam 

a educação inclusiva. 

 

2.1 A PERCEPÇÃO DOS DIFERENTES: GÊNESE  

 

 A educação inclusiva não é um evento recente; a história contempla 

registros de uma iniciativa em incluir todas as pessoas em um mesmo ambiente, 

desprezando as temeridades, os desafios e o desconhecido quando o assunto 

envolve as pessoas com deficiências. 

 Referente às deficiências, é observada a exclusão quando no passado, 

foram consideradas como fenômenos metafísicos, determinados pela possessão 

demoníaca ou pela escolha divina da pessoa para purgação dos pecados de seus 

semelhantes. Além dessa percepção, foi muito grande a participação da Inquisição 

Católica e de rigidez moral e ética da Reforma Protestante, para que as pessoas 

com deficiência fossem tratadas como a personificação do mal, sujeitas a castigos, 

torturas e mesmo de morte. Contudo, “À medida que conhecimentos na área da 

Medicina foram sendo construídos e acumulados, na história da humanidade, a 
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deficiência passou a ser vista como doença, de natureza incurável, gradação de 

menor amplitude da doença mental” (ARANHA, 2004, p.10). 

 A partir dessa nova visão sobre a deficiência, foram sendo caracterizadas as 

primeiras práticas sociais formais direcionadas a pessoas com deficiência, lançando-

as em instituições segregadoras que promovessem cuidado e proteção ou o 

atendimento médico. “A esse conjunto de idéias e de práticas sociais denominou-se 

Paradigma da Institucionalização, o qual vigorou, aproximadamente por oito séculos” 

(ARANHA, 2004, p.11). 

 Trata-se da retirada das pessoas de suas comunidades de origem e sua 

manutenção em instituições residenciais segregadas, denominadas Instituições 

Totais, em localidades distantes de suas famílias (ARANHA, 2003, p.11). 

 O retrato social deste paradigma ainda existe nestes tempos, e é o 

confinamento total das pessoas com deficiência em conventos, hospícios, clínicas 

psiquiátricas e instituições. 

 Este Paradigma da Institucionalização permaneceu como modelo de 

atenção às pessoas com deficiência até a década de 1950, destacado este período 

em sua importância histórica pelo ingresso dos movimentos sociais no mundo 

ocidental. As conseqüências das Grandes Guerras Mundiais motivaram os países 

participantes da Organização das Nações Unidas, em Assembléia Geral, em 1948, 

na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento que 

norteia os movimentos de definição de políticas públicas, na maioria dos países 

participantes (ARANHA, 2004). 

 Com respeito à inclusão escolar, constam como características da 

contemporaneidade a lógica da heterogeneidade pelo reconhecimento e aceitação 

das diferenças individuais entre os alunos. Na percepção de que são diferentes as 
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suas motivações expectativas e interesses, também são diferentes seus 

conhecimentos, vivências e experiências anteriores. É preciso levar em conta que a 

diversidade e a heterogeneidade se originam no fato de que a própria sociedade é 

heterogênea e multifacetada (RODRIGUES, 2003). 

 No Brasil, a educação para todos foi contemplada pela Constituição 

brasileira de 1824, como o primeiro documento oficial que manifestou o interesse do 

país pela educação plural, quando estabeleceu a gratuidade da instrução primária. 

Não constou nesta Constituição Federal de 1824, porém, a competência da 

responsabilidade pelo sistema e pelo processo educacional, tanto que o poder 

público foi isentado deste compromisso no texto constitucional (ARANHA, 2005). 

 Pelo fato de que não incluía a instrução dos escravos, a Constituição 

Federal de 1824 deu mostras de que seu texto estava comprometido tão somente 

com uma pequena minoria de brasileiros, representada pela elite sociopolítica no 

país (ARANHA, 2005). 

 Lodi (2003) comenta sobre a evolução na discussão em áreas de 

diversidade e equidade, com melhores oportunidades educacionais e maior 

disponibilidade de informações necessárias a educadores que ensinam grupos de 

estudantes diversos. Ressalva que este novo cenário na educação embute maiores 

responsabilidades à educação tradicional na promoção de ambientes educacionais 

flexíveis e sensíveis às necessidades singulares de todo aluno. 

 O reconhecimento de uma situação na educação que privilegiava as elites e 

a orientação elitista por grupos de defensores promoveu a união de forças na 

discussão e melhoria de oportunidades disponíveis às crianças e a todas as pessoas 

com necessidades e características diversas (LODI, 2003). 
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 Por certo, documentos internacionais concorreram positivamente para que 

se consagrassem mudanças nos conceitos e nas disposições em favor de uma 

educação para todos. Um destes primeiros documentos consiste na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), anteriormente referido, que reuniu povos do 

mundo no reconhecimento do disposto em seu artigo 1º: “Todas as pessoas nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e consciência e devem 

agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade” (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1948). 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) tem suporte em uma 

concepção contemporânea de Direitos Humanos, que reconhece a dignidade de 

todas as pessoas e a universalidade e indivisibilidade desses direitos. A 

universalidade se dá em razão de que a condição de pessoa é requisito único para a 

titularidade de direitos; concernente à indivisibilidade, aquiesce quanto aos direitos 

civis e políticos conjugados aos direitos econômicos, sociais e culturais (ARANHA, 

2004). 

 Cabe referenciar da década de 1980 a Conferência Mundial de Educação 

para Todos, em Jomtiem (1990) que já abordava os direitos das pessoas com 

deficiência e a Declaração de Salamanca, em 1994, que fortaleceu tais preceitos, 

trazendo recomendações atinentes aos princípios, à política e à prática de 

reconhecimento e atenção às necessidades educacionais especiais (ARANHA, 

2005). 

 Esta disposição é registrada no item 2 da Declaração de Salamanca:  

2. Acreditamos e Proclamamos que: 
toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, toda 
criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 
aprendizagem que são únicas, sistemas educacionais deveriam ser 
designados e programas educacionais deveriam ser implementados no 
sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e 
necessidades, aqueles com necessidades educacionais especiais devem 
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ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma 
Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades, 
escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios 
mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 
alcançando educação para todos; além disso, tais escolas provêem uma 
educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em 
última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional 
(UNESCO, 1994). 

 

 Em sua Introdução, a Declaração de Salamanca enfatiza o direito de cada 

criança à educação, fato proclamado na Declaração Universal de Direitos Humanos 

e reconfirmado pela Declaração Mundial sobre Educação para Todos. A alegação é 

de que “Qualquer pessoa portadora de deficiência tem o direito de expressar seus 

desejos com relação à sua educação, tanto quanto estes possam ser realizados” 

(UNESCO, 1994, p.3).  

 Como parte da ação competente que norteia essa Declaração de 

Salamanca, justifica o princípio de que cabe às escolas acomodar todas as crianças 

sem atentar para as suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

lingüísticas ou outras. Acresce a inclusão de crianças deficientes e superdotadas, 

além das crianças de rua e que trabalham. Da mesma forma, propõe o acolhimento 

da escola de crianças de origem remota ou de população nômade, das crianças 

pertencentes a minorias lingüísticas, étnicas ou culturais, e das crianças de outros 

grupos desavantajados ou marginalizados (UNESCO, 1994). 

 Na mesma linha de pensamento, a Convenção de Guatemala (1999), 

derivada da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contras as Pessoas Portadores de Deficiência, os Estados Partes 

reafirmaram que as pessoas portadoras de deficiências têm os mesmos direitos 

humanos e mesmas liberdades fundamentais que as demais pessoas. É também 

direito não ser submetido a discriminação com base na deficiência, emanado da 

dignidade e da igualdade inerentes a todo ser humano. 
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 No Brasil, a Convenção de Guatemala foi adotada para execução e 

cumprimento de seu inteiro teor por meio do Decreto  nº 3.956, de 8 de outubro de 

2001. A decisão teve fundamento no artigo 84, VIII3, da Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 2001e). 

 Mais proximamente o assunto em foco consiste no movimento em prol de 

oportunidades educacionais inclusivas para as crianças, no qual as diferenças estão 

sendo reconhecidas como parte inerente de todos os seres humanos. Salienta Lodi 

(2003, p.14) que: “As experiências educacionais inclusivas estão cada vez mais 

indicando às crianças que os alunos não precisam ter todos as mesmas 

necessidades de aprendizagem e características para serem integrantes respeitados 

e dignos da sala de aula”; o ideal é que as diferenças entre os alunos em uma sala 

de aula sejam reconhecidas como uma vantagem para a aprendizagem.  

 A inclusão escolar, portanto, não poderá se constituir  uma tendência, um 

processo ou mesmo um apanhado de procedimentos educacionais transitórios que 

são implementados pelas políticas educacionais. Antes, abrangem conceitos como 

respeito mútuo, compreensão, apoio, equidade e autorização, adquirindo a 

consistência de um valor social que, “[...] se considerado desejável, torna-se um 

desafio no sentido de determinar modos de conduzir nosso processo educacional 

para promovê-la” (LODI, 2003, p.15). 

 Isto porque assim registrou Aranha (2005, p.8) sobre a diferença: “A pessoa 

com deficiência é cidadã como qualquer outra pessoa e, como tal, tem o direito de 

receber os serviços de que necessita, sem que, para tanto, necessite permanecer 

segregada”. Esta condição é diretriz de acesso e à permanência no ambiente 

                                                
3
 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] VIII - celebrar tratados, 

convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. 
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comum como direito competente, debalde ao tipo de deficiência que tiver e de seu 

grau de comprometimento. 

 Pois, na visão de Carvalho (2003), há distinção na compreensão da 

deficiência e sobre a pessoa com deficiência, no seguinte texto: 

Imagina-se, erroneamente, que pessoas portadoras de deficiência são 
incapazes e pouco produtivas, usuárias eternas de serviços assistenciais. 
Engendram-se, assim, os estigmas e os estereótipos que discriminam e 
marginalizam, colocando os deficientes como pessoas atípicas, numa 
dimensão de alteralidade comprometida pela capacidade representacional 
de um determinado sujeito psicológico, dito normal, inserido numa 
determinada cultura que privilegia a „norma‟ (CARVALHO, 2003, p.201). 

 

 Fato confirmado pela percepção generalizada de que as pessoas com algum 

tipo de deficiência são diferentes e confirmadas pelas pessoas com deficiência 

porque as vivem e as manifestam nas representações sociais, colocando-as no 

imaginário coletivo como incapazes e dependentes (CARVALHO, 2003). 

 Adotar, portanto, os princípios de inclusão, implicou em assumir o 

compromisso prático resultante da opção pela adoção desses princípios mediante 

determinação que cada instância da atenção pública deva: 

- identificasse a situação da pessoa com deficiência; 
- identificasse as providências necessárias para garantir o acesso imediato 
e a participação da pessoa com deficiência nos serviços e recursos 
disponíveis em cada área da atenção pública; 
- tornasse disponíveis os suportes que se mostrem necessários para 
favorecer esse acesso e participação; 
- promovesse a capacitação de recursos humanos para administrar a 
atenção pública em uma comunidade inclusiva; 
- favorecesse a conscientização dos cidadãos, de maneira geral, quanto à 
responsabilidade de cada um no processo de construção de uma sociedade 
inclusiva (BRASIL, 2000c, p.10). 

 

 Estas providências remeteram para os primeiros passos de caracterização 

de um novo paradigma, que foi denominado como Paradigma de Suportes (BRASIL, 

2000c). 
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 Todo e qualquer tipo de ajuda que permita à pessoa com deficiência o maior 

nível de autonomia e de independência, na administração e no gerenciamento de 

sua própria vida, em ambiente o menos restrito possível (ARANHA, 2003, p.15). 

 Portanto, a pessoa com deficiência não precisa somente se preparar, por 

exemplo, capacitando-se para a vida profissional, mas a sociedade também passa a 

reconhecer a necessidade de adaptar o ambiente, seja o físico, material, humano, 

social, legal, etc., para possibilitar a inclusão social efetiva das pessoas com 

deficiência. 

 São providências reveladoras das primeiras etapas essenciais na 

implementação de ações objetivas e afirmativas no sentido de ajustar e adequar a 

sociedade, nas várias instâncias da atenção e da ação públicas, visando o sentido 

acolhedor para todos (ARANHA, 2005). 

 Pensar uma escola aberta às diferenças e com capacidade para a turma 

requer uma ressignificação e uma reorganização completa dos processos de ensino 

e aprendizagem. Somente com a reestruturação do projeto pedagógico-escolar 

como um todo e de reformulações que esse projeto exige da escola no ajuste a 

novos parâmetros de ação educativa será possível ensinar a todos os alunos, 

evitando a discriminação e métodos ou práticas de ensino especializados (LODI, 

2003). 

 Neste sentido, há o reconhecimento por parte das escolas quanto às 

diferenças e sua valorização, fato que passa a fazer parte dos fundamentos para os 

projetos de educação inclusivos. Como resultado, o ensino que tais escolas 

ministram é exatamente o oposto do proposto para atender às especificidades dos 

educandos cujo acompanhamento dos colegas de turma encontra dificuldades, em 
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razão de problemas que incluem deficiências e outras dificuldades de natureza 

relacional, motivacional e cultural dos alunos (LODI, 2003). 

 Trata-se da contestação e não adoção de conceitos tradicionais 

normalmente utilizados para dar conta das diferenças nas escolas; exige adaptações 

de currículos, facilitação das atividades, programas de reforço às aprendizagens e 

de aceleração das mesmas, se o caso implica em defasagem idade/série escolar 

(LODI, 2003). 

 Complementa Sartoretto (2006, p.273) que: 

A inclusão só é possível lá onde houver respeito à diferença e, 
conseqüentemente, a adoção de práticas pedagógicas que permitam às 
pessoas com deficiências aprender e ter reconhecidos e valorizados os 
conhecimentos que são capazes de produzir, segundo seu ritmo e na 
medida de suas possibilidades.  

 

 Não será caracterizado como inclusão o procedimento, pedagógico ou legal, 

que não siga o pressuposto do respeito à diferença e a valorização de todas as 

possibilidades da pessoa deficiente. Em virtude da lentidão pelo qual passa o 

processo de transformação da escola é essencial que haja uma ruptura com os 

modelos pedagógicos vigentes; isto porque em muitas escolas especiais os alunos 

lutam para aprender a mesma coisa que as escolas comuns tentam lhes ensinar; 

tais conhecimentos, entretanto, não lhes possibilitam construir habilidades e 

competências para a vida (SARTORETTO, 2006). 

 O histórico da educação inclusiva tem seu lastro na percepção humana, 

ainda que com muitas reservas, acerca das limitações de uma pessoa com 

diferenças. Ao longo desse processo inclusivo, verifica-se a intenção de garantir e 

manter os direitos de todas as pessoas à educação eliminando a segregação e o 

preconceito e criando uma escola aberta e um ensino ressignificado.  
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2.2 AS INICIATIVAS DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

 

 Desde a década de 1960 a Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961 - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - já instituíra a educação para crianças 

denominadas de excepcionais, em seu Título X Da Educação de Excepcionais, 

artigos 88 e 89 que assim determinavam: 

Art. 88. A educação de excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-
se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade. 
Art. 89. Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos 
estaduais de educação, e relativa à educação de excepcionais, receberá 
dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsas de estudo, 
empréstimos e subvenções (BRASIL, 1961). 

 

 Tais artigos foram revogados pela Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. 

 Com a Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, que alterou a 

Constituição do Brasil de 1967, o artigo 175, parágrafo 4º dispôs sobre a educação 

dos excepcionais: “§ 4º Lei especial disporá sobre a assistência à maternidade, à 

infância e à adolescência e sobre a educação de excepcionais” (BRASIL, 1969a). 

 No ano de 1969, o Decreto Lei nº 1.044 de 21 de outubro de 1969 dispôs em 

seu artigo 1º, o seguinte, com relação à educação de excepcionais: 

Art 1º São considerados merecedores de tratamento excepcional os alunos 
de qualquer nível de ensino, portadores de afecções congênitas ou 
adquiridas, infecções, traumatismo ou outras condições mórbitas, 
determinando distúrbios agudos ou agudizados (BRASIL, 1969b). 

 

 Ao dispor sobre a atribuição da Câmara de Educação Superior na emissão 

de pareceres e decisão, privativa e autonomamente, acerca dos assuntos a elas 

pertinentes, em seu artigo 9º, § 1º, “c” é de sua competência “[...] c) deliberar sobre 

as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto” 

(BRASIL, 1961)4.  

                                                
4
 Essa disposição sofreu nova redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995. 
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 Em 1971, a Lei brasileira de nº 5.692, de 11 de setembro, fixou as Diretrizes 

e Bases do Ensino de 1º e 2º grau, assegurava em seu artigo 9º o acesso aos 

alunos que apresentassem deficiências físicas ou mentais, com o seguinte 

dispositivo: 

Art. 9º Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se 
encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 
superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as 
normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação (BRASIL, 
1971). 

 

 Promulgada pelo Conselho Federal de Educação, a Resolução nº 0007 de 3 

de agosto de 1972, em sua Ementa “Fixa os mínimos de conteúdo a serem 

observados na habilitação especifica em Educação de Deficientes da Áudio-

Comunicação do Curso de Pedagogia” (BRASIL, 1972). 

 Sequencialmente é criado o Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP) junto ao Ministério de Educação, pelo Decreto n° 72.425 de 3 de julho de 

1973. Sua finalidade foi descrita no artigo 1º: 

Fica criado no Ministério da Educação e Cultura o Centro Nacional de 
Educação Especial (CENESP), Órgão Central de Direção Superior, com a 
finalidade de promover em todo o território nacional, a expansão e melhoria 
do atendimento aos excepcionais (BRASIL, 1973).  

 

 Em seu artigo 2º são dispostas a indicações do CENESP: 

Art. 2º O CENESP atuará de forma a proporcionar oportunidades de 
educação, propondo e implementando estratégias decorrentes dos 
princípios doutrinários e políticos, que orientam a Educação Especial no 
período pré-escolar, nos ensinos de 1º e 2º graus, superior e supletivo, para 
os deficientes da visão, audição, mentais, físicos, educandos com 
problemas de conduta para os que possuam deficiências múltiplas e os 
superdotados, visando sua participação progressiva na comunidade 
(BRASIL, 1973). 

 

 No mesmo Decreto nº 72.425/73, o artigo 10 extingue a Campanha Nacional 

de Cegos (CENEC) e a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de 

Deficientes Mentais (CADEME), instituições criadas, respectivamente, pelo Decreto 
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nº 44.236, de 1º de agosto de 1958, com as alterações do Decreto número 48.252, 

de 31 de maio de 1960, Decreto nº 48.961, de 22 de setembro de 1960, com acervo 

financeiro e patrimonial revertido ao CENESP (BRASIL, 1973). 

 Em âmbito internacional, em 1971 a Organização das Nações Unidas (ONU) 

proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas com Retardo Mental e, em 1975, 

por meio da Resolução 3.447 de 09 de dezembro de 1975, instituiu a Declaração 

dos Direitos das Pessoas Deficientes. 

  Nesta Declaração, o item 1 conceituava o termo pessoas deficientes: 

1 - O termo „pessoas deficientes‟ refere-se a qualquer pessoa incapaz de 
assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma 
vida individual ou social normal, em decorrência de uma deficiência, 
congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais (ONU, 1975). 

 

 O item 6 determinava o acesso e o exercício à educação: 

6 - As pessoas deficientes têm direito a tratamento médico, psicológico e 
funcional, incluindo-se aí aparelhos protéticos e ortóticos, à reabilitação 
médica e social, educação, treinamento vocacional e reabilitação, 
assistência, aconselhamento, serviços de colocação e outros serviços que 
lhes possibilitem o máximo desenvolvimento de sua capacidade e 
habilidades e que acelerem o processo de sua integração social (ONU, 
1975). 

 

 No ano de 1976, a “Resolução 31/123, através da Assembléia Geral das 

Nações Unidas (ONU), proclama o ano de 1981 como o Ano Internacional das 

Pessoas Deficientes” (ARANHA, 2005, p.41).  

 Em 1977, a Portaria Interministerial nº 477 de 11 de agosto de 1977, em sua 

Ementa “Estabelece diretrizes básicas para ação integrada do MEC e MPAS no 

campo de atendimento a excepcionais”. Dispôs sobre atendimento integrado com 

ações complementares de assistência médicopsicosocial e de educação especial, 

mencionando o atendimento no sistema regular de ensino e em instituições 

especializadas. Definiu e delimitou a clientela a ser atendida pela Educação 
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Especial, e dispôs sobre diagnóstico, encaminhamento, supervisão e controle 

(BRASIL, 1977). 

 A Portaria Interministerial nº 477/77 teve aprovada a sua regulamentação 

pela Portaria Interministerial nº 0186, de 10 de março de 1978 (BRASIL, 1978a). 

 Também no ano de 1978, a publicação da Emenda Constitucional nº 12 de 

17 de outubro de 1978, em sua Ementa assim registra:  

Altera a Constituição Federal. Artigo único. É assegurado aos deficientes a 
melhoria de sua condição social e econômica especialmente mediante: I - 
educação especial e gratuita; II - assistência, reabilitação e reinserção na 
vida econômica e social do pais; III - proibição de discriminação inclusive 
quanto a admissão ao trabalho ou ao serviço publico e a salários; IV - 
possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos (BRASIL, 1978b). 

 

 Em 1979, “O Plano Nacional de Educação Especial, PLANESP, 77/79 

priorizou o ensino regular aos excepcionais, buscando assegurar igualdade de 

oportunidades à pessoa com deficiência” (BRASIL, 2001a). 

 Ainda no Brasil, em 1980, o Decreto nº 84.819 cria a “Comissão Nacional do 

Ano Internacional das Pessoas Deficientes (CNAIPD), com o objetivo de ação 

compatibilizada da ONU, sintetizado no lema Igualdade e Participação Plena” 

(ARANHA, 2005, p.42). 

 O ingresso do Brasil na campanha formulada em 1976 pela ONU 

estabelecendo o Ano Internacional das Pessoas Deficientes é registrado no 

Relatório de Atividades pela Comissão Nacional do Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes (CNAIPD), sob a presidência de Helena Bandeira de Figueiredo, na 

época representante do Ministério da Educação e Cultura (BRASIL, 1981a).  

 Sob o lema Igualdade e participação plena, em 1981 foi criado o símbolo 

oficial do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, mostrado o símbolo na figura 

1. 
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FIGURA 1 - SÍMBOLO DO ANO INTERNACIONAL DAS PESSOAS DEFICIENTES, 
1981 

 

. 

Fonte: Brasil, 1981a. 

  

 O símbolo representa duas pessoas que se dão as mãos, numa atitude 

mútua de solidariedade e de apoio em plano de igualdade, circundadas por parte do 

emblema das Nações Unidas. 

 Foi na realização da trigésima sessão, de 16 de dezembro de 1976, que a 

ONU, pela Resolução 31/123, proclamou, oficialmente, o ano de 1981 como o Ano 

Internacional das Pessoas Deficientes, estabelecendo como objetivos principais os 

seguintes:  

1. Ajudar os deficientes no seu ajustamento físico e psicossocial na 
sociedade;  
2. Promover todos os esforços, nacionais e internacionais, para 
proporcionar aos deficientes assistência adequada, treinamento, cuidadosa 
orientação, oportunidades para trabalho compatível e assegurar a sua plena 
integração na sociedade;  
3. Estimular projetos de estudo e pesquisa, visando a participação prática e 
efetiva de deficientes nas atividades da vida diária, melhorando as 
condições de acesso aos edifícios públicos e sistemas de transportes;  
4. Educar e informar o público sobre o direito das pessoas deficientes de 
participarem e contribuírem nos vários aspectos da vida econômica, social e 
política;  
5. Promover medidas eficazes para a prevenção de deficiências e para a 
reabilitação das pessoas deficientes (BRASIL, 1981a, p.2).  
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 Ficou estabelecido, no início de 1980, que o ano de 1981 seria o marco 

inicial de todo um trabalho em prol do deficiente; este trabalho teria continuidade ao 

longo da década sofrendo avaliação a nível nacional e regional, na América Latina, e 

internacional, no decorrer do ano de 1991. Com este fim, foi sugerido aos 23 (vinte e 

três) Estados Membros que estabelecessem, em seus países, um plano de ação a 

longo prazo, discutido de 5 a 11 de novembro de 1980, no Seminário Regional da 

Comissão Econômica Para a América Latina (CEPAL), em Santiago no Chile, pelos 

países da América Latina (BRASIL, 1981a).  

 O objetivo de assegurar a continuidade das medidas e resoluções propostas 

neste Ano Internacional e garantir efetivação de medidas e prazos muito mais longos 

implicou na promulgação da Carta dos Anos Oitenta, pelo órgão consultivo da ONU, 

"Rehabilitation International", contendo uma declaração que representa o conselho 

internacional de 64 países.  

 A Carta dos Anos Oitenta teve sua gênese em ampla consulta internacional 

realizada nas áreas de prevenção e reabilitação, tendo os problemas que teriam de 

ser incluídos na Carta sofrido revisão em encontros e conferências nacionais, 

regionais e internacionais durante três anos, de 1977-1980, realizados em todas as 

partes do mundo. 

 O momento mais relevante do processo deu-se em uma revisão em mesa-

redonda do texto da Carta durante o 14º Congresso Mundial da Reabilitação 

Internacional em Winnipeg, Canadá, em 26 de junho de 1980. O Grupo de 

Planejamento Mundial da Reabilitação Internacional redigiu o documento preliminar 

com aprovação pela Assembléia da Reabilitação Internacional; na seqüência, foi 

apresentado ao mundo como uma contribuição maior para o Ano Internacional das 

Pessoas Deficientes, das Nações Unidas (BRASIL, 1981a). 
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 A Carta dos Anos Oitenta consiste de uma declaração de consenso de 

prioridades internacionais de ação para a década 1980-1990. Suas finalidades são 

expressas em quatro objetivos que se apóiam em declaração de princípios gerais e 

ações recomendadas para transformá-los em realidade: 

Propõem-se a Carta a promover as metas „de participação e igualdade 
plena‟ para os deficientes do mundo. Com isso pretende dar ao deficiente o 
direito de participar da vida de sua comunidade, ter as mesmas condições 
de vida que os demais cidadãos, inclusive participação igual na melhoria do 
padrão de vida decorrente do desenvolvimento econômico e social 
(BRASIL, 1981a, p.33). 

 

 Nesta Carta dos Anos Oitenta foram elencadas algumas prioridades de ação 

para a década de 1980; dentre elas, destacam-se as seguintes: 

a) promover programas para a prevenção de defeitos ou de anomalias que 
possam atingir todos os membros da sociedade.  
b) assegurar aos deficientes, bem como a sua família, serviços de 
reabilitação ou de apoio e assistência que possam necessitar, a fim de que 
possam ter uma vida digna e desempenhem um papel construtivo na 
sociedade.  
c) proporcionar o máximo de integração e de participação ativa de pessoas 
deficientes em todos os aspectos de vida econômica, político e social de 
sua comunidade, merecendo oportunidades de trabalho, facilidades de 
comunicação e de acesso.  
d) divulgar informações a respeito das pessoas deficientes e do seu 
potencial, bem como a respeito de deficiências, sua prevenção e seu 
tratamento, a fim de melhor conscientizar a sociedade quanto à importância 
desses problemas.  
e) explicitar recomendações, que possam ser desenvolvidas a nível da 
comunidade nacional e internacional (BRASIL, 1981a, p.3).  

 

 No Brasil, a proposta de ações para a década de 1980 com base nas 

determinações da ONU para o Ano Internacional das Pessoas Deficientes incluiu: 1. 

Conscientização; 2. Prevenção; 3. Educação; 4. Reabilitação; 5. Capacitação 

profissional e acesso ao trabalho; 6. Remoção de barreiras arquitetônicas; 7. 

Legislação (BRASIL, 1981a). 

 Especificamente quanto à Educação, foi definida como “[...] processo de 

desenvolvimento global do indivíduo, objetivando seu pleno ajustamento 

biopsicossocial” (BRASIL, 1981a, p.20). 



 49 

 Seguindo o plano de ação proposto, foram intensificadas as ações 

desenvolvidas pelo CENESP, basicamente promovendo uma revisão da política de 

ação integrada de atendimento educacional às pessoas deficientes, enfocando a 

interpretação analítica do artigo 9° da Lei N° 5.692/71 e a regulamentação de 

Portaria Interministerial N° 186/78, na área de Educação (BRASIL, 1981a). 

 Também a metodologia de ensino foi observada neste plano de ação, tendo 

como meta a realização de estudos e pesquisas nas diversas áreas de manifestação 

da excepcionalidade, com ênfase à metodologia, aos aspectos de confecção do 

material pedagógico, à integração do deficiente ao sistema regular de ensino, sua 

profissionalização e aproveitamento no mercado de trabalho (BRASIL, 1981a). 

 Nesta proposta de ação para a década de 1980 já se percebe a clara 

intenção de inclusão quando registra a “[...] integração do deficiente ao sistema 

regular de ensino” (BRASIL, 1981a, p.21 – grifo nosso). 

 Ainda neste Relatório de Atividades, é relacionada a preocupação com a 

capacitação dos Recursos Humanos no que tange ao atendimento aos deficientes, 

com medidas que incluíssem: cursos em Educação Especial, a nível de 2° e 3° 

graus e a nível de pós-graduação; treinamento de professores para atendimento aos 

deficientes; seminários e encontros de Educadores e Especialistas que trabalham 

com deficientes; assistência técnico-pedagógica aos professores de classe especial; 

concurso de redação: "Deficiente, Pessoa como a Gente" para escolares de 5ª a 8ª 

série (BRASIL, 1981a). 

 No mesmo ano de 1981, o Conselho Federal de Educação, por meio da 

Resolução nº 2, de 24 de fevereiro de 1981, “Autoriza a concessão de dilatação de 

prazo de conclusão do curso de graduação aos alunos portadores de deficiência 

física, afecções congênitas ou adquiridas” (BRASIL, 1981b). 
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 A Instrução Normativa nº 123, do Departamento Administrativo do Serviço 

Público (DASP) “estabelece normas para adaptação e elaboração de novos projetos 

de edificações, de modo a permitir o acesso de pessoas portadoras de deficiência” 

(ARANHA, 2005, p.43), também no ano de 1981. 

 Com a criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), pela 

Convenção 159, de 1º de junho de 1983, sobre Reabilitação Profissional em 

Emprego de Pessoas Portadoras de Deficiência, ficou determinada a formulação, 

aplicação e revisão periódica da política sobre a readaptação profissional e o 

emprego de pessoas portadoras de deficiência. O Brasil aderiu a ela através do 

Decreto nº 129 de 18 de maio de 1991, incorporando-a a seu ordenamento jurídico. 

Em seu artigo 1º definia a pessoa deficiente: 

Artigo 1º §1. Para efeito desta Convenção, entende-se por „pessoa 
deficiente‟ todas as pessoas cujas possibilidades de obter e conservar um 
emprego adequado e de progredir no mesmo fiquem substancialmente 
reduzidas devido a uma deficiência de caráter físico ou mental devidamente 
comprovada (1991). 

 

 Em 1985 o Decreto Presidencial nº 91.872 de 4 de novembro de 1985, 

instituiu o Comitê Nacional para o Aprimoramento da Educação Especial com o 

objetivo de “[...] traçar uma política de ação conjunta, destinada a aprimorar a 

educação especial e a integrar; na sociedade, as pessoas com deficiências, 

problemas de conduta e superdotadas5” (PARANÁ, 2008, p.1). 

 Por conta deste Decreto Presidencial nº 91.872/85, em 1986 o Decreto nº 

93.481 de 29 de outubro de 1986 institui a Coordenadoria para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), dispondo sobre a atuação da 

Administração Federal, no que concerne às pessoas portadoras de deficiência 

(ARANHA, 2005).  

                                                
5
 O termo pessoa superdotada foi substituído pelo termo pessoa com altas habilidades. 
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 Em seu artigo 3º dispôs sobre a incumbência do Estado: “Art. 3º - Incumbirá 

ao Ministro de Estado Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República a 

coordenação superior, na Administração Federal, dos assuntos, atividades e 

medidas que se refiram às pessoas portadoras de deficiências” (BRASIL, 1986).  

 No ano de 1988 é promulgada a nova Constituição Federal Brasileira que 

garante a educação como direito de todos, instituindo no Inciso III do Artigo 208, do 

Capítulo III que, o atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência deve ser, preferencialmente, na rede regular de ensino.  

 Já no artigo 6º, contudo, a educação é garantida como um direito social, 

conforme segue: “Art. 6º. São direitos sociais: a educação, a saúde, [...] a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição” (BRASIL, 1988). 

 O artigo 7º da Constituição Federal de 1988 determina, em seu item XXV, o 

direito à educação: 

Art. 7º. [...] 
XXV – São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: assistência gratuita aos filhos e 
dependentes desde o nascimento até os seis anos de idade em creches e 
pré-escolas

6
 (BRASIL, 1988). 

 

 A atenção aos direitos de pessoas com deficiência foram contemplados na 

Constituição Federal de 1988, sendo possível relacionar os seguintes artigos e itens: 

o artigo 7º, XXXI: proíbe qualquer discriminação no tocante a salário e critério de 

admissão do trabalhador portador de deficiência; no artigo 23, II, é atribuído às 

pessoas jurídicas de direito público interno cuidar da proteção e garantia das 

pessoas portadoras de deficiência.  

                                                
6
 Emenda Constitucional 20/98. 
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 O artigo 24, XIV confere a proteção e integração social das pessoas 

portadoras de deficiência, enquanto que no artigo 203, o item IV assegura a 

assistência social aos necessitados, com habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Por 

fim, o artigo 203, no item V, garante um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 

prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser 

a lei (BRASIL, 1988). 

 É dever do Estado viabilizar e garantir o atendimento às crianças conforme 

dispõe o artigo 208, IV: “Art. 208. [...] O dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante garantia de: [...] atendimento em creche e pré-escola às crianças 

de zero a seis anos de idade” (BRASIL, 1988). 

 Isto porque o artigo 211 prevê ao Estado, incluindo a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios a organização, em regime de colaboração, do 

sistema de ensino, sendo que aos Municípios cabe a atuação principal no ensino 

fundamental e na educação infantil. 

 A responsabilidade pela manutenção deste direito à educação, portanto, 

segundo o texto constitucional, é de competência dos municípios, conforme 

disposição no artigo 30: “Art. 30. Compete aos municípios: [...] VI - Manter, com a 

cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-

escolar e de ensino fundamental” (BRASIL, 1988). 

 Inserida neste direito, a Constituição Federal de 1988 buscou consolidar a 

prestação da assistência social a quem dela necessitar, mesmo que o indivíduo não 

ofereça contribuição à seguridade social. Em seu artigo 203 cumpre os objetivos: 
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“Art. 203. [...] I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 

velhice; II – o amparo às crianças e adolescentes carentes” (BRASIL, 1988). 

 Por fim, ainda constante no texto constitucional, o artigo 227 estende a 

responsabilidade pela formação humana à família e à sociedade, no seguinte 

sentido: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão; 
§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da 
criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não 
governamentais e obedecendo os seguintes preceitos: 
[...] 
II - Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para 
os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 
integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o 
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos 
bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos 
arquitetônicos (BRASIL, 1988).  

 

 No ano de 1989, o governo federal promulga a Lei nº 7.853 de 24 de outubro 

de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência. O artigo 2º, I, determina aspectos da educação, com o 

seguinte teor, ipsis litteris: 

Artigo 2º. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas 
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à 
previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.  
[...] 
I - na área da educação: 
a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como 
modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 
1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com 
currículos, etapas e exigências de diplomação próprios; 
b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, 
privadas e públicas; 
c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento 
público de ensino; 
d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível 
pré-escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam 
internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, educandos portadores 
de deficiência; 
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e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos 
aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e 
bolsas de estudo; 
f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos 
públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se 
integrarem no sistema regular de ensino (BRASIL, 1989). 

 

 A proteção à criança também fez parte do conteúdo da Lei nº 8.069 de 13 de 

julho de 1990, que dispôs sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Neste instrumento jurídico o artigo 5º inibe a discriminação e manifesta a prevalência 

do direito à proteção: 

Art. 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais (BRASIL, 1990). 

 

 Considerando o direito à educação o artigo 53 do ECA o determina e atribui 

aos pais a responsabilidade no acompanhamento do aprendizado, conforme o 

parágrafo único: 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - direito de ser respeitado por seus educadores; 
V - acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência.  
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 
pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais 
(BRASIL, 1990). 

 

 Em 1994, através da Portaria nº 1.793, de 8 de dezembro de 1994, foi 

recomendada a inclusão de conteúdos e disciplina de Educação Especial nos cursos 

de formação de professores de nível superior, disposto no artigo 1º : 

Art.1º. Recomendar a inclusão da disciplina “ASPECTOS ÉTICO-
POLITICOEDUCACIONAIS DA NORMALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA 
PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS”, 
prioritariamente, nos cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as 
Licenciaturas (BRASIL, 1994 – destaques no original). 
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 Nesta mesma Portaria nº 1.793/94 é recomendado no artigo 2º a inclusão de 

conteúdos relativos aos aspectos Ético-Políticos-Educacionais da Normalização e 

Integração da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais nos cursos do grupo de 

Ciência da Saúde, compreendendo a Educação Física, Enfermagem, a Farmácia, a 

Fisioterapia, a Fonoaudiologia, a Medicina, a Nutrição, a Odontologia e a Terapia 

Ocupacional, bem como no Curso de Serviço Social e nos demais cursos 

superiores, observadas as suas especificidades. 

 No ano de 1996 a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. Nesta Lei, o artigo 1º registra o âmbito da 

educação, que pode se dissociar do mundo do trabalho e da prática social:  

Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais. 
§ 1º. Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 
§ 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social (BRASIL, 1996). 

 

 A exemplo do artigo 227 da Constituição Federal de 1988, a Lei nº 9.394/96 

também indica o Estado e a família como responsáveis pelos cuidados educacionais 

das crianças, em seu artigo 2º. Este artigo pauta-se nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana; a finalidade é desenvolver de modo pleno o 

educando preparando-o para o exercício de cidadania e qualificação para o trabalho. 

 Atinente à forma como será ministrado o ensino, a Lei nº 9.394/96 prima 

pelos princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, 

dispostos no artigo 3º. Quanto à educação especial, no artigo 4º, III, indica a 

gratuidade do atendimento educacional especializado aos educandos com 

necessidades especiais, e destaca o ensino na rede regular. 
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 Abordando ainda a Lei nº 9.394/96, em sua relação com a inclusão na 

educação o artigo 58 define a educação especial e a oferta da mesma: 

 
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 
§ 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação 
especial. 
§ 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 
regular. 
§ 3º. A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem 
início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil 
(BRASIL, 1996). 

 

 Caberá aos sistemas de ensino assegurar aos educandos com 

necessidades especiais os materiais e métodos adequados, terminalidade 

específica, professores com especialização adequada em nível médio ou superior e 

do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes 

comuns (BRASIL, 1996). 

 Neste contexto não foi esquecida a determinação do artigo 58 da Lei nº 

9.394/96 consoante à educação especial para o trabalho para os educandos com 

necessidades especiais, com o propósito de efetivar a sua integração na vida em 

sociedade. Determina, também, acesso igualitário aos benefícios dos programas 

sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular 

(BRASIL, 1996). 

 Interessante destacar que a educação inclusiva já havia sido contemplada 

na Lei nº 9.394/96, quando o artigo 60 propõe em seu parágrafo único, o 

atendimento ao educando com necessidades especiais na rede pública regular de 

ensino: “Art. 60. [...] Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa 

preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com necessidades 

especiais na própria rede pública regular de ensino” (BRASIL, 1996). 
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 Em 17 de dezembro de 1998, o Ministério da Educação e do Desporto 

elabora o Parecer nº 22/98 sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil a partir da seguinte justificativa: 

Uma política nacional para a infância é um investimento social que 
considera as crianças como sujeitos de direitos, cidadãos em processo e 
alvo preferencial de políticas públicas. A partir desta definição, alem das 
próprias crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, são também alvo de uma 
política nacional para a infância, os cuidados e a educação pré-natal 
voltados aos futuros pais (BRASIL, 1998b, p.1). 

 

 Com esta justificativa foi conferida às Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os programas que cuidem de crianças, educando-as de 0 a 6 anos, em esforço 

conjunto com suas famílias, especial importância, considerado o ineditismo de seus 

propósitos e a relevância de suas conseqüências para a Educação Infantil no âmbito 

público e privado (BRASIL, 1998b). 

 Foi considerado nos programas a serem desenvolvidos em centros de 

Educação Infantil, o respeito ao caráter lúdico, prazeroso das atividades e o amplo 

atendimento às necessidades de ações planejadas; propiciar uma transição 

adequada do contexto familiar ao escolar; o atendimento ao desafio de que a 

Educação Infantil constitua um espaço e um tempo em que, de 0 a 3 anos haja uma 

articulação de políticas sociais. Tais políticas devem ser lideradas pela educação, 

integrar o desenvolvimento com vida individual, social e cultural, num ambiente onde 

as formas de expressão, incluindo a linguagem verbal e corporal ocupem lugar 

privilegiado, num contexto de jogos e brincadeiras, onde famílias e as equipes das 

creches convivam intensa e construtivamente, cuidando e educando (BRASIL, 

1998b). 

 Com respeito à Educação Especial na Educação Infantil assim registra o 

Parecer 22/98 acerca da Lei nº 9.394/96: 

A organização da Educação Infantil deve também atender ao explicitado, 
inicialmente nos Arts. 29, 30 e 31, mas também no [artigo] 23. É muito 
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importante considerar em consonância com estes o exposto no Art. 58, que 
aborda a oferta de Educação Especial na Educação Infantil (BRASIL, 
1998b, p.9). 

 

 Na Resolução nº CEB nº 1 de 7 de abril de 1999, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o artigo 3º, I, determina que as 

propostas pedagógicas são pautadas em fundamentos norteadores revelados pelos 

princípios: 

a) Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e 
do Respeito ao Bem Comum; 
b) Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da 
Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática; 
c) Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade e da 
Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais (BRASIL, 1999ª, p.1). 

 

 Não há menção, entretanto, para a educação especial neste documento, 

pelo menos de modo explícito; no artigo 3º, III, o mais próximo registro acerca da 

educação especial que foi referida no Parecer nº 22/98 indica que as práticas 

pedagógicas promovidas pelas instituições de educação infantil devem primar pela 

“[...] educação e cuidados, que possibilitem a integração entre os aspectos físicos, 

emocionais, afetivos, cognitivo/lingüísticos e sociais da criança, entendendo que ela 

é um ser completo, total e indivisível” (BRASIL, 1999a, p.1).  

 O Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 19997, promoveu a 

regulamentação da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (BRASIL, 

1999b). 

 Segundo Aranha (2004) concernente à educação, o Decreto nº 3.298/99 

estabelece a matrícula compulsória de pessoas com deficiência, em cursos 

regulares; considera a educação especial como modalidade de educação escolar 

que permeia transversalmente todos os níveis e modalidades de ensino; prevê a 

                                                
7
 Alterado pelo Decreto Nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 - DOU de 3/12/2004. 
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oferta obrigatória e gratuita da educação especial em estabelecimentos públicos de 

ensino, dentre outras medidas, dispostas no artigo 24, I, II, IV. 

 No § 1º do artigo 24 do Decreto nº 3.298/99 é registrada a definição de 

educação especial:  

Art. 24. [...] § 1º Entende-se por educação especial, para os efeitos deste 
Decreto, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino para educando com necessidades educacionais 
especiais, entre eles o portador de deficiência (BRASIL, 1999b). 

 

 No artigo 29 deste Decreto nº 3.298/99, a determinação é quanto à oferta de 

serviços de apoio especializado, se necessário, por parte de escolas e instituições 

de educação profissional, de modo a atender as peculiaridades da pessoa portadora 

de deficiência. Dentre esses serviços inclui “I - adaptação dos recursos instrucionais: 

material pedagógico, equipamento e currículo” (BRASIL, 1999b). 

 Em publicação do Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial 

(BRASIL, 2005b, p.59), consoante ao currículo escolar e adequações curriculares, 

afirma que “O currículo é construído a partir do projeto pedagógico da escola e 

viabiliza a sua operacionalização, orientando as atividades educativas, as formas de 

executá-las e definindo suas finalidades”.  Esta concepção o faz parecer um guia 

sugerindo sobre o que, quando e como ensinar; o que, como e quando avaliar. 

 Visando compor Estratégias para a Educação de Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais, a escola para todos requer uma dinamicidade curricular que 

permita ajustar o fazer pedagógico às necessidades dos alunos. O atendimento das 

necessidades especiais dos alunos no âmbito da escola regular exige modificação 

nos sistemas educacionais em suas atitudes e expectativas em relação a esses 

alunos, e na organização para a construção de uma rede escolar para todos 

(BRASIL, 2005b). 
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 A discussão sobre currículo escolar e a proposta pedagógica no processo de 

articulação foi levado a efeito tanto no período da Constituinte e nos momentos 

posteriores à promulgação da Constituição de 1988, uma questão que ganhou 

contornos sobre a Educação Infantil. Tais discussões apontavam para a 

necessidade de uma proposta pedagógico-curricular para a área, de modo que a 

Coordenação Geral de Educação Infantil (COEDI) buscou conhecer as propostas 

pedagógico-curriculares em curso nas diversas unidades da Federação, 

investigando os pressupostos de fundação das mesmas; as diretrizes e os princípios 

que norteavam o processo no qual foram construídas, bem como as informações 

sobre a prática do cotidiano dos estabelecimentos de Educação Infantil (BRASIL, 

2006).  

 Os resultados deste estudo registram a constatação da condição de 

fragilidade e a inconsistência de parte das propostas pedagógicas em vigor, e sobre 

as evidências da multiplicidade e a heterogeneidade de propostas e de práticas em 

Educação Infantil, implicando na necessidade de aprofundar a compreensão a esse 

respeito. 

 Na discussão sobre o currículo escolar, entretanto, são agregados vários 

questionamentos:  

Como tratar uma sociedade em que a unidade se dá pelo conjunto das 
diferenças, no qual o caráter multicultural se acha entrecruzado por uma 
grave e histórica estratificação social e econômica? Como garantir um 
currículo que respeite as diferenças – socioeconômicas, de gênero, de faixa 
etária, étnicas, culturais e das crianças com necessidades educacionais 
especiais – e que, concomitantemente, respeite direitos inerentes a todas as 
crianças brasileiras de 0 a 6 anos, contribuindo para a superação das 
desigualdades? Como contribuir com os sistemas de ensino na análise, na 
reformulação e/ou na elaboração de suas propostas pedagógicas sem 
fornecer modelos prontos? Como garantir que neste imenso país as atuais 
diretrizes nacionais assegurem de fato o convívio na diversidade, no que diz 
respeito à maneira de cuidar e de educar crianças de 0 a 6 anos? (BRASIL, 
2006, p. 12). 
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 Ainda que parcialmente, algumas questões foram respondidas pela Lei nº 

9.394/96, em seus artigos 12 e 13, quando delegou às instituições de Educação 

Infantil a incumbência na elaboração de propostas pedagógicas com a participação 

efetiva dos professores. Foi assim reconhecida a ação pedagógica de professoras e 

professores, construída no cotidiano de tais instituições, agregadas às famílias e às 

crianças, primando pela diversidade brasileira no acolhimento de realidades muito 

diferentes (BRASIL, 2006). 

 No artigo 12 ficam explícitas essas responsabilidades, conforme segue, ipsis 

litteris: 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 
as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; 
VII - informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos 
alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento 
do percentual permitido em lei

8
 (BRASIL, 1996). 

 

 Ao promover as adaptações curriculares, a educação vislumbra a 

possibilidade de atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos; a 

adaptação do currículo regular busca torná-lo apropriado às peculiaridades dos 

alunos com necessidades especiais. Com isto, formula-se um currículo dinâmico, 

alterável, passível de ampliação, que atenda realmente a todos os educandos. As 

adequações curriculares, portanto, implicam a planificação pedagógica e a ações 

docentes fundamentadas em critérios que definem: o que o aluno deve aprender; 

                                                
8 Inciso incluído pela Lei nº 10.287, de 20.9.2001. 
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como e quando aprender; que formas de organização do ensino são mais eficientes 

para o processo de aprendizagem; como e quando avaliar o aluno (BRASIL, 2005b). 

 Trata-se da formulação de características curriculares que facilitam o 

atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, incluindo: 

Flexibilidade, isto é, a não obrigatoriedade de que todos os alunos atinjam o 
mesmo grau de abstração ou de conhecimento, num tempo determinado; 
Acomodação, ou seja, a consideração de que, ao planejar atividades para 
uma turma, deve-se levar em conta a presença de alunos com 
necessidades educacionais especiais e contemplá-los na programação; 
Trabalho simultâneo, cooperativo e participativo, entendido como a 
participação dos alunos com necessidades educacionais especiais nas 
atividades desenvolvidas pelos demais colegas, embora não o façam com a 
mesma intensidade, em necessariamente de igual modo ou com a mesma 
ação e grau de abstração (BRASIL, 2005b, p.61). 

 

 Conhecer as necessidades especiais implica na detecção sobre qual tipo de 

ajuda são requeridas, em razão das diferenças que comportam, para que se 

cumpram as finalidades da educação. Não há como dissociar as respostas a essas 

necessidades na previsão e construção do projeto pedagógico da escola, por meio 

de um currículo do regular adaptado progressivamente, de forma a garantir que os 

alunos com necessidades especiais participem de uma programação normal e 

considere as especificidades que as suas necessidades possam requerer (BRASIL, 

2005b). 

 Também significa promover a atuação docente na educação infantil, a 

exemplo do disposto no artigo 13 da Lei nº 9.394/96: 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade (BRASIL, 1996). 
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 Tais pressupostos implicaram na criação do Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (RCNEI), em 2000, buscando atender ao estabelecido no 

artigo 269 da Lei nº 9.394/96, no contexto da definição dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais em relação à necessidade de uma base nacional comum para os 

currículos. A definição para esse Referencial abriga o seguinte texto: “O RCNEI 

consiste num conjunto de referências e orientações pedagógicas, não se 

constituindo como base obrigatória à ação docente” (BRASIL, 2006, p. 13). 

 O próprio RCNEI propôs “[...] apresentar orientações e estratégias para a 

educação de crianças com necessidades educacionais especiais e implementar o 

paradigma da inclusão dessas crianças nos seis primeiros anos de vida” (BRASIL, 

2000b, p.6). 

 Vale-se, em sua construção, dos artigos 58 e 60 da Lei nº 9.394/96, para 

enfatizar, dentre outros, os princípios seguintes: 

Garantir o acesso à educação infantil em creches e pré-escolas, 
respeitando ao direito do atendimento especializado; A educação especial é 
modalidade do sistema educacional que deve ser oferecida e ampliada na 
rede regular de ensino para educandos com necessidades educacionais 
especiais; A educação especial articula-se com a educação infantil no seu 
objetivo de garantir oportunidades sócio-educacionais à criança, 
promovendo o seu desenvolvimento e aprendizagem, ampliando dessa 
forma, suas experiências, conhecimento e participação social; Garantir a 
avaliação como conjunto de ações que auxiliam o professor a refletir sobre 
os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança, podendo 
modificar a sua prática conforme necessidades apresentadas pelas 
crianças; Incluir conteúdos básicos referentes aos alunos com necessidades 
educacionais especiais nos cursos de formação, capacitação e 
aperfeiçoamento de professores, entre outros promovidos pelas instituições 
formadoras (BRASIL, 2000b, p.12). 
 

 De modo mais específico, também são referidos princípios que visam a 

formação dos professores que atuarão diretamente na educação inclusiva, conforme 

segue: 

                                                
9
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 
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Proporcionar a formação de equipe de profissionais das áreas de educação, 
saúde e assistência social para atuarem de forma transdisciplinar no 
processo de avaliação e para colaborar na elaboração de projetos, 
programas e planejamentos educacionais; Promover a capacitação de 
professores com ênfase: no processo de desenvolvimento e aprendizagem, 
segundo os princípios da inclusão; nas relações construtivas professor-
aluno-família; na compreensão da existência de diferentes níveis, ritmos e 
formas de aprendizagem; e na busca de novas situações, procedimentos de 
ensino e estratégias que promovam o avanço escolar; Garantir o direito da 
família de ter acesso à informação, ao apoio e à orientação sobre seu filho, 
participando do processo de desenvolvimento e aprendizagem e da tomada 
de decisões quanto aos programas e planejamentos educacionais; 
Incentivar a participação de pais e profissionais, comprometidos com a 
inclusão, nos Conselhos Escolares e Comunitários (BRASIL, 2000b, p.12). 

 

 É o sentido dual que toma a educação infantil, porquanto o respeito à 

infância não deslinda a inclusão escolar de uma alternativa essencial a ser 

implementada desde os primeiros anos de vida. Nela devem estar presentes a 

participação da instituição, da família e da própria criança, em um esforço conjunto 

de aprendizagem compartilhada, porque assim a educação assume as funções 

social, cultural e política e garante o atendimento às necessidades básicas - afetivas, 

físicas e cognitivas – pertinentes ao processo de desenvolvimento e aprendizagem, 

a construção do conhecimento de forma significativa, através das interações que 

estabelece com o meio (BRASIL, 2000b). 

 Concernente à educação inclusiva no sistema regular de ensino, “[...] parte 

do pressuposto da própria natureza da escola comum, segundo a qual todos os 

meninos e meninas de uma comunidade têm o direito de estudar juntos na mesma 

escola” (BRASIL, 2000b, p.23). 

 Em 2001, a Lei nº 10.172 de 9 de janeiro de 2001, aprova o Plano Nacional 

de Educação, que expressa a distribuição de competências referentes à Educação 

Infantil, de que tanto a Constituição Federal quanto a LDB são explícitas na co-

responsabilidade das três esferas de governo – município, estado e União – e da 

família. 
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 No tocante à articulação com a família, o propósito significativo visa “[...] ao 

mútuo conhecimento de processos de educação, valores, expectativas, de tal 

maneira que a educação familiar e a escolar se complementem e se enriqueçam, 

produzindo aprendizagens coerentes, mais amplas e profundas” (BRASIL, 2006, 

p.14).  

 Relacionado às esferas administrativas, deve ser observado o artigo 30, V, 

da Constituição Federal quando a União e os estados atuarão subsidiariamente, em 

apoio técnico e financeiro aos municípios (BRASIL, 2006). 

 Conforme a Lei nº 10.172/01, o Plano Nacional de Educação deve pautar-se 

em diagnóstico, diretrizes e objetivos em cada uma das modalidades da educação. 

 Em seu histórico o Plano Nacional de Educação tem como precursor o 

primeiro Plano Nacional de Educação surgido em 1962, elaborado já na vigência da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024, de 1961; 

sofre revisão em 1965 com a introdução de normas descentralizadoras e 

estimuladoras da elaboração de planos estaduais. Nova revisão, em 1966, 

denominada de Plano Complementar de Educação introduziu importantes alterações 

na distribuição dos recursos federais; tal medida auferiu benefícios à implantação de 

ginásios orientados para o trabalho e o atendimento de analfabetos com mais de dez 

anos. 

 Em 1967 foi retomada a ideia de uma lei com proposta partindo do Ministério 

da Educação e Cultura e discutida em quatro Encontros Nacionais de Planejamento, 

sem se concretizar. 

 Na Constituição Federal de 1988, entretanto, “[...] ressurgiu a idéia de um 

plano nacional de longo prazo, com força de lei, capaz de conferir estabilidade às 
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iniciativas governamentais na área de educação. O art. 214 contempla esta 

obrigatoriedade” (BRASIL, 2001b). 

 Também a Lei nº 9.394, de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, determina nos artigos 9º e 87, respectivamente, que cabe à 

União, a elaboração do Plano, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios; em 10 de fevereiro de 1998 foi apresentado no Plenário da Câmara 

dos Deputados o Projeto de Lei nº 4.155, de 1998 que aprova o Plano Nacional de 

Educação, em atendimento aos compromissos assumidos pelo Fórum Nacional em 

Defesa da Escola Pública; em 11 de fevereiro de 1998, o Poder Executivo enviou ao 

Congresso Nacional a Mensagem 180/98, relativa ao projeto de lei que Institui o 

Plano Nacional de Educação, iniciando a sua tramitação na Câmara dos Deputados 

como Projeto de Lei nº 4.173, de 1998, apensado ao Projeto de Lei nº 4.155/98, em 

13 de março de 1998 (BRASIL, 2001b).  

 No Plano Nacional de Educação, o diagnóstico é apresentado no seguinte 

sentido:  

A educação das crianças de zero a seis anos em estabelecimentos 
específicos de educação infantil vem crescendo no mundo inteiro e de 
forma bastante acelerada, seja em decorrência da necessidade da família 
de contar com uma instituição que se encarregue do cuidado e da educação 
de seus filhos pequenos, principalmente quando os pais trabalham fora de 
casa, seja pelos argumentos advindos das ciências que investigaram o 
processo de desenvolvimento da criança. Se a inteligência se forma a partir 
do nascimento e se há „janelas de oportunidade‟ na infância quando um 
determinado estímulo ou experiência exerce maior influência sobre a 
inteligência do que em qualquer outra época da vida, descuidar desse 
período significa desperdiçar um imenso potencial humano (BRASIL, 
2001b).  

 

 Na formulação de diretrizes o Plano Nacional de Educação cita as questões 

biológicas, sociais e de interação da criança, referencia a ciência em seus estudos 

sobre a infância e alinhava a contribuição da pedagogia: 

A educação infantil é a primeira etapa da Educação Básica. Ela estabelece 
as bases da personalidade humana, da inteligência, da vida emocional, da 
socialização. As primeiras experiências da vida são as que marcam mais 
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profundamente a pessoa. [...] As ciências que se debruçaram sobre a 
criança nos últimos cinqüenta anos, investigando como se processa o seu 
desenvolvimento, coincidem em afirmar a importância dos primeiros anos 
de vida para o desenvolvimento e aprendizagem posteriores. E têm 
oferecido grande suporte para a educação formular seus propósitos e 
atuação a partir do nascimento. A pedagogia mesma vem acumulando 
considerável experiência e reflexão sobre sua prática nesse campo e 
definindo os procedimentos mais adequados para oferecer às crianças 
interessantes, desafiantes e enriquecedoras oportunidades de 
desenvolvimento e aprendizagem. A educação infantil inaugura a educação 
da pessoa (BRASIL, 2001b). 

 

 Mais uma vez verifica-se nas políticas educacionais, ainda que não 

específicas sobre a inclusão na educação, a chamada à família, comunidade e 

instituições, estas últimas referidas como “[...] cada vez mais necessárias, como 

complementares à ação da família” (BRASIL, 2001b), em concordância à afirmação 

da Declaração Mundial de Educação para Todos, quanto à aprendizagem da 

criança: “A educação fundamental deve ser universal, garantir a satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças, e levar em 

consideração a cultura, as necessidades e as possibilidades da comunidade” 

(DECLARAÇÃO DE JOMTIEN, 1990). 

 Segundo o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001b), as diretrizes 

curriculares nacionais para a educação infantil são definidas pelo Conselho Nacional 

de Educação, em seu artigo 9o, IV da LDB, complementadas pelas normas dos 

sistemas de ensino dos Estados e Municípios; nela são estabelecidos os marcos 

para a elaboração das propostas pedagógicas para as crianças de 0 a 6 anos.  

 Quanto aos objetivos do Plano Nacional de Educação, constam vinte e cinco 

artigos englobando aspectos institucionais, de proteção, de ensino, atendimento 

integral, alimentação, geração de debates com a sociedade civil, ampliação da oferta 

de cursos de formação de professores de educação infantil de nível superior, 

assegurar recursos, estabelecimento de parâmetros de qualidade no ensino infantil e 

de programas de apoio aos pais e familiares, dentre outros. 
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 Consoante à educação especial, o Plano Nacional de Ensino, em seu item 8, 

o diagnóstico retoma o artigo 208, III, da Constituição Federal de 1988: “Art. 208. [...] 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988). 

 À época da elaboração do Plano Nacional de Educação, em 2001, a Lei nº 

10.172/01 perguntou e respondeu:  

Diante dessa política, como está a educação especial brasileira? O 
conhecimento da realidade é ainda bastante precário, porque não dispomos 
de estatísticas completas nem sobre o número de pessoas com 
necessidades especiais nem sobre o atendimento. Somente a partir do ano 
2000 o Censo Demográfico fornecerá dados mais precisos, que permitirão 
análises mais profundas da realidade (BRASIL, 2001b). 

 

 Interessante demonstrar a evolução havida no atendimento aos alunos da 

educação especial, considerando os dados registrados na Lei nº 10.172/01 e os 

dados publicados na Portaria nº 1.308 de 28 de outubro de 2008, referentes ao 

Censo Escolar, respeitadas as mesmas variáveis de análise. Os dados constam no 

quadro 1, a seguir: 

 
QUADRO 1 - ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL POR NÍVEL DE ENSINO 

EM 1998 E EM 2008 
 

Nível de ensino/Ano 1998 2008 

Educação Infantil – Creche e Pré-escola 87.607 36.802 

Ensino Fundamental 132.685 341.055 

Ensino Médio 1.705 14.177 

Educação de Jovens e Adultos 7.258 31.598 

Fontes: Brasil, 2001b; Brasil, 2008a. 

 

 Observe-se que o Censo Escolar 2008 incluiu duas divisões nas variáveis de 

análise, referentes ao Ensino Fundamental e ao Ensino Médio: no primeiro, a 
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Educação Especial é mensurada quanto aos Anos Iniciais e Anos Finais; no 

segundo, a divisão é quanto à Educação de Jovens e Adultos (EJA) Presencial na 

modalidade Fundamental e Médio e Integrado a Educação Profissionalizante 

(BRASIL, 2008a). 

 De acordo com o texto da Lei nº 10.172/01, as diretrizes para a educação 

especial as indicam como destinadas às pessoas com necessidades especiais no 

campo da aprendizagem, sejam estas originadas de deficiência física, sensorial, 

mental ou múltipla, ou de características como altas habilidades, superdotação ou 

talentos. Atende ao disposto no artigo 208, III da Constituição Federal de 1988, 

anteriormente referido e, embora passadas duas décadas não se observam 

mudanças significativas na realidade escolar, “[...] de sorte que todas as crianças, 

jovens e adultos com necessidades especiais sejam atendidos em escolas 

regulares, sempre que for recomendado pela avaliação de suas condições pessoais” 

(BRASIL, 2001b). 

 A própria Lei em análise se refere à necessidade de uma política a qual 

exemplifica como explícita e vigorosa de acesso à educação, cuja responsabilidade 

atribui conjuntamente à União, aos Estados e Distrito Federal e aos Municípios, 

como condição sine qua non para que as pessoas especiais tenham assegurados 

seus direitos à educação.  

 Esta política deve comportar o âmbito social, que valida o reconhecimento 

das crianças, jovens e adultos especiais como cidadãos e de seu direito de estarem 

integrados na sociedade o mais plenamente possível. 

 O âmbito educacional inclui os aspectos administrativos e a qualificação dos 

professores e demais profissionais envolvidos. Por meio dessa política, o âmbito 

educacional deverá prever a manutenção de um ambiente escolar integrado como 
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um todo, uma escola inclusiva, em ênfase na flexibilidade e na diversidade, aberta à 

diversidade dos alunos, consistindo a participação da comunidade fator essencial 

neste conjunto (BRASIL, 2001b).  

 Inserindo-se um comentário, no Parecer CNE Nº 04/98 de 29 de janeiro de 

1998 é dada ênfase à diversidade quando referidas as Diretrizes Curriculares para o 

Ensino Fundamental pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação e prevê que na Diretriz nacional II, deve haver a sensibilização dos 

sistemas educacionais no reconhecimento e acolhimento da riqueza da diversidade 

humana da nação. Com isto, pressupõe a valorização do diálogo em suas múltiplas 

manifestações, como forma efetiva de educar, de ensinar e aprender com êxito, 

mediante uso dos sentidos e significados expressos pelas múltiplas vozes, nos 

ambientes escolares (BRASIL, 1998a). 

 Tal recomendação sobre a diversidade consta na Diretriz IV: 

Em todas as escolas, deverá ser garantida a igualdade de acesso dos 
alunos a uma Base Nacional Comum, de maneira a legitimar a unidade e a 
qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional; a Base Nacional 
Comum e sua Parte Diversificada deverão integrar-se em torno do 
paradigma curricular, que visa estabelecer a relação entre a Educação 
Fundamental (BRASIL, 1998a, p.106). 

 

 Trata-se de uma forma de respeitar as características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da população servida pelas escolas, sob a 

qual todos os alunos terão direito de acesso aos mesmos conteúdos de 

aprendizagem, fundado em um paradigma curricular inserido em contextos 

educacionais diversos e específicos, como uma das diretrizes fundamentais da 

Educação Nacional (BRASIL, 1998a). 

 Observa-se que a evolução na legislação sobre a educação inclusiva 

transpôs a delimitação da educação infantil e da educação básica, assistindo os 

direitos do cidadão no acesso ao ensino superior. 
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 Com a promulgação da Lei nº 11.645 de 10 de março de 2008, aspectos da 

inclusão na educação foram considerados, quando o Estado determina mudanças 

na Lei nº 9.394/96, no artigo 26-A, que assim dispõe: 

Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-
brasileira e indígena. 
§ 1

o
  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 
da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, 
a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 
econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 
§ 2

o
  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e 
história brasileiras (BRASIL, 2008b). 

 

 Consoante aos objetivos e metas da educação especial, a Lei nº 10.172/01 

os expõe em 28 itens. Em seu primeiro objetivo indica:  

1. Organizar, em todos os Municípios e em parceria com as áreas de saúde 
e assistência, programas destinados a ampliar a oferta da estimulação 
precoce (interação educativa adequada) para as crianças com 
necessidades educacionais especiais, em instituições especializadas ou 
regulares de educação infantil, especialmente creches (BRASIL, 2001b). 

 

 Retomando os propósitos deste trabalho de investigação que contemplam a 

formação do professor e a sua relação com a educação inclusiva, alguns dos 

objetivos da Lei nº 10.172/01concorrem para essa relação: 

16. [...] oferecendo formação em serviço aos professores em exercício. 
19. Incluir nos currículos de formação de professores, nos níveis médio e 
superior, conteúdos e disciplinas específicas para a capacitação ao 
atendimento dos alunos especiais. 
20. Incluir ou ampliar, especialmente nas universidades públicas, habilitação 
específica, em níveis de graduação e pós-graduação, para formar pessoal 
especializado em educação especial, garantindo, em cinco anos, pelo 
menos um curso desse tipo em cada unidade da Federação.  
21. Introduzir, dentro de três anos a contar da vigência deste plano, 
conteúdos disciplinares referentes aos educandos com necessidades 
especiais nos cursos que formam profissionais em áreas relevantes para o 
atendimento dessas necessidades, como Medicina, Enfermagem e 
Arquitetura, entre outras (BRASIL, 2001b). 
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 Na seqüência dessa descrição, a Resolução CNE nº 02 de 11 de setembro 

de 2001 Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 

Tem como fundamento o disposto no artigo 9º, § 1º, alínea “c”, da Lei nº 4.024, de 

20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro 

de 1995, nos Capítulos I, II e III do Título V; ainda, nos Artigos 58 a 60 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, já referidos, e no Parecer CNE/CEB 17/2001, 

homologado em 15 de agosto de 2001 (BRASIL, 2001c). 

 A nova redação dada ao artigo 9º da Lei nº 4.024/61 pela lei nº 9.131/95 

incluiu o § 1º, “c”, e assim institui quanto à educação especial e suas diretrizes, que: 

“Art. 9º [...] § 1º São atribuições da Câmara de Educação Básica: a) examinar os 

problemas da educação infantil, do ensino fundamental, da educação especial e do 

ensino médio e tecnológico e oferecer sugestões para sua solução” (BRASIL, 1995). 

 No Parecer CNB/CEB nº 17/2001, o preâmbulo justifica que: 

A edição de Diretrizes Nacionais envolve estudos abrangentes relativos à 
matéria que, no caso, é a Educação Especial. Muitas interrogações voltam-
se para a pesquisa sobre o assunto; sua necessidade, sua incidência no 
âmbito da Educação e do Ensino, como atendimento à clientela constituída 
de portadores de deficiências detectáveis nas mais diversas áreas 
educacionais, políticas e sociais (BRASIL, 2001d). 

 

 As orientações deste documento visaram, especialmente, a contribuição 

com a normatização dos serviços previstos nos Artigos 58, 59 e 60, do Capítulo V, 

da Lei nº 9.394/96. Para a edição das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica, dois grandes temas foram considerados:  

 a) Tema I: A Organização dos Sistemas de Ensino para o Atendimento ao 

Aluno que Apresenta Necessidades Educacionais Especiais; e  

 b) Tema II: A Formação do Professor10.  

                                                
10

 O tema II, por ser parte da competência da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional 
de Educação (CES/CNE), foi encaminhado àquela Câmara encarregada de elaborar as diretrizes 
para a formação de professores. 
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 A fundamentação do Parecer CNB/CEB nº 17/2001 acolhe os seguintes 

instrumentos jurídicos: Constituição Federal vigente, artigo 208, III, IV e V; artigo 

227, § 1º e § 2º; Lei nº 10.172/01; Lei nº 7.853/89; Lei nº 8.069/90, artigo 2º, § 1º; Lei 

nº 9.394/96, artigo 4º, III; artigo 58, § 1º, § 2º, e § 3º; artigo 59, I a V; artigo 60, 

parágrafo único; Decreto n° 3.298/9911; Portaria MEC nº 1.679/9912; Lei nº 

10.098/0013. Além desses instrumentos jurídicos, o Parecer CNB/CEB nº 17/2001 

adota as determinações da Declaração Mundial de Educação para Todos e 

Declaração de Salamanca. 

 O item 4 desse Parecer CNB/CEB nº 17/2001, Construindo a inclusão na 

área educacional, é composto de diversos subitens que relacionam as questões 

práticas e a operacionalidade da educação especial. No subitem 4.1 – No âmbito 

político, enfoca a realização de ações práticas de inclusão mediante viabilização de 

meios e recursos para tanto; no subitem 4.2 - No âmbito técnico-científico a proposta 

inclui a formação de professores:  

A formação dos professores para o ensino na diversidade, bem como para o 
desenvolvimento de trabalho de equipe são essenciais para a efetivação da 
inclusão. Tal tema, no entanto, por ser da competência da Câmara de 
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CES/CNE), foi 
encaminhado para a comissão bicameral encarregada de elaborar as 
diretrizes para a formação de professores (BRASIL, 2001c, p.13).  

 

 Refere-se ao inciso III do artigo 59 da Lei nº 9.394/96 que relaciona dois 

perfis de professores para atuar com alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais: o professor da classe comum capacitado e o professor 

especializado em educação especial. 

                                                
11

 Regulamenta a Lei no. 7.853/89, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências. 
12

 Dispõe sobre os requisitos de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências para instruir 
processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições. 
13

 Estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. 
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 O primeiro deve atuar em classes comuns com alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, comprovando que, em sua formação, de nível 

médio ou superior, foram incluídos conteúdos ou disciplinas sobre educação 

especial e desenvolvidas competências para, de acordo com o disposto no artigo 18, 

§ 1º da Resolução 02/2001:  

I – perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos;  
II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento;  
III - avaliar continuamente a eficácia do processo educativo;  
IV - atuar em equipe, inclusive com professores especializados em 
educação especial (BRASIL, 2001c).  

 

 No caso dos professores especializados em educação especial são assim 

reconhecidos aqueles aos quais cabe desenvolver competências para identificar as 

necessidades educacionais especiais; definir e implementar respostas educativas a 

essas necessidades; apoiar o professor da classe comum; atuar nos processos de 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, desenvolvendo estratégias de 

flexibilização, adaptação curricular e práticas pedagógicas alternativas. 

A estes requer comprovar:  

a) formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de 
suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e associado à 
licenciatura para educação infantil ou para os anos iniciais do ensino 
fundamental; e  
b) complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da 
educação especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas de 
conhecimento, para atuação nos anos finais do ensino fundamental e no 
ensino médio (BRASIL, 2001c, p.14). 

 

 O Parecer CNB/CEB nº 17/2001 ressalta a oferta de oportunidades de 

formação continuada, inclusive em nível de especialização aos professores que 

exercem o magistério pelas instâncias educacionais da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

 Finalmente, na Resolução CNE nº 02/2001, o artigo 1º assim dispõe: 
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Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Nacionais para a 
educação de alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, 
na Educação Básica, em todas as suas etapas e modalidades. 
Parágrafo único. O atendimento escolar desses alunos terá início na 
educação infantil, nas creches e pré-escolas, assegurando-lhes os serviços 
de educação especial sempre que se evidencie, mediante avaliação e 
interação com a família e a comunidade, a necessidade de atendimento 
educacional especializado (BRASIL, 2001c). 

 

 No artigo 3º a Resolução CNE nº 02/2001 define o que seja a educação 

especial, com a seguinte redação: 

Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se 
um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que 
assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns 
casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a 
educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos 
educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em 
todas as etapas e modalidades da educação básica (BRASIL, 2001c). 

 

 O atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais deve 

ser realizado em classes comuns do ensino regular, segundo consta no artigo 7º, 

respeitadas todas as etapas ou modalidades da Educação Básica. As escolas da 

rede regular de ensino, portanto, devem prever e prover na organização de suas 

classes comuns: “I - professores das classes comuns e da educação especial 

capacitados e especializados, respectivamente, para o atendimento às 

necessidades educacionais dos alunos” (BRASIL, 2001c, Art. 8º). 

 Em 2003 o Ministério de Educação publica a Portaria nº 3.284, de 7 de 

novembro  que dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de 

cursos, e de credenciamento de instituições (BRASIL, 2003). 

 Nesta Portaria nº 3.284/03 o propósito consiste em assegurar aos 

portadores de deficiência física e sensorial condições básicas de acesso ao ensino 

superior, de mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações das 

instituições de ensino. Determina por meio do disposto no artigo 1º a inclusão de 
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instrumentos de avaliação das condições de oferta de cursos superiores, com o 

objetivo de autorizar, reconhecer e credenciar instituições de ensino superior, e da 

mesma forma a sua renovação em conformidade com as normas em vigor, 

requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais 

(BRASIL, 2003). 

 No ano de 2004, a promulgação da Lei nº 10.845, de 5 de março de 2004 

instituiu o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional 

Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência. 

 Dentre seus objetivos, o artigo 1º regulariza a inclusão de todos os alunos na 

classe regular de ensino, citado a seguir ipsis litteris: 

Art. 1
o
 Fica instituído, no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE, Programa de Complementação ao Atendimento 
Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência - PAED, 
em cumprimento do disposto no inciso III do art. 208 da Constituição, com 
os seguintes objetivos: 
 I - garantir a universalização do atendimento especializado de educandos 
portadores de deficiência cuja situação não permita a integração em classes 
comuns de ensino regular; 
 II - garantir, progressivamente, a inserção dos educandos portadores de 
deficiência nas classes comuns de ensino regular (BRASIL, 2004). 

  

 Em seu artigo 3º determina os meios para o cumprimento do artigo supra 

referido, referindo-se ao artigo 60 da Lei no 9.394/96, facultando aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios a responsabilidade em prestar apoio técnico e 

financeiro às entidades privadas sem fins lucrativos que oferecem educação 

especial. Essa prestação tem elencados os itens: 

I - cessão de professores e profissionais especializados da rede pública de 
ensino, bem como de material didático e pedagógico apropriado; 
II - repasse de recursos para construções, reformas, ampliações e aquisição 
de equipamentos; 
III - oferta de transporte escolar aos educandos portadores de deficiência 
matriculados nessas entidades (BRASIL, 2004). 
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 Reportando-se a mais um documento do Ministério da Educação, analisam-

se os Parâmetros Curriculares Nacionais – Temas Transversais, visando identificar 

se o documento contempla a educação inclusiva. 

 Com os Temas Transversais, o objetivo do Estado foi respeitar diversidades 

regionais, culturais e políticas existentes no país; também, considerar a necessidade 

de construir referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as 

regiões brasileiras. Não abordou, entretanto, a educação inclusiva. 

 Dos títulos, juntamente com a pluralidade cultural, o meio ambiente, a saúde, 

a orientação sexual, o trabalho e consumo, é apresentada a ética e sociedade, 

introduzindo conceitos de ética e moral, definindo a moral como “[...] o conjunto de 

princípios, crenças, regras que orientam o comportamento dos indivíduos nas 

diversas sociedades, e a ética como a reflexão crítica sobre moral” (BRASIL, 2001f, 

p.49). 

 Considera-se que no decorrer do tempo ocorrem mudanças na sociedade, 

assim como mudam também os homens e as mulheres que compõem essa 

sociedade. No passado, devido à analogia entre os valores éticos e morais, cabia às 

pessoas viverem em conformidade com a natureza cósmica e com a ordem social, 

política e familiar, comandando as paixões por meio da razão, com normas e regras 

disponíveis.  

 A modernidade modificou a forma de pensar e de agir e o mundo regido por 

forças espirituais foi abalado, surgindo a concepção de que o mundo é regido por 

leis naturais, racionais e impessoais. No século XXI a discussão tem como base a 

igualdade e a diferença entre os seres humanos, grupos culturais e classes sociais, 

e encontram-se paradoxos tais que: 

Enfrentam-se situações em que se negam e desrespeitam os direitos dos 
seres humanos, em que dominam os preconceitos e a violência, mas, nesse 
mesmo contexto, as diferenças aparecem como forças libertadoras da 
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cultura e busca-se uma reflexão que permita a ampliação de um espaço 
público de diálogo e de ação coletiva (BRASIL, 2001f, p.51). 

 

 Quando a proposta inclui falar da dimensão moral das ações em posição aos 

valores e aos deveres, os seres humanos são agraciados com o poder de escolha, 

já que são livres, possuem capacidade de superar o determinismo da natureza, 

porquanto escolher implica em comparar e valorar. Isto exige o estabelecimento de 

critérios que classifiquem as ações como boas ou más, corretas ou inadequadas de 

modo a orientar e justificar a escolha (BRASIL, 2001f). 

 Tratando-se a ética como reflexão crítica da moralidade, serve para verificar 

a coerência entre práticas e princípios, pois é que deles que trata e não de 

mandamentos. Dita que os seres humanos devem ser justos e assim o serão, se 

entenderem as concepções relacionadas aos princípios que contribuem para a 

construção da moralidade do cidadão, fundados em conhecimentos históricos e 

sociais (BRASIL, 2001f). 

 Referindo-se à educação é anunciada como detentora de caráter informal, 

mas que cumpre um papel socializador da cultura, do conhecimento e dos valores. 

Por isto, tem dimensão moral, a exemplo de todas as instâncias da vida social. A 

moral, portanto, está presente na prática educativa desenvolvida nas escolas: “O 

cotidiano escolar está encharcado de valores que se traduzem em princípios, regras 

ordens, proibições. [...] A ética é um eterno pensar, refletir, construir” (BRASIL, 

2001f, p.53). 

 Concernente à ética e cidadania, esta última é uma condição construída 

historicamente e seu sentido pleno aponta para a possibilidade de participação 

efetiva na produção e usufruto de valores e bens de um determinado contexto, no 

qual se reconhece o direito de falar e de ser ouvido uns pelos outros (BRASIL, 

2001f). 



 79 

 Ao trazer a ética para o espaço escolar funde-se o desafio de instalar, no 

processo de ensino e aprendizagem em cada área de conhecimento, uma atitude 

crítica contínua, de reconhecimento dos limites e possibilidades dos sujeitos e das 

circunstâncias, de problematização das ações e relações e dos valores e regras que 

lhe servem de diretriz.  

 Mais especificamente à educação inclusiva, é um assunto não abordado 

neste documento, senão indiretamente quando se refere à „qualidade das relações 

entre os agentes da instituição‟, ou quando “a formação moral se dá 

processualmente, no contexto de socialização dos indivíduos” (BRASIL, 2001f, p.66-

67). 

 Ainda que já referenciados neste trabalho, registram-se novamente alguns 

instrumentos legais atinentes à educação, seguindo-se uma cronologia: no ano de 

2005, o Decreto nº 5.626/2005 disciplina a inserção da Libras como disciplina 

curricular nos cursos de formação de professores (BRASIL, 2005a). 

 Em 2006 o Brasil se torna signatário da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU, comprometendo-se a assegurar um 

sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, com respeito ao 

disposto no artigo 24 dessa Convenção, citado anteriormente (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2006). 

. Em 2007, o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) é ligado ao Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE) quanto a questões como a acessibilidade 

arquitetônica dos prédios escolares, implantação de salas de recursos e formação 

docente para o atendimento educacional especializado (BRASIL, 2008c). 

 Também em 2007 a Portaria nº 555/2007 da Secretaria de Educação 

Especial permite a elaboração de um documento sobre a Política Nacional de 
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Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, com enfoque em um novo 

conceito de inclusão social (BRASIL, 2008c). 

 Para o ano de 2008, o documento em estudo foi o Censo Escolar 2008 e a 

inclusão de duas divisões nas variáveis de análise: quanto ao Ensino Fundamental 

mensurou a Educação Especial quanto aos Anos Iniciais e Anos Finais; no Ensino 

Médio, investigou a Educação de Jovens e Adultos (EJA) Presencial na modalidade 

Fundamental e Médio e Integrado a Educação Profissionalizante (BRASIL, 2008a). 

 Neste mesmo ano, o Decreto nº 6.571 de 17 de setembro de 2008 dispõe em 

seu artigo 1º sobre o atendimento educacional especializado na escola comum: 

Art. 1
o
  

[...] 
§ 1º  Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de 
atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 
institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à 
formação dos alunos no ensino regular. 
§ 2

o
  O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta 

pedagógica da escola, envolver a participação da família e ser realizado em 
articulação com as demais políticas públicas (BRASIL, 2008d). 

  

 A este Decreto nº 5.671/2008 concorre o Parecer CNE/CEB nº 13/2009, que 

lhe solicita a regulamentação, sendo Relatora Clélia Brandão Alvarenga Craveiro. 

Do Mérito, destaca-se do Parecer supra referido, o seguinte trecho: 

Dado o caráter complementar dessa modalidade e sua transversalidade em 
todas as etapas, níveis e modalidades, a Política visa atender alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação e inova ao trazer orientações pertinentes às 
condições de acessibilidade dos alunos, necessárias à sua permanência na 
escola e prosseguimento acadêmico (BRASIL, 2009). 

 

 O Parecer foi homologado em 24 de setembro de 2009, publicado no D.O.U. 

de 24/9/2009, Seção 1, página 13. 
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3 A EDUCAÇÃO E A INCLUSÃO: TEMAS INDISSOCIÁVEIS NA FORMAÇÃO 

HUMANA 

   

 Neste capítulo o assunto a ser desenvolvido é a educação inclusiva como 

norte para os novos paradigmas surgidos na educação e educação para todos. 

Discorre-se sobre a educação como diretriz formadora do ser humano no sentido da 

promoção de sua cidadania e identidade e das mudanças legais que implicam em 

uma nova leitura do ambiente escolar e do papel do professor neste ambiente.  

 O primeiro aporte pretende descrever a inclusão em seu sentido conceitual, 

explicando-a como uma condição posta à escola e a todos os seus membros, sem 

óbice para a compreensão humana das diferenças como elemento subjetivo, ao 

contrário, traduz novos discursos sobre o outro, sobre a heterogeneidade e a 

subjetividade reconhecida em suas singularidades. 

 

3.1 A INTEGRAÇÃO PRIMEIRO; DEPOIS A INCLUSÃO. COMO COMPREENDÊ-

LAS 

 

 Inicia-se esse capítulo com as referências de Mantoan (2006, p.185) acerca 

dos registros de Arendt (1997) relativo a criança, objeto da educação e do vir a ser: 

“A criança é a possibilidade de que esse amanhã seja melhor, desde que não a 

abandonemos e a excluamos, com tudo que ela nos traz de novo e surpreendente, 

na originalidade de seu ser e na singularidade imprevista de seu viver”. E, se a 

criança se introduz no mundo público por meio da instituição escolar, deve estar 

pautada na proteção do Estado.  
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 Repetindo uma informação, o movimento pela integração de crianças com 

deficiência tem sua gênese na década entre 1960 e 1970, questionadas as práticas 

sociais e escolares de segregação (MANTOAN, 2006), e destinado à obtenção por 

pessoas com deficiência de uma existência tão próxima quando possível dos 

padrões ditos normais (PRIETO, 2006).  

 O movimento em favor da integração da educação especial teve ênfase ao 

final da década de 1980, quando a atenção à necessidade de educar os alunos com 

deficiência no ensino regular teve aprovada uma Resolução adotada pela 

Associação para Pessoas com Deficiências Graves, fato que tendeu ao aumento do 

debate sobre um sistema unificado de educação (KARAGIANNIS; STAINBACK; 

STAINBACK, 1999). 

 Tratou-se a prática de integração daquela década de um procedimento com 

base no modelo médico da deficiência, que concedia à escola a propriedade de 

modificar pela habilitação, reabilitação e educação, a pessoa com deficiência, de 

modo a torná-la apta no atendimento aos padrões aceitos no meio social, composto 

pela família, escola, profissão e recreação e meio ambiente (FERREIRA, 2003). 

 Entendida como “o „especial da educação‟ ou seja, a justaposição do ensino 

especial ao regular”, a integração escolar desencadeou um aumento nessa 

modalidade quando promovido o deslocamento de profissionais, recursos, métodos 

e técnicas  pedagógicos da educação especial para as escolas regulares 

(MANTOAN, 2006). 

 O surgimento do movimento da inclusão veio acompanhado de uma 

discussão sobre a inclusão e o pressuposto de uma ruptura quanto à integração 

escolar ou ligação entre os termos. “Não resta dúvida que a inclusão funde suas 

raízes no movimento da integração escolar” salienta Sánchez (2005, p.14).  
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 De qualquer modo a educação inclusiva apresenta tendências alternativas 

que propiciam o avanço da atenção à diversidade dos alunos, com fortes críticas ao 

processo integrador. Uma diferença é latente: o acesso a uma classe regular por um 

aluno com deficiência exigia a apresentação de dificuldades médias ou comuns; na 

inclusão, todos são membros de direito da classe regular, desconsiderando suas 

características pessoais (SÁNCHEZ, 2005). 

 A chegada a esse movimento registra três fases da educação especializada 

no século XX, que compreendem a fase da educação separada, sob a ação de 

Alfred Binet; seguiu-se a fase pré-integrativa, que reconsiderou medidas de 

inteligência e classificações estabelecidas; e, a fase integrativa apoiada em 

conceitos tais como: 

a das interações estruturantes entre sujeitos „normais‟ e atípicos e da 
dissonância construtiva; da tomada de consciência do valor da 
heterogeneidade; da diferenciação pedagógica;  das novas abordagens da 
aquisição dos saberes e da construção da inteligência; da adaptação do 
sistema educativo à diversidade das populações escolares; de outro olhar 
sobre a pessoa deficiente [...]; e da generalização do conceito de deficiência 
(GARDOU, 1999, p.199-200). 

 

 Baumel e Castro (2003) comentam sobre o princípio da integração, 

constituindo historicamente a finalidade da educação especial. Nele, é colocada em 

relevância a vivência real de valores como a igualdade, participação ativa e 

consciente e o respeito aos direitos e deveres face à sociedade do indivíduo 

integrado, ou seja, da pessoa com deficiência.  

 O termo integração ainda é muito utilizado com diferentes interpretações nos 

diversos segmentos da sociedade que lidam com pessoas com deficiência. O 

conceito de integração é considerado ultrapassado: a proposta moderna é o da 

escola inclusiva, o movimento pela inclusão total, questionando as políticas e a 

organização da Educação Especial e regular (FERREIRA, 2003). 
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 Resiste ainda uma luta entre dois campos de forças compreendendo a 

integração e a inclusão na educação, na qual um defende apenas o termo inclusão 

enquanto o outro campo de força defende uma proposta de educação inclusiva sem 

desconsiderar a integração como importante processo interativo e que deve fazer 

parte da educação inclusiva (CARVALHO, 2009). 

 Na verdade, são importantes os esclarecimentos de Mantoan (2008a, p.31) 

acerca da resistência manifestada pela escola comum e pela escola especial por 

uma abertura incondicional às diferenças citando como forte razão a neutralização 

dos desafios que a inclusão impõe ao ensino comum e que: “[...] mobilizam o 

professor a rever e a recriar suas práticas e a entender as novas possibilidades 

educativas trazidas pela escola para todos”. 

 A inclusão escolar de pessoas com deficiência é cercada de desafios 

complexos e incontáveis, se definida essa inclusão como ao acesso, ingresso e 

permanência desses alunos como aprendizes que obtêm sucesso e não como 

apenas números de matrículas ou somando mais um na sala de aula do ensino 

regular (CARVALHO, 2007). 

 Na educação especial, são destacados os níveis progressivos de busca e 

encontro de respostas às necessidades especiais, com relação à aproximação 

física, que compreende a aproximação funcional de acesso aos materiais, aos 

recursos e atividades pedagógicas, chegando ao nível social, na aceitação do meio 

e na interação com ele (BAUMEL; CASTRO, 2003). 

 Na década de 2001 o mundo convive com a globalização que favorece as 

manifestações estendidas a todas as dimensões da vida humana, ou seja, na 

economia, na sociedade, na cultura, na política e na educação, dentre outras áreas. 

Desencadeia a visão, afirmação e reconhecimento de minorias, grupos, regiões ou 
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comunidades, modificando o movimento de homogeneização e aceitando um 

processo dinâmico que acolhe a defesa da diferença, da heterogeneidade e da 

diversidade (RODRIGUES, 2003). 

 A lógica da heterogeneidade, porém, destaca as diferenças individuais entre 

os alunos porque constituem a base de uma construção nova na abordagem 

pedagógica extinguindo a exclusão ou segregação. É buscado agora, o 

desenvolvimento das potencialidades de cada aluno, via percurso individualizado de 

aprendizagem respeitando ritmos e características próprias (RODRIGUES, 2003). 

 Diferentemente da visão de Mantoan (2006, p.19) ao que denomina de 

radicalismo da inclusão, resultado da exigência de uma mudança de paradigma 

educacional: “Na perspectiva inclusiva, suprime-se a subdivisão dos sistemas 

escolares em modalidade de ensino especial e ensino regular. As escolas atendem 

às diferenças sem discriminar ou trabalhar à parte com alguns alunos”. 

 Convém registrar noções de inclusão e de como esse tema se insurgiu no 

contexto social. Lima (2005, p. 79) cita a indagação de Placer (1998, p. 136) atinente 

à identidade e às diferenças: 

Que modos de fragmentar e de experimentar o dentro e o fora, de inventar e 
descobrir, de unir e separar acabaram fazendo de nós seres adeptos da 
limitação, devotos da finitude, apegados à determinação, isto é, seres 
reivindicadores de identidade ou o que no fundo e como veremos não é 
senão o mesmo, seres ébrios de diferença? (PLACER, 1998, p.136 apud 
LIMA, 2005, p.79). 

 

 Sob esse ponto de vista colocado nessa indagação, a proposta é que o 

estudo sobre a formação do professor na escola inclusiva contemple as identidades 

como problemas, quais sejam, através da leitura das implicações de um modo de 

relacionamento, de atribuição e de fixação. Tal condição revela “uma tensão entre o 

conhecido e o novo, entre a exclusão como conserva e a inclusão como criação” 

(LIMA, 2005, p. 79). 



 86 

 Em seus estudos, a autora colheu a percepção de professores sobre a 

escola inclusiva, constatando que a opção educacional de cada educador não 

impede que eles sejam envoltos pela inclusão escolar, inserida nas políticas e nos 

discursos educacionais. Observa que o novo caminho educacional traçado por 

essas políticas não facilita os procedimentos familiares, normatizados, previsíveis e 

mensuráveis que amparam a prática pedagógica e alinham individual e 

objetivamente o fenômeno educativo e escolar. Antes, “[...] a inclusão gera incômodo 

e dificuldade para toda uma geração educada sob os cânones da hegemonia do 

pensamento moderno, cartesiano e cientificista” (LIMA, 2005, p.84). 

 Karagiannis, Stainback e Stainback (1999) relataram sobre a questão da 

inclusão escolar, sinalizando que os alunos não devem receber somente as 

experiências, ferramentas e técnicas especializadas das quais necessitam de 

profissionais especializados e de pedagogos qualificados. Antes é preciso ordenar o 

aprendizado por meio de ambientes integrados e de proporcionar aos professores 

atualização de suas habilidades. 

 Esta ordenação implica na promoção direta de recursos educacionais como 

a eliminação de barreiras arquitetônicas, preparo e competência profissional dos 

educadores, ampliação do material didático existente, incorporação cotidiana de 

materiais específicos para alunos cegos, surdos, com paralisia cerebral, e as 

adaptações dos equipamentos escolares, das adequações curriculares e o apoio 

pedagógico ao aluno (CARVALHO, 2007). 

 Já registrara Mazzotta (1993) que a educação especial poderia ser 

caracterizada por elementos como o currículo especial ou adaptações do currículo 

comum, recursos materiais, equipamentos e aparelhos específicos, pessoal 

profissional qualificado e preparado. Afirma o papel do professor como elemento 
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chave, considerado relevante no conjunto de decisões políticas da sociedade; cabe 

a ele entender essa sociedade e a educação que nela vige, a fim de concretizar o 

valor, o saber e o saber fazer. 

 É preciso, também, refletir sobre as barreiras ao acesso escolar, lembrando 

que os obstáculos ou barreiras são intrínsecos e extrínsecos aos alunos. 

Interessante a constatação de Carvalho (2007) de que os obstáculos à 

aprendizagem saem da área exclusiva as pessoas com deficiência como os cegos, 

surdos, retardados mentais, daqueles que têm paralisia cerebral, dos disléxicos, 

autistas, disgráficos, daqueles que se originam das camadas populares e ainda dos 

que vivem em situação de desvantagem. 

 As barreiras à aprendizagem estão no cotidiano da escola e dos alunos, 

manifestados em qualquer etapa do fluxo de escolarização; neste caso, face às 

barreiras, alguns alunos precisam de ajuda e apoio para o seu enfrentamento e 

superação. Os defeitos, então, se existirem, não se encontram nas pessoas com 

deficiência ou com dificuldades de aprendizagem, mas no próprio sistema 

educacional, pela ideologia que mantém ou pelas condições nas quais ocorre o 

processo de ensino-aprendizagem (CARVALHO, 2007). 

 Em obra anterior Carvalho (2003) escrevera sobre a questão das diferenças 

entre as pessoas e das desigualdades que delas resulta, para além das 

características individuais e alcançando a cultura e as condições em que vivem. 

Confirma a existência de diferenças inter-individuais, diferenças que não despertam 

atenção, mas aquelas que resultam de deficiências, destacam-se e despertam 

sentimentos variados. Tal condição, moldada pelo desconhecimento, permite 

atribuição mais acentuada do imaginário coletivo, da percepção da diferença como 

atributo negativo do sujeito cabendo-lhe tão somente a responsabilidade de si. 
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 Na Conferência Mundial sobre Educação para Todos alguns conceitos-

chave foram trabalhados, transformando “uma visão ampliada de educação básica, 

que é o reconhecimento de que esta se realiza ao longo de toda a vida, desde o 

nascimento (de modo continuado), em múltiplos ambientes de aprendizagem, 

através de diversos meios” (LEMOS, 2008). 

 Concomitantemente à reafirmação da centralidade do sistema escolar na 

condição de mais importante e amplo de educação sistemática e a prioridade no 

ensino primário como o avanço essencial da educação básica, também foram 

realçados os papéis insubstituíveis e complementares dos outros sistemas 

educativos que norteiam a educação: a família, a comunidade, os meios de 

comunicação de massa, os sistemas convencionais ou modernos de ensino, o 

trabalho, entre outros, inerentes à satisfação dessas necessidades básicas de 

aprendizagem (LEMOS, 2008).   

 Mas, debalde foram traçados objetivos magníficos em sua subjetividade, 

porquanto ficaram restritos às mesmas ideologias políticas que compreendem as 

reformas educativas como reformas escolares, sugere Lemos. Com isso, afirma que:  

[...] se impôs, em definitivo, o peso da ideologia educativa convencional que 
associa educação a educação escolar e aprendizagem à escola, que resiste 
a ver as outras educações e os outros âmbitos de aprendizagem que 
operam fora das salas de aula (LEMOS, 2008, p.1). 

 

 São, portanto, minimizadas as inter-relações entre família e escola, entre a 

comunidade e escola, os meios de comunicação e escola. Percebe-se que não há o 

reconhecimento acerca da existência da complementaridade entre educação formal 

e não-formal e mesmo da necessidade de uma estratégia articulada que venha a 

propiciar o desenvolvimento e a transformação da própria educação escolar 

(LEMOS, 2008). 
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3.2 A VEZ DO PROFESSOR NA ESCOLA INCLUSIVA 

 

 Nas considerações de Lima (2005, p. 85), “De fato, a inclusão escolar 

sugere um cenário educacional diferenciado a partir da emergência de novos 

personagens e novos processos de conhecimento”. Contudo, promove estranheza 

de situação e retira a sustentação do professor em sua identidade como tal, pois que 

foi preparada a sua formação em outro cenário – a escola excludente -, de modo 

que os seus procedimentos não têm mais lugar de aposição e se tornam obsoletos, 

desencadeando a sensação de insegurança e incompetência ao profissional. 

 A compreensão desse novo modelo é assim sugerida por Lima: 

Estranha é a situação, desconfortável é esse novo lugar de sujeito, 
desconhecido é o caminho que provoca singulares sentimentos e reações. 
[...] a inclusão escolar, como proposta pedagógica aberta e móvel, coloca-
se na contramão da escolarização tradicional. Ao modificar as referências 
que ordenam o processo educacional e, sobretudo, os critérios de pertença, 
a identidade do professor é afetada, ou melhor, desafiada pela inclusão 
(LIMA, 2005, p. 85). 

 

 A educação, considerada como a condutora do conhecimento para a 

formação humana, consiste no espaço público para o qual devem convergir as 

propostas que reconciliem a escola com a sociedade e desta com a escola, 

aceitando a inclusão de todos como sujeitos de sua autonomia, na manutenção de 

suas crenças, valores e individualidade.  

 Paralelo à educação encontra-se a sociedade civil e o desempenho de seu 

papel na sociedade moderna; com a globalização e as novas tecnologias às portas, 

o Estado não poderá se furtar a redefinir o seu papel e a articulação deste com a 

sociedade civil. Isso porque: 

A modernização do sistema educacional, a fim de oferecer serviços de 
qualidade para todos, exige do Estado atuação mais ágil e flexível, 
contando com a contribuição mais efetiva de amplos segmentos da 
população na formulação e no acompanhamento das políticas públicas 
(SETUBAL, 2000, p.73). 
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 O acesso a essa modernização, no entanto, não poderá deslindar da 

elaboração de estudos, materiais didáticos e paradidáticos configurando uma ponte 

entre o saber técnico-acadêmico e a escola (SETUBAL, 2000). 

 Segnini (2000, p. 75), comenta sobre as muitas contradições presentes na 

relação entre educação e trabalho, pois o crescente desemprego do brasileiro 

escolarizado nos setores modernos da sociedade aponta a relatividade da 

perspectiva instrumental da educação “que se expressa como se fosse capaz de 

garantir o emprego ou, até mesmo, o trabalho”. Vale ressaltar que, no Brasil, a 

educação não é ainda um direito conquistado por todos, de modo que a relação 

entre a educação e o trabalho permite questionamentos a partir das desigualdades 

geracionais, raciais e de gênero.  

 É, portanto pertinente, o comentário de Segnini (2000, p. 77), de que a 

qualificação do indivíduo, que compreende a escolaridade e formação profissional 

“se transformou no fetiche capaz de romper esse processo. Somas vultosas estão 

sendo gastas no mundo inteiro para requalificar trabalhadores. Os resultados são 

pífios se mensurados a partir da reinserção no mercado de trabalho”. 

 Face a um descortinamento rápido e sem precedentes de mudanças na 

história das sociedades, na economia, na tecnologia e na indústria do conhecimento, 

tornam-se perplexos os educadores e se questionam acerca do futuro de sua 

profissão; alguns temem perdê-la, mas não sabem o que devem fazer. 

 É nesse complexo de indecisões que o pensamento educacional favorece a 

proliferação de palavras, as quais são citadas por Gadotti (2000), e que podem se 

constituir uma diretriz para onde se pode caminhar: 

[...] todas as palavras citadas por Abbagnano e Aurélio: “projeto” político-
pedagógico, pedagogia da “esperança”, “ideal” pedagógico, “ilusão” e 
“utopia” pedagógica, o futuro como “possibilidade”. Fala-se muito hoje em 
“cenários” possíveis para a educação, portanto, em “panoramas”, 
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representação de “paisagens”. Para se desenhar uma perspectiva é preciso 
“distanciamento”. É sempre um “ponto de vista” (GADOTTI, 2000, p.4).  
 

 Pois que se a sociedade se diz do conhecimento, não deixa de incutir 

preocupação à profissão docente, com conseqüências relevantes no trabalho 

pedagógico e na formação docente. Mais ainda, se for pensada a presença do aluno 

na escola não como produto de um ato de vontade, mas de uma imposição social e 

familiar. Com base nisto, a atividade docente se caracteriza por uma complexidade 

emocional, vivida em um espaço carregado de afetos, de sentimentos e de conflitos, 

para o qual o professor deve ser formado, “[...] não apenas para uma relação 

pedagógica com os alunos, mas também para uma relação social com as 

„comunidades locais‟” (NÓVOA, 2002, p. 24). 

 Lima (2005, p. 85), por sua vez, entende que “O papel do professor é parte 

de determinado processo educativo. Ele integra uma concepção de escola, de 

educação e de sociedade”. 

 Para Dal‟Igna (2007, p. 26), desde sempre, na sociedade moderna ocidental, 

o professor é modelo de dignidade, de tolerância, de moral, de religiosidade e de 

normalidade para todas as pessoas ligadas direta ou indiretamente à escola. Essa 

idéia de modelo “[...] agrega ao professor o poder de monitorar cuidadosamente os 

caminhos que devem ser percorridos, principalmente pelas crianças, para que 

cheguem à maioridade/consciência ou desempenhem o lugar do modelo”. 

 De acordo com Machado (2004, p. 225), o processo de formação de 

professores em formação continuada se dissocia de um processo de transmissão de 

conhecimentos científicos efetivados pelo formador-pesquisador, e apresenta-se 

como um local de reflexão sobre o ensino-aprendizagem de uma determinada 

disciplina, consoante aos objetivos propostos, sobre os conteúdos a serem 

ensinados e sobre a coerência intrínseca das ações educacionais.  
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 De seus estudos sobre a inclusão comenta Lima (2005) que, ainda que haja 

críticas pelo modo como a inclusão escolar foi implementada na educação, a 

aceitação por parte dos professores alude essencialmente ao direito do cidadão, 

conforme se registra: 

Para esses professores, a escolha da inclusão como modo de educar não é 
uma questão de direito, mas de dever, uma vez que a educação para todos 
é um direito constitucional dos alunos. Nesse sentido, os professores, em 
suas queixas e críticas, quando se referiam à inclusão, diziam que eles só 
tinham deveres e os alunos, direitos! (LIMA, 2005, p. 80). 

 

 Olhando o professor como sujeito, verifica-se que esse não reproduz apenas 

o conhecimento como parte de seu trabalho de aula, mas faz de seu espaço de 

educação a práxis docente e de transformação humana, refletida em sua prática 

como agente de mudanças na escola e na sociedade (LIMA, 2005).    

 Tal tradução analítica confere ao professor o conceito de um intelectual em 

processo contínuo de formação, pois a função docente requer compreender, 

também, a capacidade profissional em prever as suas ações, produzindo 

conhecimento no exercício da profissão, “sendo a investigação a ela inerente, visto 

que a prática apresenta problemas que necessitam ser superados para a 

continuidade do trabalho” (LIMA e GOMES, 2002, p. 170). 

 Isso se dá porque a formação dos professores contempla uma educação 

“orquestrada pelos processos de disciplinaridade e normatização dos corpos, dos 

sentidos, das condutas e das identidades fixadas”, mas que agonizam no cenário 

novo, em virtude de não ter aprendido e nem ensinado os educadores a interagir 

com a imprevisibilidade das diferenças (LIMA, 2005, p. 86). 

 Na formação do professor, portanto, devem ser substituídas as normas, o 

aprendizado da obediência, a constituição da ordem e a ênfase na expectativa de 

recompensa do progresso escolar; em resumo, se extinguiu o papel do professor 
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conservador, incapaz de atender aos anseios de uma escola inclusiva aberta, 

contingente e construída de forma plural no ambiente e na alteralidade de seu grupo 

cultural. De tal sorte que “O papel do professor [...] perde-se diante dos novos alunos 

e da escola inclusiva”. Dele são requeridos outro perfil, outros sentidos e 

características a fim de que seja efetivada uma nova práxis escolar (LIMA, 2005, p. 

86). 

 Sendo a inclusão uma modalidade de educação para todos e voltada a um 

ensino especializado do aluno, é fato que a sua inserção comporta dificuldades no 

enfrentamento de um desafio maior com afetação no ser humano: o professor. A ele 

compete compreender e utilizar novos recursos físicos e materiais para que o 

processo escolar se efetive mediante o desenvolvimento de novas atitudes e formas 

de intenção na escola, mudanças no relacionamento pessoal e social (FERREIRA, 

2006). 

 Atinente aos valores pessoais, Celani (2004, p.46), lembra que as culturas 

de ensino-aprendizagem compreendem crenças, valores, hábitos e formas de ação 

comunitárias de professores que se seguem ao longo dos anos: incluem padrões de 

relacionamento, formas de associação e soluções que são partilhadas e geradas 

historicamente.  

 Disso, torna-se difícil ao professor trocar os velhos mapas conhecidos no 

sentido de adotar uma nova maneira de pensar e de encarar os fatos que se 

apresentam no moderno cotidiano. Porque, fatalmente, perderá a noção de 

estabilidade, demarcada e delimitada para o seu agir, determinada em seus mapas 

antigos, que lhe dão segurança e servem para indicar o caminho (CELANI, 2004). 

 Corrobora Mantoan (2006, p.22), os professores sabem que é preciso 

expulsar a exclusão das escolas e fora delas, pois receber alunos que aprendem é 
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fácil e ainda mais fácil encaminhar alunos com dificuldades de aprendizagem, sejam 

eles pessoas com deficiência ou não, para as classes ou escolas especiais e mesmo 

para programas de esforço e aceleração. Este é um modo claro e evidente que o 

professor encontra para continuar a discriminação dos alunos que não consegue 

ensinar e assim se configura: “Estamos habituados a repassar nossos problemas 

para outros colegas, os „especializados‟. Assim, não recai sobre nossos ombros o 

peso de nossas limitações profissionais”. 

 Carvalho (2007) já tivera essa percepção ao afirmar que professores se 

defendem dizendo que rejeitam alunos com deficiências porque em seus cursos de 

formação não receberam suficientes instruções e que não dão conta nem daqueles 

alunos tidos como normais. Vigoram descontentamento e desmotivação quanto às 

condições de trabalho, salários baixos e desvalorização da profissão de magistério. 

 A explicação para as reações individuais de professores na mudança de 

paradigma para a escola inclusiva tem sua ênfase em alguns preceitos básicos: 

receptividade e interesse na presença de alunos com deficiência em suas salas; 

temor, tolerância e rejeição, assim comentados: 

Os que temem afirmam sentir-se despreparados para lidar com dificuldades 
de aprendizagem, principalmente quando devidas a alguma deficiência. 
Muito impregnados, ainda, pelo modelo médico, sugerem a ação de 
especialista, supostamente os mais indicados para atender os alunos „com 
defeito‟. Os que toleram, em geral, cumprem ordens superiores e transforma 
a presença do aluno com deficiência em algo penoso, „impossível‟ de 
resolver e o acabam deixando entregue à própria sorte, talvez mais 
segregado e excluído na turma do ensino regular do que se estivesse em 
classes ou escolas especiais (CARVALHO, 2007, p.30-1). 

 

 Informa Prieto (2006) os conhecimentos acerca do ensino de alunos com 

deficiência devem fugir ao domínio de alguns especialistas, mas serem apropriados 

pelo maior número possível de profissionais da educação. O que vigora, contudo, é 

o fato de que há muitos professores dos sistemas de ensino pouco familiarizados 

com a teoria e a práxis sobre a educação inclusiva. 
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 Para Mantoan (2009, p.27) é com razão que professores alegam que “[...] 

em seus cursos de formação não tiveram a oportunidade de estudar a respeito, nem 

de estagiar com alunos da educação especial”. Muitos resistem em trabalhar com o 

aluno com deficiência, outros o fazem apenas para minimizar conflitos; alguns, 

porém, aceitam essa educação como um desafio e descobrem o trabalho na 

diversidade. 

 Ao professor, na busca da aceitação de novos mapas que permitam traçar 

novos rumos ao aprendizado e à criatividade, é certo que a rota e o destino serão 

descobertos por meio da própria viagem; isso significa que os velhos mapas e seus 

caminhos servem para refletir e questionar e desse modo gerar novas perspectivas 

por meio da contestação e do conflito na aprendizagem: 

Temos, então, uma situação na qual, ao invés de planos bem delineados, 
teremos agendas em constante mudança, relativas a questões de fundo, a 
desafios e a aspirações. Isso pressupõe o diálogo, o auto-questionamento, 
a organização em redes de comunicação e, frequentemente, o conflito 
aberto (CELANI, 2004, p.39). 

 

 É dessa forma que novos modelos mentais devem ser desenvolvidos e 

buscados a fim de que a inovação e os novos direcionamentos estratégicos 

obtenham êxito na aprendizagem (CELANI, 2004). 

 Oportunamente, aufere-se de Lima (2005, p. 87), um questionamento acerca 

do novo papel do professor como educador da inclusão escolar, quando pergunta 

“[...] se não seria inadequado continuar nomeando esse novo papel de professor. 

Afinal, os nomes carregam uma série de sentidos, significados e valores colados em 

seu enunciado, que afetam o desempenho desses papéis”. 

 No entendimento de Lima (2005), o novo papel do professor na educação 

inclusiva não dá continuidade ao antigo; tampouco sintetiza partes já estabelecidas 



 96 

ou se inspira em modelos anteriores ou semelhantes, mas se transmuta em outro 

papel. Dessa compreensão, tem-se que: 

Assim como a inclusão é uma ruptura com a concepção educacional 
tradicional, o processo de criação de um novo papel de professor na escola 
inclusiva também implica uma descontinuidade. Ele é outro. [...] A escola 
inclusiva é local, os alunos são encarnados, os saberes são múltiplos e o 
processo do conhecimento é complexo (LIMA, 2005, p. 87). 

 

 Se a reconstrução da ação docente se desenha no contexto educacional 

como um processo de caráter científico da Educação, essa formação pressupõe 

auferir resultados sobre variáveis como o professor reflexivo, dotado de habilidades 

e competências, revelando o perfil de um professor com saberes profissionais 

personalizados e situados. A ele caberá responder convenientemente às novas 

dimensões do conhecimento, das relações interpessoais, de desenvolvimento 

humano, da informação e da tecnologia como elementos constitutivos de um novo 

modelo de desenvolvimento, estimulando com o desempenho deste papel, a 

realização de novas análises (LIMA e GOMES, 2002, p. 167). 

 O‟Brien e O‟Brien (1999) entendem a tensão das pessoas preocupadas com 

o ensino inclusivo e exigem reforma, reestruturação e renovação das escolas, 

compreendendo que isso acontecerá quando professores, diretores e 

coordenadores, além dos pais e da comunidade, se envolverem diretamente no 

trabalho de inclusão de alunos com deficiência. Essa será a tarefa que possibilitará a 

renovação na escola, resultando em novos comportamentos e novas culturas. 

 Tal é essa confusão informacional, que a educação se vê preocupada com o 

desempenho de seus educadores quanto a acompanhar as conseqüências da 

evolução das novas tecnologias, centradas na comunicação de massa, na difusão 

do conhecimento, e que ainda não estão completamente instaladas no ensino 

(GADOTTI, 2000). 
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 Observam-se contradições inerentes à educação vigente e sua 

operacionalidade por meio da linguagem escrita e a cultura atual dominante 

impregnada pela linguagem da televisão e a da informática, em especial, a 

linguagem da Internet, a nova opção de cultura digital. Por isso, é preciso que a 

escola se isente dos recursos tradicionais que não têm apelo para as crianças e 

jovens, sendo premente que haja mudanças profundas nos métodos de ensino a fim 

de reservar ao cérebro humano aquilo que lhe é peculiar, ou seja, a capacidade de 

pensar, ao invés de desenvolver a memória. “[...] a função da escola será, cada vez 

mais, a de ensinar a pensar criticamente” (GADOTTI, 2000, p.5). 

 Na verdade, trata-se de compartilhar a responsabilidade da promoção da 

formação inicial, entre o ensino superior e as escolas parceiras, nas quais os 

estudantes exercem a sua capacitação como estagiários. Nisso se vê que: 

Os estudantes são quase completamente dependentes das escolas para 
assegurar que sejam expostos à melhor prática sob a direção do 
coordenador de necessidades educacionais especiais, que pode organizar 
para os estagiários períodos com o profissional visitante de apoio, como 
psicólogos educacionais e professores que são assessores educacionais 
(MITTLER, 2003, p. 189). 

 

 Todavia, se observada que a capacitação e a conscientização de novos 

professores poderão fornecer solidez nos fundamentos essenciais ao 

desenvolvimento de uma prática efetiva, considerando-se uma nova geração de 

professores, constata-se a sua importância quanto à liderança ativa e apoio dos 

diretores e dos profissionais em cargos de chefia, essenciais à implementação de 

mudanças e reformas cuja base tenha como diretriz a orientação inclusiva 

(MITTLER, 2003). 

 Segundo Prieto (2006) mais do que uma necessidade profissional, a 

formação continuada do professor implica em um compromisso dos sistemas de 

ensino comprometidos com a qualidade do ensino. Cabe a esses sistemas a 
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garantia de que os professores serão aptos na elaboração e implantação de novas 

propostas e práticas de ensino em resposta às características de seus alunos, 

incluindo as evidenciadas pelos alunos com deficiências. 

 Isto posto, Gadotti (2000, p.7) é claro quanto às perspectivas da educação 

contemporânea: deve haver uma educação voltada para o futuro e essa não se 

esquiva do perfil de contestação, de superação de limites que o Estado venha a 

impor e nem mesmo os ditames do mercado. Há que se querer uma educação mais 

voltada para a transformação social do que para a transmissão cultural e a resposta 

está na pedagogia da práxis como uma pedagogia transformadora, em razão de que 

comporta um referencial geral mais seguro do que as pedagogias centradas na 

transmissão cultural, observado esse momento de transição na educação. 

 Um sentido mais amplo de transformação já havia sido registrado por 

O‟Brien e O‟Brien (1999, p.52) ao referirem a contribuição dos alunos com 

deficiências para a construção da comunidade na escola. Isto acontece quando os 

“[...] alunos com deficiências importantes revelam ter consciência das dimensões da 

vida escolar e proporcionam oportunidades, para todos que dela compartilham, de 

aprender maneiras mais gratificantes de estar juntos”. 

 Benefícios, portanto, são auferidos por todos que compartilham a escola 

inclusiva, na ocorrência de descobertas de pontos em comum com pessoas que 

parecem e agem de maneira diferente, no orgulho de ajudar alguém a obter ganhos 

reais que parecem impossíveis no primeiro momento, além da oportunidade de 

cuidar de outras pessoas, superando a segregação e desenvolvendo habilidades 

resolutivas com a cooperação e promoção da igualdade (O‟BRIEN; O‟BRIEN, 1999). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Ao estudo da formação docente para a educação inclusiva compete pensar 

na pesquisa como a “atividade voltada para a solução de problemas, através do 

emprego de processos científicos” (CERVO, 1983, p. 50). 

 Essa atividade tem sua gênese em uma dúvida ou problema e busca uma 

resposta científica por meio de um método de mesmo teor; assim, a solução 

dependerá da realização de trabalho com instrumentos científicos e procedimentos 

adequados. 

 Ressalta-se, para compreensão, que a pesquisa não se constitui em forma 

única para obtenção de conhecimentos e descobertas, porque outros meios de 

acesso ao saber dispensam o uso de processos científicos; um desses meios é a 

pesquisa bibliográfica “[...] que se caracteriza por dirimir pequenas dúvidas, 

recorrendo a documentos” (CERVO, 1983, p.50). 

 Ao conceituar a pesquisa científica, sua característica a aponta como 

“atividade intelectual intencional que visa responder às necessidades humanas” 

(SANTOS, 2000, p. 15). Pois que, questionamentos pedem soluções; levantar 

problemas e para eles gerar soluções implica na atividade intelectual conhecida 

como teorização; a partir dessa se formulam as soluções. 

 Para esta proposta de estudo a pesquisa científica se fez presente desde o 

momento em que foi buscado o atendimento aos objetivos que norteiam as práticas 

pedagógicas na formação docente para a educação inclusiva. 

 O trabalho recebeu aprovação para elaboração por meio do Of. nº 

00031/2009 do Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos e Animais na 

Universidade Tuiuti do Paraná, CEP-UTP (Anexo A). 
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 Questões subsequentes dirigidas aos sujeitos da pesquisa contribuíram para 

o alcance das respostas desejadas. Essas questões compuseram o roteiro de 

entrevistas, que poderiam gerar novos questionamentos. 

 A realização de análise documental da matriz curricular dos Cursos de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, Educação Física e Pedagogia das 04 (quatro) 

Universidades da Cidade de Curitiba, Paraná, permitiu identificar se à educação 

inclusiva corresponde a sua estrutura pedagógica.  

 Apesar de, na cidade de Curitiba, existir muitas instituições de ensino 

superior, justifica-se a escolha por estas quatro instituições serem Universidades da 

Cidade de Curitiba. Os cursos de Licenciatura abordados são os únicos três cursos 

em comum nas Universidades referidas. 

 Quanto aos procedimentos da pesquisa, foi realizada análise documental, 

com levantamento da matriz curricular dos Cursos de Licenciatura na formação 

docente para a educação inclusiva, considerando que “Documentos são as fontes de 

informação que ainda não receberam organização, tratamento analítico e 

publicação” (SANTOS, 2000, p. 29).  

 Gil (1999) indica que a pesquisa documental é semelhante à pesquisa 

bibliográfica, diferente apenas na natureza das fontes: a pesquisa bibliográfica se 

utiliza das contribuições dos diversos autores acerca de determinado assunto; já a 

pesquisa documental utiliza materiais que não receberam tratamento analítico, que 

ainda podem ser reelaborados conforme objetivos predeterminados. 

 Sendo assim, há também similaridade na prática da pesquisa documental 

que segue as mesmas etapas da pesquisa bibliográfica. Neste trabalho, as fontes 

documentais foram as matrizes curriculares dos Cursos de Licenciatura já referidos. 
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 Para a realização da pesquisa documental foram selecionados os currículos 

dos Cursos de Licenciatura, relacionando-se todas as disciplinas que os compõem, 

em todos os períodos comportados a partir da vigência da legislação da inclusão. 

 Os dados coletados foram ordenados e analisados, com o propósito de 

identificar se as disciplinas constantes no currículo dos Cursos de Licenciaturas 

contemplam a formação do professor para a educação inclusiva. 

 Para a elaboração da fase exploratória da pesquisa, salientam-se as 

considerações de Deslandes (1994) sobre a pesquisa qualitativa e a exigência que 

esta faz quanto às atividades que compõem a fase exploratória. É necessária uma 

aproximação maior com o campo de observação no delineamento das questões, 

como os instrumentos de investigação e o grupo de pesquisa. A construção desta 

trajetória inclui a exploração de campo, escolha do espaço da pesquisa, do grupo a 

ser pesquisado, do estabelecimento de critérios de amostragem e elaboração de 

estratégias para entrada em campo; inclui a definição de instrumentos e de 

procedimentos para a análise dos dados. 

 A composição dos sujeitos da pesquisa foi determinada após a realização do 

levantamento dos sujeitos presentes em cada uma das áreas do universo, 

configurando o grupo do estudo. 

 A investigação foi pautada a partir da seleção dos sujeitos para a pesquisa: 

coordenadores das Licenciaturas e professores das disciplinas específicas 

vinculadas à inclusão, quanto ao conhecimento que detêm do currículo acadêmico e 

acerca da prática pedagógica da inclusão escolar. 

 Quanto às técnicas da pesquisa, definidas como os procedimentos 

científicos para sua realização, se constituíram nos meios corretos para execução 

das operações de interesse desta proposta. Constaram, portanto, de pesquisa 
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qualitativa com realização de entrevistas aos sujeitos selecionados, em razão de que 

ela “tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como 

instrumento-chave” (TRIVIÑOS, 1987, p. 128). 

 Na pesquisa sobre a educação, Gatti (2002) comenta a expansão do uso da 

pesquisa qualitativa como um método alternativo aos modelos experimentais e aos 

estudos empiricistas, na medida em que passou a ser questionado o poder 

explicativo sobre os fenômenos educacionais. Nas análises qualitativas, alternativas 

compõem um universo heterogêneo de métodos e técnicas, incluindo os estudos de 

caso, a pesquisa participante, a análise de conteúdo, os estudos etnográficos e 

antropológicos, dentre outros. 

 São abordagens novas ao trato de problemas e processos escolares, e 

facilitam a revisão dos parâmetros usuais utilizados para definir o que é fazer 

ciência. Comportando outros fundamentos, a abordagem qualitativa enfoca o 

questionamento da neutralidade do pesquisador e dos instrumentos de pesquisa, 

bem como do conceito de causalidade determinística, e da objetividade baseada na 

idéia de imutabilidade dos fenômenos em si, em repetição estática (GATTI, 2002). 

 Richardson (1999, p. 90) define a pesquisa qualitativa da seguinte forma: 

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 
compreensão detalhada dos significados e característica situacionais 
apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas 
quantitativas de características ou comportamentos.  

 

 Pelo fato de revelar as convicções dos entrevistados, a pesquisa qualitativa 

é entendida em sua importância para o conhecimento teórico do investigador. A 

pesquisa da validade é aplicada em todas as etapas do processo de investigação, 

iniciando-se no projeto e terminando nas conclusões do relatório (RICHARDSON, 

1999). 
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 Segundo Lüdke (1986), o material obtido neste tipo de pesquisa é rico em 

descrições de pessoas, situações e acontecimentos. Ao pesquisador é 

recomendado que preste atenção ao maior número possível de elementos presentes 

na situação estudada, pela importância que qualquer aspecto supostamente trivial 

pode ter como essencial à compreensão do problema.  

 Tendo como uma das características básicas a maior preocupação com o 

processo em detrimento do produto, Lüdke (1986) assevera que o interesse do 

pesquisador no estudo de um determinado problema é verificar a sua manifestação 

nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas. 

 Como instrumento de coleta de dados a investigação com os coordenadores 

e professores das disciplinas específicas vinculadas à inclusão utilizou um roteiro de 

entrevistas que se encontra nos anexos. (Apêndices A e B). 

 A realização das entrevistas deu-se com a abordagem aos coordenadores e 

aos professores de cada instituição selecionada, apresentado o objeto do estudo e 

solicitada a entrevista.  

 O registro dos dados deu-se mediante utilização de aparelho eletrônico de 

gravação, com autorização prévia de uso por parte de cada um dos sujeitos da 

pesquisa. Os dados foram transcritos na íntegra pela pesquisadora, com o propósito 

específico de favorecer a interpretação dos mesmos por entender que o contato 

direto com os coordenadores e professores entrevistados facilita a compreensão do 

sentido do relato oral, considerando a significação dos gestos, entonação e ênfase 

de voz.   

 Neste procedimento foram respeitadas as falas originais, registrando os 

eventuais vícios de linguagem, as construções tidas como equivocadas na Língua 

Portuguesa e as possíveis ausências nas respostas; entretanto, foram retiradas as 
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expressões idiomáticas. Essa decisão implicou na redução de repetições de 

palavras. 

 Para a análise dos dados coletados decidiu-se pela transcrição de trechos 

ditados na entrevista, apresentados e discutidos a cada questão da pesquisa. Foram 

inseridas citações/falas dos entrevistados como foram originalmente expressadas, 

discutidas em seu conteúdo e realizada a inferência com base em registros teóricos. 

 A decisão da pesquisadora em promover a descrição e registro de algumas 

falas se justificou pela excelência do conhecimento que os entrevistados detêm 

sobre a educação inclusiva, sobre a instituição que representam e, especialmente, 

pela propriedade em relatar sobre as questões sociais que vêm norteando a 

formação de professores para a educação inclusiva. 

 As entrevistas foram realizadas com 12 (doze) coordenadores e 08 (oito) 

professores das 04 (quatro) instituições de ensino superior selecionadas, no período 

de 19 de março a 14 de maio de 2009. 

 Os entrevistados foram denominados de C1, C2, C3, C...n, para os 

coordenados de cursos de licenciatura e P1, P2, P3, P...n, para os professores das 

disciplinas de educação inclusiva das licenciaturas e assim foram apresentados com 

o propósito de manter sigilo sobre a identidade dos mesmos. 

 Contudo, a indicação de coordenadores quanto aos cursos de licenciatura foi 

feita com o acréscimo de indicativos como segue no quadro 2: 
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QUADRO 2 INDICAÇÃO DAS DENOMINAÇÕES DOS COORDENADORES 
ENTREVISTADOS SEGUNDO O CURSO DE LICENCIATURA 

 

 
LICENCIATURAS 

UNIVERSIDADE 
1 

UNIVERSIDADE 
2 

UNIVERSIDADE 
3 

UNIVERSIDADE 
4 

Educação 
Física 

C1a C4a C7a C10a 

Pedagogia C2b C5b C8b C11b 

Ciências 
Biológicas 

C3c C6c C9c C12c 

Fonte: Autoria, 2009. 

 Acréscimo da letra “a” para indicar o curso de licenciatura em Educação 

Física; acréscimo da letra “b” para indicar o curso de licenciatura em Pedagogia, e 

acréscimo de letra “c” para indicar o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, 

concernente a todas as instituições pesquisadas no estudo. 

 Na sequência, o quadro 3 apresenta as denominações para os professores 

entrevistados, com a mesma ordenação de acréscimos das letras “a”, “b” e “c”. 

 
QUADRO 3 INDICAÇÃO DAS DENOMINAÇÕES DOS PROFESSORES 

ENTREVISTADOS SEGUNDO O CURSO DE LICENCIATURA 
 

 
LICENCIATURAS 

UNIVERSIDADE 
1 

UNIVERSIDADE 
2 

UNIVERSIDADE 
3 

UNIVERSIDADE 
4 

 
Educação 

Física 
P1a P4a P7a P10a 

 
Pedagogia 

 
P2b P5b P8b P11b 

 
Ciências 

Biológicas 
P3c - - - 

Fonte: Autoria, 2009. 
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 Com respeito ao descarte de entrevistas, o coordenador denominado de 

C12c não respondeu às questões do roteiro da entrevista porque a licenciatura não 

oferece uma disciplina de educação inclusiva. 

 Outros dois coordenadores C6c e C9c também confirmaram que a sua 

licenciatura não oferece a disciplina de educação inclusiva, dados igualmente 

constatados na pesquisa documental da matriz curricular. Entretanto, eles foram 

entrevistados em razão que a matriz curricular analisada se encontrava 

desatualizada e, pressupondo-se que, sendo a educação inclusiva uma disciplina 

recente, poderia ter sido inserida na matriz curricular. Sendo assim, algumas 

questões do roteiro não foram respondidas por esses coordenadores. 

 Para a análise dos dados obtidos foi seguido o ditado nos objetivos 

propostos, observando o atendimento ao problema que cada um deles enfocou. 

Sobre esta parte da investigação, Gil (1999) destaca a relevância dos 

procedimentos, indicando dois processos, distintos e relacionados entre si. 

 Lüdke (1986) já havia comentado sobre a importância da análise dos dados 

qualitativos, o que significa expressamente trabalhar todo o material obtido durante a 

pesquisa, incluindo relatos de observação, transcrição das entrevistas, análise de 

documentos e demais informações disponíveis. 

 Nesta etapa, portanto, é preciso observar que: 

A tarefa da análise implica, num primeiro momento, a organização de todo o 
material, dividindo-o em partes, relacionando essas partes e procurando 
identificar nele tendências e padrões relevantes. Num segundo momento 
essas tendências e padrões são reavaliados, buscando-se relações e 
inferências num nível de abstração mais elevado (LÜDKE, 1986, p. 45). 

 

 A análise, portanto, “[...] tem como objetivo organizar e sumariar os dados de 

forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para 

investigação” (GIL, 1999, p. 168). Quanto à interpretação, busca o sentido mais 
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amplo das respostas, procedimento realizado com base na ligação a outros 

conhecimentos já obtidos. 

 A pesquisa buscou investigar como se dá a formação teórico/prática sobre a 

educação inclusiva nos Cursos de Licenciatura nas Universidades da Cidade de 

Curitiba, a formação acadêmica dos professores que atuam nessa disciplina, o 

conteúdo que está sendo ministrado, a elaboração dos conteúdos mínimos da 

mesma e perspectivas futuras sobre o aluno em formação para a educação 

inclusiva. 
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5 O QUADRO DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 

OPINIÕES E REGISTROS CURRICULARES 

 

 Neste capítulo são apresentados os dados coletados na pesquisa de campo 

junto aos coordenados e professores de cursos de licenciatura e os dados obtidos 

na análise documental, nessa ordem de anúncio. 

 Quanto aos resultados iniciais sobre a amostra são mostrados no design a 

seguir: 

 

FIGURA 2 – DESIGN DOS RESULTADOS INICIAIS DA PESQUISA DE CAMPO 
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2 
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  Fonte: Autoria, 2009. 

 

 

 Conforme a figura a seguir, o número dos sujeitos da pesquisa é mostrado 

com relação à instituição de referência. 

 

 

 

 

 

Educação Física – Pedagogia - 
Ciências Biológicas 
 
Educação Física – Pedagogia 

 

Educação Física – Pedagogia 

 

Educação Física – Pedagogia  
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GRÁFICO 1 – NÚMERO DE ENTREVISTADOS EM CADA UMA DAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR SELECIONADAS 
PARA A PESQUISA 
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Fonte: Autoria, 2009. 

 

 Verifica-se nos dados da figura acima que houve coerência quanto aos 

coordenadores entrevistados, em número igual de 03 (três) coordenadores para 

cada uma das instituições de ensino superior, obedecendo ao igual número de 

licenciaturas, quais sejam, Educação Física, Pedagogia e Ciências Biológicas. 

 A maioria total de entrevistados foi da Universidade 1, com 03 (três) 

professores e 03 (três) coordenadores; nas demais instituições referidas, o número 

de professores foi de 02 (dois). 

 Com relação à incidência da disciplina de educação inclusiva nos cursos de 

licenciatura os dados são mostrados na Tabela 1, a seguir. 
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TABELA 1 - CURSOS E INSTITUIÇÕES QUE MINISTRAM AS DISCIPLINAS 
VINCULADAS À EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Cursos/Instituições 1 2 3 4 

Curso de Ciências Biológicas sim não não não 

Curso de Educação Física sim sim sim sim 

Curso de Pedagogia sim sim sim sim 

Fonte: Autoria, 2009. 

  

 Analisando os dados da tabela acima, verifica-se que apenas a Universidade 

1 possui a disciplina de educação inclusiva em todos os cursos; nas demais 

instituições, a disciplina não é ministrada no curso de Ciências Biológicas. 

 Em análise das matrizes curriculares das Licenciaturas em Ciências 

Biológicas, Educação Física e Pedagogia das Universidades da Cidade de Curitiba, 

Paraná, relacionam-se as seguintes disciplinas: 

 Disciplinas de educação inclusiva nas matrizes curriculares da Universidade 

1: 

 Licenciatura de Pedagogia: Fundamentos da Educação Especial e Inclusiva, 

no 3º Semestre, Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS, no 4º Semestre e 

Fundamentos da Educação Especial e Inclusiva II, no 4º Semestre. 

Licenciatura em Educação Física: Educação Física para Portadores de 

Necessidades Especiais, no 4º Período. 

 Disciplinas de educação inclusiva nas matrizes curriculares da Universidade 

2: 

 Licenciatura de Pedagogia:- Educação Especial I, no 3º Período e Educação 

Especial II, no 4º Período. 

 Licenciatura de Educação Física: Educação Física Adaptada I, no 7º Período 

Educação Física Adaptada II, no 8º Período. 
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 Disciplinas de educação inclusiva nas matrizes curriculares da Universidade 

3: 

 Licenciatura de Educação Física: Educação Física Adaptada I, no 4º Período 

e Educação Física Adaptada II, no 5º Período. 

Licenciatura de Pedagogia: Fundamentos Teóricos e Metodologia da 

Educação Especial, no 6º Período e Libras, no 6º Período. 

  Disciplinas de educação inclusiva nas matrizes curriculares da 

Universidade 4: 

 Licenciatura de Pedagogia: Fundamentos da Educação Especial, disciplina 

obrigatória no 4º ano. 

Licenciatura em Educação Física: Introdução à Educação Física Adaptada, 2º 

Ano. 

Analisando as disciplinas que compõem as matrizes curriculares das 

licenciaturas selecionadas para este trabalho verifica-se que a disciplina de 

educação inclusiva não consta na licenciatura de Ciências Biológicas em nenhuma 

das instituições de ensino superior. 

O coordenador entrevistado C3c, da Universidade 1, indicou que no 3º 

Período da Licenciatura de Ciências Biológicas a instituição tem a disciplina 

Fundamentos de Educação Especial Inclusiva e, no 4º Período é ministrada a 

disciplina de Libras; no entanto, essas duas disciplinas não constam na matriz 

curricular da instituição. 

Com relação à disciplina Fundamentos de Educação Especial Inclusiva no 3º 

Período da Licenciatura de Ciências Biológicas da Universidade 1, consta na matriz 

curricular em Atividades Complementares III. No 4º período, a disciplina de Libras 

consta nas Atividades Complementares IV. 
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 Os dados coletados na entrevista foram apresentados nesta ordem: no item 

5.1, apresentaram-se os dados da entrevista com os coordenadores; no item 5.2, os 

dados coletados na entrevista com os professores.  

 

5.1 OS DEPOIMENTOS DE COORDENADORES DAS LICENCIATURAS 

SELECIONADAS SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

 

 São apresentados dados das entrevistas realizadas com 12 (doze) 

coordenadores de cursos de licenciatura de Educação Física, Pedagogia e Ciências 

Biológicas. Para cada uma das questões são apresentadas as respostas e parte 

integral da entrevista, reservando-se os coordenadores que não oferecem a 

disciplina de educação inclusiva no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

em algumas questões específicas. 

 

5.1.1 Relevância em haver uma disciplina sobre inclusão na matriz curricular dos 

Cursos de Licenciatura 

 

 Perguntado aos coordenadores das licenciaturas entrevistados se 

consideram relevante que haja uma disciplina de inclusão nos Cursos de 

Licenciatura, as respostas foram unânimes no sentido dessa importância. 

 A elaboração desta questão teve como motivação a intenção de saber a 

incidência da disciplina de inclusão em Cursos de Licenciatura e de obter 

comentários dos entrevistados sobre a mesma. 
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 Das entrevistas, é importante referir certos depoimentos que mostram ou 

confirmam a compreensão ou a certificação sobre a existência de tal disciplina nos 

Cursos de Licenciatura das instituições pesquisadas. 

 Assim, o coordenador entrevistado C1a acrescenta quanto a esta questão 

sobre a relevância da disciplina que: “[...] nós temos que fazer a inclusão de pessoas 

com certas deficiências e por que não, algumas dificuldades que a gente fala de 

doenças ocultas” (C1a). 

 Especificamente quanto a este comentário, observa-se a percepção do 

educador com referência a doenças pré-existentes, que eventualmente passa 

despercebido aos sujeitos do contexto social, que não identificam em seu meio 

doenças como “[...] a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico” (C1a). 

 Acerca dessa questão não se encontrou na literatura pesquisada uma 

indicação, senão as referências legais ditadas em convenções e acordos 

internacionais dos direitos humanos e do direito à educação de todos, registradas 

como na citação da Unesco (1994), por exemplo, quanto às crianças de outros 

grupos desavantajados ou marginalizados, ou da Convenção de Guatemala (1999) 

sobre a eliminação da discriminação contra pessoas portadoras de deficiências, e 

mesmo da percepção acerca das diferentes necessidades dos alunos no sentido de 

manter-se o respeito e o direito de todos (LODI, 2003). 

 Analisando o comentário de C1a, é preciso esclarecer que a doença mental 

não se caracteriza como uma deficiência, mesmo apresentando a necessidade de 

tratamento médico e cuidados. Ainda que o depoimento do entrevistado fuja ao 

enfoque da investigação – que trata da deficiência – é importante o seu relato em 

razão das condições apresentadas pelos alunos em sala de aula. 
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 Quanto ao entrevistado C3c o seu depoimento salienta que “[...] a grande 

sinalização da educação no país é de acabar com as escolas especiais, a gente vai 

ter alunos especiais dentro dos turnos regulares”, indicando que essa nova condição 

requer que um profissional formado na licenciatura adaptado a esse trabalho (C3c). 

 Entende-se que essa questão registrada pelo educador C3c indica uma 

predisposição em efetuar uma transição definitiva da escola especial para o ensino 

regular e, consequentemente, implica na formação docente para que o atendimento 

a este novo aluno transcorra segundo a disposição do Estado. 

 Lima (2005) já havia comentado sobre a inclusão escolar e do modo como o 

professor se vê neste novo contexto, já que no passado a formação tinha conotação 

excludente, até mesmo face à manutenção de escolas especiais. Dal‟Igna (2007) 

também se referiu à necessidade de formar um docente que amplie os 

conhecimentos e a qualificação para o ensino de alunos com deficiência. 

 O próximo entrevistado acerca da relevância de uma disciplina de inclusão 

nos cursos de licenciatura salienta a existência e as modificações da disciplina na 

instituição confirmando que: “[...] estamos aperfeiçoando este trabalho a cada ano, a 

cada inovação curricular. Até a nomenclatura porque, primeiro foi Educação 

Especial, depois foi Necessidades Educativas Especiais e agora é Fundamentos da 

Educação Especial e Inclusiva” (C2b). 

 Observa-se nesta fala que, o coordenador registra a sua experiência 

institucional de cerca de 10 anos atuando com a disciplina de inclusão, podendo-se 

admitir a sua propriedade em descrever e contextualizar sobre a educação inclusiva 

e os reflexos que tem trazido na formação acadêmica.  

 Na seqüência o coordenador C6c dita sobre a importância de haver uma 

disciplina de educação inclusiva nos cursos de licenciatura, embora não conste na 
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matriz curricular de sua instituição. Entende que “[...] às vezes pode até não existir, 

dentro da estrutura curricular enfim, alguma coisa formal, mas acho que tem que 

existir dentro da Universidade mesmo algum serviço de apoio” (C6c). 

 O coordenador nominado de C4a, à questão formulada acrescenta sobre a 

necessidade de haver um trabalho de disciplinas ligadas ao deficiente, interpretando 

essa concepção como “Um trabalho de percepção do próprio mercado, né e das 

crianças que estão indo pra escola, o professor deve estar melhor capacitado pra 

receber e pra trabalhar com essas crianças” (C4a). 

 Interpretando a fala de C4a entende-se a alusão ao mercado na medida em 

que é a expressão de um profissional da educação que exerce uma atividade e é por 

isso remunerado; assim, uma mudança no perfil do mercado exige também 

mudança no fornecedor de serviços. 

 Com isto, considerando-se a determinação da educação inclusiva nas 

instituições escolares, parece óbvio que o educador comprometido e qualificado com 

a inclusão encontrará melhores oportunidades de exercer a profissão docente.  

 O apoio à formação docente, portanto, que acolha esses novos sujeitos no 

ensino regular, deverá ser dado pelos diretores e dos profissionais em cargos de 

chefia; a ênfase deve ter como diretriz a orientação inclusiva (MITTLER, 2003). 

 Com respeito à fala do coordenador seguinte quanto à relevância em ter 

uma disciplina de educação inclusiva nos cursos de licenciatura, assim descreveu 

em seu depoimento, com relação a um pressuposto comportamento profissional: 

“[...] por mais que você trabalhe intelectualmente uma disciplina sobre inclusão em 

qualquer curso de licenciatura, ela não vai garantir que esse futuro professor, que é 

um ser humano, realmente trabalhe com inclusão, se ele tiver arraigado o 

preconceito nele” (C5b). 
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 Entende-se que essa questão registrada pelo educador C5b indica a 

necessidade de rever conceitos muito particulares e de pensar a profissão docente 

em um contexto novo, porque não se poderá deslindar da possibilidade de ter que 

ensinar um aluno com deficiência ao longo de suas atividades. Importante destacar 

que essa possibilidade de qualquer tipo de discriminação à criança consta de modo 

incisivo nas leis brasileiras, tanto na Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu 

artigo 6º, dentre outros, quanto na Lei nº 8.069/90, artigo 5º. 

 Na continuação o coordenador C10a ao concordar com a relevância 

disposta na questão da entrevista também destaca a relevância da formação do 

professor em virtude de que este “[...] tem que estar preparado pra lidar com todas 

as questões sociais e esta é uma questão social presente em todos os espaços de 

intervenção” (C10a). 

 Verifica-se que essa formação docente para a educação inclusiva é ponto 

pacífico no contexto dos direitos constitucionais e ao futuro professor é exigido 

despir-se quaisquer preconceitos, mas de observar as diferenças e delas tirar 

proveito em benefício do aluno e de seu aprendizado. 

 Também neste sentido o Parecer nº CNB/CEB 17/2001 dispõe no subitem 

4.2 a proposta de formação de professores, salienta-a para o ensino na diversidade, 

assim como o inciso III do artigo 59 da Lei nº 9.394/96 conclamando dois perfis: o 

professor da classe comum capacitado e o professor especializado em educação 

especial. 

 Com referência à importância dessa questão também ressalta o 

coordenador entrevistado C11b de como o curso de licenciatura interage com a 

escola e o ambiente escolar afirmando que “As pessoas estão aí, e elas são 
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diferentes. [...]. É inconcebível a grade curricular que passe por alto esta questão” 

(Cb11).  

 No destaque desse coordenador há implícita a exigência de qualquer curso 

de licenciatura pensar a inclusão posto que a educação como direito de todos não 

poderá absolutamente isentar-se da responsabilidade de ensinar e formar pessoas 

considerando todas as suas características. 

 Na fala do coordenador denominado de C9c, ainda que não conste uma 

disciplina de educação inclusiva na matriz curricular, assim como na Universidade 2, 

o entrevistado ressaltou que a instituição dispõe de cursos de Libras e intérpretes 

para alunos que apresentem necessidades, que apresentem deficiências. Assim, em 

sua fala destaca que “A instituição tem, sim, cursos de Libras. A universidade 

oferece para quem quiser, qualquer professor, qualquer aluno, qualquer funcionário 

que queira aprender a trabalhar com Libras, tem esse curso. E a instituição tem 

também vários profissionais que acompanham os alunos que têm deficiência 

auditiva” (C9c). 

 Com relação à formação do professor em Libras, importante salientar que a 

Lei nº 10.172/01 contém em seu objetivo 20, a formação de pessoal especializado 

em educação especial, com habilitação específica, com destaque para as 

universidades públicas. 

 O entrevistado seguinte, coordenador C7a, concordando com a relevância 

da disciplina de educação inclusiva refere sobre a legislação, afirmando que “[...] 

além de existir uma legislação relativa à inclusão e os professores têm que estar 

preparados para receber essas crianças no sistema escolar. [...] E não é só na 

escola, qualquer situação, qualquer situação no contexto social você pode encontrar 

pessoas que têm necessidades diferenciadas” (C7a). 
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 Trata-se esta percepção, sobretudo humanística, momento em que se 

percebe o desligamento de qualquer tipo de preconceito por parte do educador, 

porquanto consegue enxergar a possibilidade das diferenças no cotidiano. 

 Aranha (2005) já havia afirmado da cidadania da pessoa com deficiência na 

mesma dimensão de qualquer outra pessoa, afeita ao direito de receber os serviços 

de que necessita isenta de segregação. 

 Por fim, ao término da apresentação dos resultados desta primeira questão 

da entrevista, o coordenador C8b explica o seguinte: “Não existe hoje um manual de 

inclusão. Você está com realidades diferentes a tua frente”. Recomenda que “O ideal 

não existe. Então, a grande questão; essa legislação veio para obrigar as 

instituições de ensino superior a que se faça a inclusão? Veio. Eu acho que ela tem 

muito mais como um alerta, como uma situação de ‘abram os seus espaços para 

discussão’ do que efetivamente uma obrigatoriedade” (C8b). 

 E, faz um questionamento acerca dessa mesma legislação, importante a 

este estudo: “Na grade curricular de licenciatura, ora, porque na licenciatura tão 

somente? Esse é um grande questionamento que eu faço. Não, é porque dali vou 

formar professores, para que esses professores estejam habilitados, e hoje a 

universidade tem que formar o ser humano. Então, eu vejo que a lei, ela é um pouco 

tímida. Esse é um parecer meu” (C8b). 

 Se analisada a caminhada da lei da inclusão escolar, no Brasil, é fácil 

concordar com o coordenador C8b, porque o assunto inclusão vem perpassando por 

diferentes instrumentos jurídicos e se aprimorando ao longo do tempo.  

 Desde que a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), resumiu 

em seu artigo 1º a igualdade e a liberdade das pessoas em dignidade e direitos 
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desde que nascem, não há que pensar senão no compromisso que o Estado 

assumiu ao adotar essa premissa.  

 Como bem observou Lima (2005), a escolha da inclusão como modo de 

educar não implica em uma questão de direito, mas de dever, diante do poder 

constitucional. 

A apresentação dos resultados da questão 5.1.1 é possível constatar que os 

coordenadores entrevistados manifestam opiniões diferentes com relação à 

importância de uma disciplina de inclusão na matriz curricular dos cursos de 

licenciatura. Informações sobre doenças pré-existentes são dadas no mesmo 

conceito de deficiências ou de dificuldade de aprendizagem, entendimentos e 

perspectivas de que a escola especial deixe de existir e pequenos avanços nessa 

disciplina de inclusão foram registrados. A conclusão sobre esses depoimentos é da 

vigência de certo desconhecimento ou de uma maior dedicação sobre a educação 

inclusiva, mas da presença da conscientização e do conhecimento das pessoas com 

deficiência no âmbito da instituição escolar. 

 

5.1.2 Conteúdos ministrados, elaboração do programa e conteúdo mínimo oficial 

 

 Esta questão abordou os conteúdos, de que modo eles são ministrados nos 

cursos de formação superior, como é elaborado o programa e se há o atendimento a 

um conteúdo mínimo oficial por parte da instituição de ensino superior selecionada 

para este estudo. 

 Para elaborar esta questão, levou-se em conta os objetivos propostos para o 

estudo, que previram a investigação nos Cursos de Licenciatura das Universidades 

da Cidade de Curitiba a formação teórico/prática sobre a educação inclusiva, bem 
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como a intenção de identificar aspectos da prática docente na educação inclusiva 

como também a contribuição das experiências vividas pelos professores no ensino 

de alunos deficientes, de modo a obter dados sobre o modo de construção da 

formação de professores nos Cursos de Licenciaturas com relação à educação 

inclusiva. 

 Dos coordenadores entrevistados C1a informou que a instituição oferece a 

disciplina de Fundamentos da Educação Especial Inclusiva, situando-a como um 

tronco comum com as demais licenciaturas. Ainda, que “No terceiro período nós 

temos a Educação Física Adaptada que é uma disciplina especifica do curso de 

Educação Física que lida com as questões da deficiência tanto auditiva, de visão, 

mental e motora, dentro das aulas de educação física” (C1a). 

 A fala do entrevistado seguinte quanto a este contexto revela que a 

instituição oferece duas disciplinas atualmente: a disciplina Fundamentos de 

Educação Especial Inclusiva, ministrada no terceiro período e a disciplina de Libras, 

ministrada no quarto período. Acrescenta que “[...] gente ainda está ajustando 

mesmo, conteúdos, programas, perfil de professor para ministrar etc., e a disciplina 

de Libras, que é no quarto período, ainda não foi ministrada” (C3c). 

 Observando a resposta do coordenador C2b verifica-se que: “Então [...] a 1 

[a disciplina Fundamentos da Educação Especial e Inclusiva 1], diz mais respeito a 

esta contextualização histórica, da criança com deficiência e dos alunos com 

necessidades educativas especiais, a legislação e a realidade escolar hoje” (C2b). 

 Sobre a disciplina citada como 2 – a disciplina de Fundamentos da 

Educação Especial e Inclusiva 2 – o coordenador C2b a indica como “mais voltada 

ao trabalho escolar com a criança de inclusão e a criança especial”. Nela, “É 

estudada a adaptação curricular dessa criança deficiente por meio de entrevistas. A 
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professora também traz esses dados, documento da Prefeitura Municipal, que trata 

sobre essa adaptação curricular” (C2b). 

 Considerando que a disciplina Fundamentos da Educação Especial e 

Inclusiva 1 e 2, verifica-se que está ou estará presente em pelo menos dois cursos 

de licenciatura. Interessante o seu conteúdo, quando confere ao acadêmico 

instruções sobre a contextualização histórica da criança com deficiência, porque é 

preciso conhecer as diferenças e porque se dão para poder ensinar da melhor forma 

possível visando os objetivos plurais da educação para todos. 

 Avaliando essa necessidade o Ministério da Educação (BRASIL, 2005) já 

havia comprometido a aquisição de conhecimento sobre a questão da deficiência e 

da inclusão, ao registrar que este conhecimento implica diagnosticar qual o tipo de 

ajuda é requerida, em razão das diferenças que comportam, de modo a cumprir com 

as finalidades da educação. 

 Na mesma direção, os artigos 58 e 60 da Lei nº 9.394/96 conferem 

flexibilidade na prática pedagógica, ao referir o princípio de “Garantir a avaliação 

como conjunto de ações que auxiliam o professor a refletir sobre os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança, podendo modificar a sua prática 

conforme necessidades apresentadas pelas crianças” (BRASIL, 1996). 

 A fala do coordenador denominado de C4a indica a elaboração do programa 

pelo professor face à autonomia que detém; neste caso, quem atua é uma 

professora Mestre em Inclusão e ela “Trabalha conceituação e classificação, 

características do deficiente auditivo, visual, físico e motor, conceitos de aplicações 

dentro do contexto, e ela faz uma coisa bastante interessante, ela contextualiza a 

Educação Física dentro do cotidiano atual”. Em sua atuação, esta professora ainda 

“[...] trabalha a questão da legislação, órgãos representativos e tudo o mais” (C4a). 



 122 

 Conhecer a legislação é essencial ao aluno em formação, porque através 

dela saberá que seu papel como docente na inclusão escolar irá muito além do 

ensino-aprendizagem, mas tem a responsabilidade e o poder de conferir cidadania 

ao aluno, conforme disposto no Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001b) sobre 

a educação infantil como etapa inicial da Educação Básica, promotora das bases da 

personalidade humana, da inteligência, da vida emocional, da socialização, 

assegurando as primeiras experiências da vida como aquelas que marcam mais 

profundamente a pessoa. 

 Destacando a entrevista do coordenador C5b, a explicação sobre os 

conteúdos e programas é a de que ”O programa, ele é elaborado a partir de leituras, 

de pesquisas, que a professora fez, enfim, todo o colegiado fez e aprovou”. A 

disciplina, portanto, “[...] Contempla tanto aspectos da educação especial, quanto 

aspectos da inclusão” (C5b). 

 A liberdade e flexibilidade na elaboração de programas e conteúdos 

conforme relatada pelo coordenador C5b é extremamente importante do ponto de 

vista legal e pedagógico, haja vista que essa possibilidade é contemplada na Lei nº 

9.394/96, artigo 13, cabendo aos docentes a incumbência de participar da 

elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino e de elaborar e 

cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino, dentre outras atribuições. 

 Na verdade, a atividade docente se caracteriza por uma complexidade 

emocional, diz Nóvoa (2002), e num espaço escolar no qual passa a ser gerado o 

afeto, sentimentos e conflitos, o professor cria uma relação pedagógica com os 

alunos e uma relação social com as comunidades deste entorno. 
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 Na resposta do coordenador C10a acerca dos conteúdos e do programa 

mínimo oficial, a informação dada foi a seguinte: “Nós temos uma disciplina que é 

obrigatória para os alunos, que se chama Introdução à Educação Física Adaptada. 

Todos os alunos da licenciatura precisam passar por essa disciplina, ela ocorre no 

quarto período” (C10a). 

 O próximo coordenador entrevistado C11b responde sobre os conteúdos e 

programas que “No nosso atual currículo, esses conteúdos aparecem em diversas 

disciplinas, às vezes, de forma mais abrangente ou geral, outras vezes de forma 

mais específica, mas eles sempre aparecem”. Com respeito à disciplina, 

denominada Fundamentos da Educação Especial, “Trata da evolução histórica da 

Educação Especial no Brasil, princípios norteadores da educação especial e da 

educação inclusiva”, e sobre a legislação e normas (C11b). 

 Lembra-se que a importância sobre o conhecimento da legislação consoante 

à educação especial e educação inclusiva já foram comentadas pelo coordenador 

denominado de C4a, feitas as inferências correspondentes.  

 A mesma questão recebeu do coordenador entrevistado C7a a explicação 

sobre a elaboração do programa: “Na disciplina especificamente você trabalha as 

adaptações em função das deficiências, e nas outras disciplinas você visualiza como 

ocorre, quais as adaptações e qual a situação do esporte e da modalidade quanto 

aos deficientes” (C7a). 

 Entende-se que a disciplina de inclusão vem favorecendo o conhecimento 

de modo mais específico ao Curso de Educação Física, em razão de que o aluno em 

formação pode interagir com as deficiências da pessoa, ainda que não seja de forma 

física, mas consegue elaborar formas de ensinar. 
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 É o aprendizado no próprio ambiente que qualifica o pesquisador, a exemplo 

daquilo que Machado (2004) referira acerca do processo de formação de 

professores em formação continuada quando há o distanciamento de um processo 

de transmissão de conhecimentos científicos efetivados pelo formador-pesquisador, 

e passa a ser entendido como um local de reflexão sobre o ensino-aprendizagem. 

 Por último o coordenador C8b, ao relacionar os conteúdos e programas da 

instituição informa a disciplina de Libras e de Fundamentos Teóricos e Metodologia 

da Educação Especial, com uma carga de 80 horas, ministrado no sexto semestre. 

Enfocando uma maior maturidade do aluno em relação ao curso compreende que 

“Nesse conjunto ele começa a ter uma condição de fazer uma leitura, já fez uma 

leitura de homem, já fez uma leitura de mundo, de sociedade, e começa a entender 

como é que ele vai tratar esse homem e da sua inserção numa sociedade” (C8b). 

 É interessante destacar que nas entrevistas realizadas muito se ouviu sobre 

o ensino de Libras, como elemento chave da inclusão. Ocorre que em algumas 

instituições pesquisadas, ficou confirmada a presença de alunos em formação com 

alguma deficiência e, dentre elas, a deficiência auditiva, fato que justifica a presença 

e o estímulo ao professor de Libras, seja como docente do ensino superior, seja 

como um profissional de apoio aos alunos em formação com deficiência auditiva. 

 O fecho para esta questão reside na compreensão de que a fala sobre 

inclusão aos futuros docentes não segue um objetivo específico; antes, relaciona 

aspectos das deficiências, da Educação Física Adaptada e do ensino de Libras, 

mas, não afirma com convicção a inclusão como direito e nem trata essencialmente 

de conteúdos e programas oficiais que estejam sendo desenvolvidos. 
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5.1.3 Perspectivas futuras sobre o aluno em formação: um olhar sobre um currículo 

que insere na prática docente a educação inclusiva 

  

 Nesta questão o enfoque é quanto às perspectivas futuras sobre o aluno em 

formação, considerando que o currículo é o norte de sua inserção na prática docente 

da educação inclusiva. 

 A proposta desta questão é motivada no sentido de identificar de que forma 

a teoria sobre a educação inclusiva está presente no processo de formação de 

professores, para obter respostas que indiquem como deve ser construída essa 

formação de professores nos Cursos de Licenciaturas com relação à educação 

inclusiva. 

 Perguntado ao coordenador C1a sobre as perspectivas, obteve-se em seu 

depoimento a informação de que “Desde que nosso curso foi formulado há 11 anos 

atrás a importância da educação inclusiva sempre foi assim, de fundamental”, 

afirmando que é preciso à instituição “[...] estudar muito para poder desenvolver e 

incluir essas pessoas no mercado de trabalho” (C1a). 

 Lembra-se que a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho já está registrada no artigo 1º, § 2º da Lei nº 9.394/96, de que “§ 2º A 

educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” 

(BRASIL, 1996). Se na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) há o 

reconhecimento da dignidade de todas as pessoas e a universalidade e 

indivisibilidade desses direitos, é justo supor que a perspectiva futura esperada pelo 

coordenador C1a entrevistado quanto ao aluno em formação seja neste sentido de 

inclusão, direitos e responsabilidades plurais. 
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 Na opinião do coordenador entrevistado C3c as questões mereceram 

registros concernentes à mudança de mercado e ao pressuposto de extinção das 

escolas especiais, no seguinte texto: “o mercado está mudando, então, com certeza, 

a gente tem que adequar a formação do nosso aluno para que ele seja um 

profissional mais apto pra esse mercado novo. Acho que, principalmente, tendo em 

vista a possibilidade da extinção das escolas especiais” (C3c). 

 A referência do coordenador C3c ao mercado é no tocante à oferta para o 

seu aluno em formação, que deverá atuar em escolas de ensino regular ou comum, 

diretamente com alunos com deficiência e, é para este público que o acadêmico 

deve estar mais apto. 

 Formar para a diversidade na instituição superior e para o ensino na 

educação inclusiva remete ao pressuposto do artigo 2º da Lei nº 9.394/96, supra 

referida que prevê nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana; 

o desenvolvimento pleno do educando preparando-o para o exercício de cidadania e 

qualificação para o trabalho. Somente a partir desse entendimento o futuro docente 

saberá que a sua responsabilidade é comum a todos que demandam de sua 

atividade docente pedagógica para usufruir dos direitos emanados pela doutrina. 

 A entrevista seguinte, o coordenador C2b comenta sobre a aceitação da 

disciplina sinalizando que “Uma das situações é que temos observado, que colocar 

essa disciplina no currículo [...] nós notamos que abre o interesse de alguns alunos 

em se especializar nesse tema” (C2b). 

 Pelo fato de a instituição já ter vivenciado essa experiência por ter alunos 

com deficiência auditiva e motora, com quatro alunos com deficiência auditiva já 

formados, bem como uma aluna com deficiência motora, importante destacar na fala 
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do entrevistado que a instituição já teve “Anteriormente ainda [...] um aluno com 

deficiência visual,  é diretor de uma escola pública” (C2b). 

 O interesse pelo novo e a conscientização para a educação inclusiva 

passam a fazer parte do cotidiano daquele que vem se preparando para a função de 

professor, de modo que todas as oportunidades de aprofundamento são vistas como 

um desafio, um objetivo a ser buscado. Tanto é assim que Lima (2005) percebera na 

inclusão escolar, como proposta pedagógica aberta e móvel, a tendência à 

modificação das referências que ordenam o processo educacional, afetando a 

identidade do professor que é desafiada pela inclusão.  

 O coordenador denominado de C4a, ao falar sobre as perspectivas futuras 

sobre o aluno em formação refere-se mais as características presentes no currículo 

atual da instituição salientando a sua mudança com o seguinte teor: “Nós, do 

currículo anterior para o currículo atual [...] tivemos um aumento de 100% da carga 

horária. Então, hoje nós temos uma disciplina de 72 horas que trabalha com a 

questão da inclusão. Eu acredito que ainda não é o suficiente para capacitar os 

professores” (C4a). 

 De fato, os fatores da educação inclusiva, desenhados pela legislação que 

observa um movimento mundial pela inclusão como uma ação política, cultural, 

social e pedagógica, que busca o direito de todos os alunos de estarem juntos, 

aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação (BRASIL, 2008). 

 Quanto à fala de C5b, referente às perspectivas futuras sobre o aluno em 

formação, sinaliza os anseios da instituição: “O que se espera é que esse aluno [...] 

vença este paradigma da exclusão e entenda que ele está sendo preparado para 

uma educação para todos. Não para uma educação exclusivamente para uma 

criança idealizada que, raramente, ele encontrará em sua sala de aula” (C5b). 
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 Com respeito à mesma questão o coordenador entrevistado C10a, a 

perspectiva sobre o aluno em formação implica em que ele “[...] olhe para essas 

situações de forma a ter competência técnica, política, ética, para lidar com ela com 

o tempo, desfazendo preconceitos, construindo um mundo melhor a partir desse 

conhecimento que ele recebe aqui na formação universitária” (C10a). 

 O depoimento indica que há uma expectativa de que a conscientização que 

o coordenador entrevistado possui perpasse a condição da formação acadêmica 

docente e obtenha do aluno o mesmo olhar e forma de trabalho inclusivo. Trata-se, 

evidentemente, que pressupor que o aluno em formação demande características de 

acolhimento ao disposto por Nóvoa (2002), da responsabilidade pública e social do 

professor na formação do aluno e que o conhecimento se encontre disponível numa 

diversidade de formas e de lugares, mesmo porque Mittler (2003) já afirmara que a 

maioria dos professores possui muito do conhecimento e das habilidades dos quais 

necessitam para ensinar de forma inclusiva, mas que lhes falta confiança em sua 

própria competência. 

 No enfoque às perspectivas sobre o aluno em formação, o coordenador 

C11b, entrevistado neste trabalho de investigação revelou que “Eu creio que essa 

perspectiva e o propósito nosso, é que o nosso aluno se qualifique minimamente 

para enfrentar os desafios que estão lá fora. Porque as políticas públicas de inclusão 

na educação básica, elas foram implantadas de uma forma bastante atropelada, não 

é, sem prever, assim, um mínimo de condições para a escola” (C11b). 

 Com base nesse depoimento, vale-se dos conceitos de Lima (2005), sobre 

as políticas nacionais de inclusão e as dificuldades que traz com relação aos 

procedimentos usuais e às normas que conduzem a práticas pedagógicas 

conhecidas, previsíveis e mensuráveis. 
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 Formar um acadêmico para a educação inclusiva a fim de atender ao 

disposto pelas políticas públicas de educação inclusiva, neste momento de 

transição, implica mesmo em esperar uma qualificação mínima ao confronto de 

desafios, em razão das próprias dificuldades expressadas por C11b. 

 Quanto ao depoimento do coordenador C7a sobre as perspectivas futuras 

dos alunos em formação, o comentário incluiu uma nova questão do direito que vem 

contemplando ações judiciais contra escolas que não estão preparadas para receber 

pessoas com deficiência. Salienta que: “As escolas não estão nem fisicamente 

preparadas, nem os professores mais antigos [...] alguns deles nem tiverem tempo 

de se ajustar a isso” (C7a). 

 A este suposto desajuste que se refere C7a são conferidas também as 

preocupações dispostas por Lima (2005) de que a inclusão escolar sugere um 

cenário educacional diferenciado com o ingresso de novos personagens e novos 

processos de conhecimento e o professor, desconcertado em sua identidade diante 

desse novo, ao refletir que os seus procedimentos se tornam obsoletos e sem 

suporte, passa a expressar sensação de insegurança e incompetência. 

 Conforme a fala de C7a, não há estrutura física nas escolas para receber o 

aluno com deficiência no ensino regular, fato que dá azo a ações judiciais de pais e 

familiares que requerem o direito conferido pelo Estado. Essa disposição, além de 

outros instrumentos jurídicos, consta no artigo 29 do Decreto nº 3.298/99, ao 

atendimento da pessoa com deficiência incluindo serviços e a adaptação dos 

recursos instrucionais como o material pedagógico, equipamento e currículo 

(BRASIL, 1999b). 

 Por final, na entrevista com o coordenador denominado C8b, as perspectivas 

fundem-se a respeito da formação que ministra aos alunos no seguinte sentido: 
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“Então, eu o estou preparando numa perspectiva futura de compreender esse 

mundo, de ser um agente, ser um disseminador dessa prática”. Assevera que o 

aluno “[...] não tem que estar restrito ao aspecto teórico”, mas de que deve prover-se 

de uma percepção que decorre de uma experiência, de uma vivência com a 

necessidade especial (C8b). 

 Basicamente é uma expectativa pessoal que vê no aluno em formação a 

possibilidade do desencadeamento do sentido pleno de educador, e que viva a 

experiência da educação inclusiva em sua prática acadêmica. O Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) dispôs como princípios de 

formação de professores para a educação inclusiva, a promoção da capacitação 

enfatizando o processo de desenvolvimento e aprendizagem, em acordo com os 

princípios da inclusão, nas relações construtivas professor-aluno-família, na 

compreensão da existência de diferentes níveis, ritmos e formas de aprendizagem, e 

na busca de novas situações, procedimentos de ensino e estratégias que promovam 

o avanço escolar (BRASIL, 2000). 

 Talvez as perspectivas desenhadas pelos entrevistados quanto à formação 

de seus alunos não contemplem a realidade da educação inclusiva, porque se a 

instituição não está oferecendo a disciplina de inclusão pode ser criada uma lacuna 

no aprendizado sobre esse tema. 

 A conclusão sobre os dados obtidos neste questionamento oferece 

diferentes sentidos: por um lado, tem-se uma instituição que percebe a demanda do 

mercado na formação de pessoas com deficiência para as quais será requerido um 

professor que saiba ensinar compreendendo as diferenças; de outro lado, ao admitir 

que o currículo é insuficiente para formar o docente na educação inclusiva, permite-

se pressupor que o docente não terá muitos recursos para atuar nesse mercado. 
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5.1.4 Iniciativas disponibilizadas pela Universidade em relação à educação inclusiva 

  

 A intenção de investigar quais são as iniciativas que a Universidade 

disponibiliza vem ao encontro do disposto na Portaria nº 948/2007 sobre um novo 

pensamento pela inclusão como uma ação política, cultural, social e pedagógica e 

para o cumprimento da formação docente nessa questão. 

 Atinente a esse enfoque, o coordenador C1a informa que a Universidade 1 

já possui um núcleo de inclusão e acessibilidade, há anos e que ele foi formalizado 

com uma equipe de professores, os quais dão respaldo ao corpo docente, como 

lidar com essas pessoas e situações. 

 O coordenador C2b informa como iniciativa da instituição a Psicopedagogia 

e de que os orientadores do TCC têm essa prática com a educação especial; ainda, 

que trabalham Libras, e a instituição direciona o professor orientador de TCC, que é 

um professor experiente na área, com condições de trabalhar, com experiência na 

área de educação especial. 

 Para o Coordenador C3c, com respeito às iniciativas da instituição, depôs 

que na Universidade 1 “Existe uma coordenação das licenciaturas [...] que coordena 

todos os cursos de licenciatura, e que faz os ajustes, as recomendações, ajustes de 

acordo com as diretrizes curriculares” (C3c).  

 São feitos ajustes nos cursos com relação à educação especial inclusiva, às 

aulas como tema transversal: “Eu mesma, como professora de Zoologia de 

Invertebrados, na prática de ensino de Zoologia de Invertebrados, trabalho alguns 

temas relacionados à inclusão” (C3c). 

 A Portaria nº 1.793/94 recomenda a inclusão de conteúdos e disciplina de 

Educação Especial nos cursos de formação de professores de nível superior, bem 
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como a inclusão de conteúdos relativos aos aspectos Ético-Políticos-Educacionais 

da Normalização e Integração da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais nos 

cursos do grupo de Ciência da Saúde. 

 O entrevistado C4a relaciona como atividades da instituição a existência de 

um laboratório, para os deficientes visuais, e as mudanças de comportamento do 

próprio profissional educador, no seguinte depoimento: “Eu me peguei várias vezes 

fazendo coisas que... eu o tratava como um aluno, como outro qualquer, mas teve 

um fato bastante marcante: eu fui passar um vídeo, eu trabalhei com filme [...] Os 

meninos pediram que o filme fosse legendado, que estava em inglês; ele trouxe um 

amigo para ler o filme para ele. Durante o filme, chegou um momento que ele falou 

assim: professora, se me permite ir embora, eu pego o filme na locadora e vou em 

casa, porque não estou conseguindo acompanhar”(Ca4). 

 Na percepção do coordenador, “Eu preparei tudo para todo mundo e esqueci 

dele. E, na primeira vez que eu fiz a prova para a turma, eu levei a prova para a sala 

e não preparei material para ele. [...] os próximos trabalhos que nós fizemos, 

encaminhava o material para a biblioteca, para o braile, e vinha para ele [traduzido]” 

(Ca4). 

 Atualmente a Universidade tem de 20 a 25 atletas treinando, que fazem 

parte da equipe de natação e já teve dois meninos que foram para as Olimpíadas de 

Pequim. Em 2010, os alunos terão uma disciplina de 36 horas de Libras e um curso 

de Libras aberto a outros cursos. 

 Entende-se que a percepção do coordenador entrevistado inclui surpresa e 

falta de preparo face ao diferente, confirmando o fato de que o professor não foi 

plenamente qualificado para a educação inclusiva, embora seja condição exigida 

pela Lei nº 9.394/96, artigo 59: “III - professores com especialização adequada em 
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nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do 

ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes 

comuns” (BRASIL, 1996). 

 Ou seja, constata-se a determinação legal para o atendimento educacional a 

alunos com deficiência desde 1996 na segunda parte do item III supra citado; a 

esses é exigido o desenvolvimento de competências para atender ao disposto no 

artigo 18, § 1º da Resolução 02/2001, itens I e II, em específico: I – perceber as 

necessidades educacionais especiais dos alunos; II - flexibilizar a ação pedagógica 

nas diferentes áreas de conhecimento (BRASIL, 2001c). 

 Em outra instituição a fala foi sobre a presença de “Grupos de apoio de 

professores que são especialistas na área, e que apóiam alunos da Universidade no 

processo de inclusão” (Cb5).  

 Além disso, a instituição possui laboratórios específicos, apoio 

psicopedagógico exclusivo para alunos com dificuldades de aprendizagem, e, 

especialmente “[...] uma cultura que vem, pouco a pouco, quero deixar bem claro, 

crescendo dentro da Universidade, em virtude um paradigma que está sendo 

internalizado pelo corpo docente, pelos dirigentes, enfim” (Cb5).   

 A mudança cultural e de visão é assunto pertinente em todos os setores da 

educação incluindo as políticas, visto que transforma uma realidade acomodada e 

traz elementos novos que devem ser re-conhecidos pelo educador. Lima (2005, 

p.79) salienta uma condição que cria “uma tensão entre o conhecido e o novo, entre 

a exclusão como conserva e a inclusão como criação”. 

 Para C6c, na instituição existe a implantação das Libras, um grupo instalado 

que atende os deficientes, tanto na parte motora, física, quanto na parte de 

deficiência auditiva ou deficiência visual. Na questão de acessibilidade, as iniciativas 
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da instituição se deram com relação aos elevadores nos prédios, as rampas e as 

vagas dos estacionamentos. 

 A disciplina de Libras na escola obedece ao disposto no Decreto nº 

5.626/2005, que torna obrigatória a inserção da Libras como disciplina curricular nos 

cursos de formação de professores, em seu artigo 3º (BRASIL, 2005a). 

 No Brasil, o Relatório das Atividades para o Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes que seguiu as determinações da ONU incluiu em seu item 6. a remoção 

de barreiras arquitetônicas (BRASIL, 1981a). 

 Previamente aos ditames legais, deve preceder a conscientização plural de 

que a inclusão será caracterizada mediante procedimento pedagógico ou legal que 

siga o pressuposto do respeito à diferença com valorização das possibilidades 

detidas pela pessoa com deficiência (SARTORETTO, 2006). 

No depoimento de C7a, as iniciativas da instituição incluíram os dois últimos 

jogos especiais de Curitiba, uma modalidade de jogos escolares para as escolas 

especiais. Ainda, “Este ano vamos receber de novo, e os nossos alunos são inclusos 

nisso e então eles participam de cursos” (C7a). 

Também, a Universidade 3 possui um setor de formação docente, de apoio à 

formação docente, que providencia cursos durante o ano todo, atualizando os 

professores. “Cuidam da parte da formação dos docentes quanto às pessoas que 

precisam de inclusão. E, no RH, nós temos o programa de preparação de pessoas 

deficientes para inclusão no trabalho; então, pessoas com deficiência podem se 

cadastrar aqui [...] eles são chamados para treinamento e, quando abre uma vaga, 

as pessoas que já passaram pelo treinamento são preferidas porque já têm todo 

treinamento” (C7a).  
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 Segundo C8b, a instituição recebeu seis deficientes visuais, de Angola, cuja 

deficiência é decorrente da guerra acontecida naquele País e esses alunos foram 

inseridos aqui: “A pergunta é: a instituição está preparada? A resposta é não. Mas 

nós vamos nos preparar” (C8b).  

 A iniciativa de instituição consiste em formar um núcleo, no qual o 

coordenador estará envolvido nos aspectos pedagógicos. Além disso, “Eu acho que 

é histórico, em Curitiba eu desconheço uma instituição que remunere um tradutor de 

Libras em cada sala dos cursos que está fazendo, desconheço” (C8b). 

 Acerca da pergunta sobre as iniciativas feitas pela instituição com relação à 

educação inclusiva, C10a indica que a existência de um projeto de extensão que 

trabalha com esse tema, e um projeto licenciado que vai às escolas, oportunizando o 

envolvimento aos alunos. Em algumas turmas são recebidos cadeirantes e pessoas 

com problemas mentais, que são incluídas no espaço universitário, atividade 

considerada “[...] missão de toda e qualquer Universidade” (C10a). 

 Na fala de C11b, a universidade tem uma política de inclusão: tem as cotas 

raciais e as cotas para alunos indígenas; as cotas sociais para alunos da escola 

pública e as cotas para pessoas com necessidades especiais.  

 Possui o Núcleo de Apoio de Pessoas com Necessidades Especiais 

(NAPNE) com o caráter de apoio a pessoas com deficiência da própria instituição, 

que possui excelentes alunos, cegos e surdos, sendo que uma dessas alunas, cega, 

recentemente publicou um livro cujo título é Para além dos olhos (C11b). 

 Algumas instituições de ensino superior possuem setor ou organismos que 

tratam da educação inclusiva em todo o seu âmbito compreendendo que a inclusão 

escolar deve ser vista no complexo de seus conceitos: respeito mútuo, 
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compreensão, apoio, equidade e autorização de modo a configurar o que se espera 

dela: a consistência de um valor social (LODI, 2003). 

 As ações já praticadas pela universidade pela qual respondeu C11b realiza e 

pratica os conceitos de inclusão confirmando o caráter inclusivo da instituição de 

ensino superior. 

 Nesta questão as respostas fornecidas pelos entrevistados revelam que a 

instituição vem ensinando pessoas com deficiência, compondo mecanismos de 

inclusão a elas, com programas de qualificação e treinamentos, e auxiliando os 

professores que recebem alunos com deficiências. São respostas indicativas de que 

há a atuação com pessoas com deficiência, mostra as dificuldades vividas na 

instituição e que estão sendo suplantadas no acesso de pessoas com deficiência, 

confirmando o trabalho do professor na universidade, mas não confirmam iniciativas 

com relação à formação docente para a educação inclusiva, ou seja, caracteriza a 

falta de um direcionamento efetivo a formação a qual se refere a pesquisa. 

 

5.1.5 Trajetória acadêmica na Universidade do professor que ministra a(s) 

disciplina(s) vinculada(s) a educação inclusiva 

 

 Esta questão investiga o que o professor que ministra a disciplina vinculada 

à educação inclusiva vem buscando, de que modo se aproxima desse novo modelo 

de educação democrática e por onde caminha em sua formação e profissionalização 

como professor de educação inclusiva. 

 A intenção é mostrar as nuanças, os meios e a predisposição desses 

profissionais nos avanços do conhecimento quanto à inclusão na escola e da 
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responsabilidade que passam a ter como elementos formadores e como 

educadores, para além da formação acadêmica. 

 Neste sentido, ao perguntar sobre a sua trajetória C1a respondeu pelos 

professores que têm em seu curso: “São formados em Educação Física, eles têm 

Especialização na área, Mestrado também nessa área e, digamos assim, eles são 

super bem preparados, tanto é que nós tínhamos um curso de aprofundamento 

também na área de educação física para portadores” (C1a). 

 Entretanto, da fala de C1a é muito importante abordar mais uma vez a sua 

percepção quanto à deficiência velada, preexistente e, de certa forma, invisível ao 

olhar menos acostumado, conforme o texto: “Eu acredito que a coisa mais difícil que 

tem não é o deficiente aparente, que a gente fala, aquele que ouve, aquele que anda 

com certa dificuldade ou aquele que não entende, mas as doenças ocultas, que 

não são muito vistas, muitas vezes o acadêmico ou aluno tem dificuldade em 

identificar, como a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico, e são 

dificuldades bastante grandes e que o professor tem que estar mais atento” (C1a – 

grifo nosso). 

 Com certeza esta posição de C1a é relevante no contexto educacional 

porque desde o Relatório das Atividades para o Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes o Brasil declinou ao processo de desenvolvimento global do indivíduo, 

objetivando seu pleno ajustamento biopsicossocial (BRASIL, 1981a). 

 É certo que não haverá lei segura e eficiente para dirigir ou orientar a 

percepção natural e intrínseca a atuação do professor face a condições 

comportamentais sui generis que seu aluno apresente, não visíveis ou reveladas; 

talvez essa qualidade perceptiva seja despertada com a convivência prática do 

educador com o seu meio. 
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 Na sequência, C2b assim indicou como trajetória acadêmica do professor: 

“Ter uma experiência nessa área vivida em escola, não adianta só ter a pesquisa, 

né. É... o olhar envolvido com essas pesquisas sobre” (C2b). Falou sobre uma 

professora da educação especial inclusiva tem pós, tem a escola e tem a pesquisa.  

 Ainda com referência à trajetória acadêmica de professores de educação 

inclusiva, C3c confirma que “Isto também é novo para nós. [...] não sabemos quem 

vai ser o nosso professor de Libras no semestre que vem”, trata-se de um 

experimento (C3c). 

 São relatos que endossam o comentário e a inferência supra acerca do 

desenvolvimento da percepção do professor da educação inclusiva como resultado 

de atuação prática e aproximação com fatos mediatos e novos no ambiente. A 

pesquisa continuada conduz ao maior conhecimento e qualificação docente, 

contribuindo para a compreensão da educação inclusiva em todas as suas nuanças. 

 Para o coordenador C4a, a professora de educação inclusiva já está na 

instituição há uns 12 ou 13 anos e, “Quando nós abrimos, com a exigência da lei, 

que nós teríamos que ter a disciplina, ela se dispôs a estudar e a trabalhar, e desde 

então ela tem sido a nossa professora, tem buscado contatos, tem feito cursos e fez 

o mestrado aqui, na educação também, e fez o trabalho dela ligado à educação 

inclusiva”. Ressalta a importância em perceber que os professores não estão 

preparados.  

 Neste depoimento entende-se que o seguimento da legislação nesta 

instituição sobre a educação inclusiva foi imediato à contemplação da mesma, 

disponibilizando a intenção de aprender e trabalhar de seus docentes. Por exemplo, 

em 1989, a Lei nº 7.853 dispôs sobre a Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência; a Portaria nº 1.793/94 recomendou a inclusão de 
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conteúdos e disciplina de Educação Especial nos cursos de formação de 

professores de nível superior, assim como na LBD e demais instrumentos jurídicos 

que se seguiram. 

 Conforme depoimento de C5b, a trajetória acadêmica a qual se refere são 

de dois professores de educação inclusiva, os quais têm “[...] uma vivência muito 

grande tanto de escola quanto de consultório, ligadas à educação especial, e ligada 

à inclusão no ensino regular e com pesquisa”. Um deles “[...] já fazendo doutorado 

na educação especial. Então, não só a prática, mas também a pesquisa” (C5b). 

 Nas respostas obtidas quanto à trajetória acadêmica dos professores de 

educação inclusiva, o coordenador entrevistado C7a indica a professora que 

trabalha também com outras disciplinas e que “Atualmente é a coordenadora do 

centro esportivo, é a professora que trabalha com a disciplina de Educação Física 

Adaptada. Formada em Educação Física e em Fisioterapia, é Mestre em Educação” 

(C7a). 

 Mais uma vez são observadas descrições de aprendizado continuado, 

formação e busca de conhecimento por parte dos professores, segundo depõem os 

coordenadores entrevistados. Quando se tratar de professores aos quais se 

denomina de especializados em educação especial serão reconhecidos aqueles que 

comprovarem a determinação constante no artigo 18 da Resolução 02/2001, § 3º, b, 

sobre a complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da 

educação especial, encadeadas à licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento 

(BRASIL, 2001c). 

 O coordenador C8b descreve como trajetória acadêmica, a professora 

formada em Letras, com Mestrado em Educação Especial voltado a Libras e primeira 
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tradutora de Libras da instituição. “Atualmente é intérprete de ensino superior na 

pós-graduação, professora da cadeira de Lingüística Aplicada de Línguas” (C8b). 

 Em sua opinião, acerca da educação inclusiva: “É extremamente complexo 

você colocar um portador de necessidades especiais para que ele não se torne um 

objeto de olhares, de olhares estranhos; o estranhamento é uma forma complicada 

de você trabalhar isso. Então, você tem de fazer todo um processo de socialização” 

(Cb8). 

 Libras, realmente tem se destacado como uma ferramenta pedagógica ímpar 

no contexto educacional inclusivo e a sua determinação consta no Decreto nº 

5.626/2005, consoante à Lei nº 10.436/2002.  

 Ao pensar em Libras, muitos atores do sistema educacional podem 

pretender que essa linguagem traduza as expectativas de toda uma comunidade de 

pessoas deficientes. Entretanto, requer pensar que outros instrumentos pedagógicos 

devem ser implementados na instituição de ensino superior para a formação 

docente. 

 A Lei nº 10.172/01 tem como diretrizes para a educação especial a 

aprendizagem para deficiências originadas fisicamente, sensorial, mental ou 

múltipla, ou de características como altas habilidades, superdotação ou talentos 

(BRASIL, 2001b). 

 Refere-se C10a, à trajetória acadêmica de uma professora há mais tempo 

na instituição, graduada em Educação Física, licenciada em Educação Física, fez o 

mestrado e o doutorado na área. Faz parte da Sociedade Brasileira de Atividade 

Motora Adaptada (Sobama) e tem livros publicados sobre o assunto. 

 Quanto à questão da pesquisa acerca da trajetória acadêmica do professor 

de educação inclusiva, C11b indica que a professora que ministra essa disciplina é 
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totalmente envolvida com essa problemática, “[...] e ela, ela, pessoalmente assim, 

ela é uma pessoa doce, uma pessoa de uma auto-estima, assim, ela serve para mim 

uma referência” (C11b). 

 São constatações singulares da coordenadora sobre a atuação docente de 

sua professora, fato que admite já, a condição de inter-relacionamento que se forma 

entre o educador e a instituição quanto ao tema da educação inclusiva. 

 Lima (2005) já havia auferido que o papel do professor compõe também o 

processo educativo ao integrar a concepção de escola, de educação e de 

sociedade.  

 Nesta percepção, o professor é tido como modelo de dignidade, tolerância, 

moral, religiosidade e normalidade pelas pessoas ligadas à educação (DAL‟IGNA, 

2007). 

 Nos relatos percebe-se que a atuação dos professores enfoca muitas vezes 

a recepção e o trabalho com alunos com deficiências e um olhar pouco voltado à 

formação de docentes para trabalhar a educação inclusiva. Quando são referidas as 

capacitações dos professores que lecionam a disciplina de inclusão, o exemplo é 

dado sempre com relação ao trabalho docente desenvolvido com os deficientes e 

não em específico com o aluno em formação. 

 Apresentados trechos dos depoimentos colhidos na entrevista com os 

coordenadores de Licenciaturas das Universidades da Cidade de Curitiba 

selecionadas para este trabalho, a seção seguinte copia o mesmo desenho e 

apresenta os dados colhidos na entrevista com professores dessas instituições. 
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5.2 OS DEPOIMENTOS DE PROFESSORES DAS LICENCIATURAS 

SELECIONADAS SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

  

 São apresentados os dados colhidos junto a 08 (oito) professores de 

Licenciaturas de Educação Física, Pedagogia e Ciências Biológicas das 

Universidades da Cidade de Curitiba, com inserção de inferências e comentários.  

 Justifica-se a realização da pesquisa com 08 (oito) professores ao invés de 

12 (doze) que é o total das instituições em virtude de que a Licenciatura de Ciências 

Biológicas não dispõe de professores nas Universidades 2, 3, e 4. 

 Somente a Universidade 1 apresenta professores em todas as licenciaturas 

analisadas, sendo que o professor da Licenciatura em Pedagogia é o mesmo da 

Licenciatura em Ciências Biológicas; consta no quadro 3 sob denominação de P2b, 

para a licenciatura de Pedagogia e P3c, para a licenciatura de Ciências Biológicas; 

para este trabalho será apresentado como Pc3. 

 

5.2.1 Características da formação acadêmica e profissional do professor 

entrevistado 

 

 Nesta questão o propósito consistiu em conhecer a formação acadêmica e 

profissional do professor no sentido de formatar uma característica profissional da 

atividade docente na educação inclusiva. 

 Lembra-se que a intenção deste estudo é obter respostas sobre o modo de 

construção da formação de professores nos Cursos de Licenciaturas com relação à 

educação inclusiva. 
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 Iniciando com o conjunto de dados coletados o primeiro professor 

entrevistado, denominado de P1a, apresenta características de formação: 

Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Música, Especialista em 

Educação Física Escolar, Educação Física para Deficiente, e está cursando 

Especializações, uma em Libras e Educação Inclusiva, e em Psicomotricidade 

Relacional; possui Mestrado na área de Ergonomia. 

 O professor denominado de P2b possui a formação em Educação Física 

pela área de Ciências Biológicas; Psicologia, Formação Profissional em 

Psicomotricidade, e cinco Especializações: em Educação Especial, em Distúrbios da 

Aprendizagem, em Distúrbios Mentais, em Neuropsicologia e em Psicomotricidade. 

 A formação de P4a é a seguinte: Licenciatura em Educação Física, Pós-

graduação em Bases Fisiológicas em Treinamento Desportivo, Mestrado em 

Educação com Ênfase em Formação de Professores em Educação Inclusiva. 

 Na continuação, a formação de P5b consiste em Pedagogia, Especialização 

em Educação Especial com Ênfase em Conduta Institucional, Mestrado em 

Engenharia de Produção e Doutorado no programa de História, Educação, Política e 

Sociedade na linha de inclusão e exclusão escolar. 

 P7a possui formação acadêmica e profissional em Educação Física, 

Fisioterapia, Especialização em Anátomo Cineosologia do Aparelho do Movimento, 

Especialização em Uriginecologia da Fisioterapia e Mestrado em Educação e 

Trabalho. 

 A formação de P8b é Licenciatura em Letras Português/Inglês, 

Especialização em Educação Especial, cursa Mestrado. 

 O professor entrevistado denominado de P10a é formado em Educação 

Física, Fisioterapia. 
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 Por fim, o professor entrevistado P11b informa a sua formação acadêmica: 

Psicologia, Mestrado em Educação, Doutorado em Psicologia Escolar e do 

Desenvolvimento Humano e Pós-doutorado na Universidade de Múrcia, na Espanha.   

 Os comentários possíveis e pertinentes a essas formações elencadas fazem 

jus ao objeto deste estudo, a Formação do Professor para a Educação Inclusiva, 

constatando-se que a maioria dos professores busca especializações na área da 

educação especial ou educação inclusiva. 

 

5.2.2 Considerações sobre a relevância de uma disciplina sobre inclusão na matriz 

curricular dos cursos de licenciatura 

 

 Esta questão teve o interesse em conhecer a opinião dos professores 

selecionados para a pesquisa acerca da importância de ter uma disciplina sobre 

inclusão na matriz curricular dos cursos de licenciatura. 

 Tendo fundamento na legislação que determinou que disciplinas de 

educação inclusiva sejam inseridas no currículo de cursos de formação de 

professores, a exemplo de Libras, que obedece ao disposto no artigo 3º do Decreto 

nº 5.626/2005 e ainda à recomendação dada pelo artigo 1º da Portaria nº 1.793/94 

para a inclusão de conteúdos e disciplina de Educação Especial nos cursos de 

formação de professores de nível superior.  

 Os dados obtidos na entrevista com professores a partir do questionamento 

indicam a opinião de P1a que: “Se eu considero relevante uma disciplina sobre 

inclusão na grade curricular, com certeza, num curso de licenciatura isso é 

fundamental porque inclusão é um processo sem volta, não é? Então, não tem como 

nós negarmos a inclusão. E todos os alunos que [...] vão atuar no meio da educação 
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precisam conhecer a legislação, os direitos e os deveres também da pessoa com 

deficiência” (P1a). 

 Nesta resposta é evidente a percepção do professor de como o tema 

inclusão avulta em todos os sistemas vigentes, destacando um quadro de mudanças 

e de interesses que devem ser comuns e respeitados em seus limites e 

possibilidades. Pensar uma formação que atue na educação inclusiva, portanto, 

implica em entender que a lei, em primeira instância, confere direitos e obrigações a 

todos, mas, em especial àquele que aprende e àquele que ensina. 

 Neste sentido, é correto cumprir além daquilo que já constava no contexto 

jurídico na década de 1960, a Lei nº 4.024 determinando a educação de 

excepcionais com enquadramento no sistema geral de educação, com a finalidade 

de integração na comunidade (BRASIL, 1961). 

 Segundo resposta de P7a sobre a questão em epígrafe, a disciplina que 

ministra é de Educação Física Adaptada. Em suas aulas, fala sobre preconceito para 

chamar a atenção de quê “A gente está falando de inclusão, está falando de 

respeitar pessoas com diferenças mais visíveis quando não aprendeu a respeitar 

esses que são mais... que têm diferenças menos chamativas” (P7a). 

 Na fala de P7a vê-se a sua percepção, quando comenta que o problema não 

é o deficiente na aula, mas o professor, acostumado a trabalhar numa metodologia 

limitada e preparada só para quem sabe responder do jeito que ele espera. Enfatiza 

que o problema não é o deficiente, mas a forma de construção pedagógica, em 

todos os cursos, a realidade das escolas, complementando que “E é difícil; é difícil 

mudar” (P7a). 

 Aborda as anormalidades cromossômicas com seus alunos, em especial a 

síndrome de Down, desde uma leve até um severo para decidir aquele que tem uma 
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vida “normal” e aquele que vai estar em uma escola especial: “Sou a favor das 

escolas especiais para os casos extremos, não acredito nessa inclusão, acho a lei 

da inclusão deficiente, essa inclusão cega, quer jogar numa condição severa, por 

exemplo, o deficiente intelectual severo, jogar essa pessoa numa escola, é um 

retrocesso. Você vai forçar uma segregação, essa pessoa vai ser exposta e a família 

vai acabar trazendo-a de volta pra casa. Não vai ter o tratamento adequado, então, 

eu acredito sim, que a gente precise de escolas especiais com a equipe 

multidisciplinar, quem sabe uma equipe multidisciplinar para fazer esse diagnóstico, 

se a pessoa vai para escola especial, ou, se ela tem condições de acompanhar uma 

escola regular. Então, eu acredito na escola especial sim, para a qualidade de vida 

dessas pessoas e... e eu discuto essa questão do Down, em que medida que a 

síndrome pode ser tão grave que ele tenha que estar numa escola especial, em que 

medida ele vai ser normal, já temos as pessoas com síndrome de Down graduados. 

Eu tive um aluno da aula de Educação Física, e, no começo, esse menino na minha 

aula, quando ele era contrariado, ele se jogava, ele batia a cabeça, ele não sabia 

lidar com limites ou adversidade. Mas por que ele era Down? Não. Porque ele foi 

exageradamente poupado de frustrações ao longo da vida, então, você vê, até onde 

é a síndrome e a partir de onde é a culpa, entre aspas, porque a família não faz por 

mal, quer superproteger, só que acaba estragando e prejudicando o 

desenvolvimento. Então, toda essa discussão que hoje a gente tem muito Down 

independente, casa, tem desejo, tem esperança, tem atividade sexual normal, faz 

toda essa discussão” (P7a). 

 Mais apropriadamente seria comentar sobre os resultados que são 

percebidos pelos professores, tão precocemente à adoção da educação inclusiva 

pelas instituições de ensino superior, porque já lida com as questões de deficiência 
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in loco e sabe como deve ser elaborado um planejamento que contemple a 

diversidade na manutenção de todos os direitos do aluno. 

 Aqui, o professor entrevistado não relata a formação docente, senão expõe a 

sua própria convivência com um aluno com deficiência e da forma como aprendeu a 

lidar com ele no ensino-aprendizagem. Sua experiência como professor de alunos 

com deficiência será de grande valia quando a disciplina de inclusão for ministrada 

aos futuros docentes. 

 A crítica de P7a às condições que o Estado impõe à educação inclusiva 

instiga questionamentos: será que apenas as leis indicam sucesso objetivo em 

disposições previamente delineadas no discurso global como em um trecho do item 

2 da Declaração de Salamanca? “[...] aqueles com necessidades educacionais 

especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de 

uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades” 

(UNESCO, 1994). 

 O professor entrevistado P3c considera a disciplina de inclusão uma 

conquista e assim registra: “[...] uma bandeira mesmo dentro do processo 

educacional fundamental e acredito assim, não só ela, a disciplina, como a 

integração entre as disciplinas; acho que esta foi a grande conquista” (P3c). 

 Conferindo os detalhes da disciplina sobre educação inclusiva, P3c Indica a 

sua importância, no seguinte texto: “A disciplina é fundamental, ela tem 36 horas. E 

eu penso que 36 horas para você trabalhar a importância, inclusive no dinamismo da 

própria interdisciplinaridade, acaba ficando aquém, porque você tem que dar uma 

noção de todas as deficiências, você tem que dar noção das políticas, você tem que 

dar noção das adequações curriculares, você tem que dar noção de como que eles 

vão implantar isso” (P3c). 
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 Interessante observar a preocupação de P3c da necessidade dessa 

disciplina na atuação prática do docente: “Você vai trabalhar [...] de primeiro ano até 

o terceiro ano do ensino médio, quer dizer, é um número de realidades, cada idade 

tem suas particularidades, isto também é bastante complicado [...]. Eu sinto que isso 

é talvez uma bandeira para, daqui para a frente, que a essa disciplina passe a ter 

pelo menos 1 e 2 dentro das grades curriculares” (P3c). 

 Analisando as respostas de P3c entende-se que a instituição a qual 

representa nesta pesquisa tem conseguido manter o entusiasmo e o crescimento na 

disciplina de educação inclusiva, com perspectivas significativas para o futuro.  

 Lodi (2003) se referiu a escola aberta às diferenças e esta precisa de 

ressignificação e reorganização dos processos de ensino e aprendizagem, ajuste a 

novos parâmetros de ação educativa. Com isto, não é possível pensar a escola 

inclusiva sem análise prévia e muito cuidadosa dos conteúdos a serem ministrados 

porque o futuro docente deverá ser o mediador mais bem preparado para atuar com 

as diferenças. 

 Referente à investigação sobre a relevância de uma disciplina de inclusão na 

matriz curricular, P4a assim dispôs: “Com certeza, primordial, acho que hoje você 

não falar em inclusão, é você está fora da realidade, da sociedade. [...] ficou 

acordado que todos os professores devem falar sobre inclusão, em suas disciplinas” 

(P4a). 

 A investigação sobre a disciplina de inclusão na matriz curricular e de sua 

relevância na opinião dos professores, teve na fala do entrevistado denominado de 

P5b a seguinte convicção: “Acredito que essa disciplina de inclusão, ela é 

extremamente importante, porque existe uma política nacional que indica essa 
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mudança da organização da escola, dos encaminhamentos teóricos metodológicos, 

da dinâmica da sala de aula, enfim, é necessário” (P5b). 

 Acrescenta que essa disciplina não está presente em todas as licenciaturas, 

de modo que os professores de outras disciplinas têm buscado abordar o tema da 

educação inclusiva em suas aulas. Também, que o planejamento e avaliação da 

escola terão um item sobre formação continuada do professor, o qual está embutido 

num conteúdo de inclusão, e será trabalhado com o pessoal da prática, do TCC, de 

forma que todas as áreas vão se integrando a fim de fazer um processo 

interdisciplinar (P5b). 

 Ainda, salienta P5b que: “Eu acredito que isso é um avanço, até nesse 

processo inclusivo, de que a gente precisa unificar o conhecimento e atender a 

todos” (P5b). 

 Observa-se que os relatos se assimilam ou se complementam e o 

pensamento dos professores entrevistados é que a educação inclusiva se fortalece 

na medida em que é inserida na instituição como disciplina no sentido de disseminar 

um conhecimento único a todos. 

 Na expressividade de Sartoretto (2006) será possível a inclusão havendo, 

concomitantemente, a adoção de práticas pedagógicas que viabilizem o aprendizado 

de pessoas com deficiências e que comporte o reconhecimento capaz de o valorizar, 

respeitando seu ritmo e possibilidades. Isto significa, literalmente, aceitar as 

condições dos alunos com deficiência, caminhando, ensinando e aprendendo junto 

com elas na educação inclusiva. 

 Seguindo no relato das entrevistas P8b indica que na matriz de Pedagogia a 

disciplina é Libras, que tem uma ementa singela, simples, “Porque é uma disciplina 
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de 40 horas, e o intuito é dar noções básicas de comunicação com o aluno surdo, 

que essas futuras pedagogas poderão ter contato” (P8b). 

 Compreende que “O foco da disciplina é despertar um bom relacionamento 

professor-aluno para que esse Pedagogo, esse professor saia dali sabendo que 

quando ele tiver o aluno, o aluno é dele, não é porque ele é surdo que ele deixa de 

ser” (P8b). 

 Refere-se ao Decreto nº 5.626/2005, que trata a questão da Libras 

justificando que existe atualmente nos Cursos de Licenciatura como disciplina 

obrigatória, para cursos de formação de professores e formação de fonoaudiólogos 

e que para as demais licenciaturas ela deve ser oferecida como disciplina optativa 

(P8b). 

 Inserir a disciplina de Libras na educação superior é preceito jurídico e 

contempla o aprendizado de Libras em atendimento ao disposto nos PCNs 

nacionais; está sob responsabilidade do sistema educacional federal, sistemas 

educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal a inclusão de Libras nos 

cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério.  

 A  investigação sobre relevância da disciplina tem na resposta de P10a que 

é “Indiscutível”, presente no currículo de graduação em Educação Física já trabalha 

desde o final dos anos 1980, em atendimento à Portaria do MEC e incluindo a 

disciplina a partir da Resolução 3/87. “Hoje no Brasil, nós temos mais de 300 

escolas de Educação Física e praticamente todas têm a disciplina” (P10a). 

 No depoimento de P10a, lê-se a preocupação de que o aluno em formação 

tenha conhecimento da educação inclusiva, esteja preparado para que possa 

atender todo tipo de pessoas. Registra que “A Educação Física, na verdade, sempre 

lidou com as necessidades especiais, porque nós sempre temos um aluno com 
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asma, nós sempre temos um aluno com bronquite, nós sempre temos alunos 

diabético, um aluno com OB, quer dizer, a necessidade da pessoa sempre esteve 

presente. O que, digamos assim, bagunçou um pouco a cabeça das pessoas foi que 

o aluno com deficiência que não estava nas turmas começou a chegar. E aí o 

pessoal começou a se apavorar. Mas a Educação Física sempre lidou com isso, com 

muita competência” (P10a). 

 O professor entrevistado P11b admite que a instituição na qual atua não 

possui a disciplina de educação inclusiva mas que Libras vai ser ofertada para todas 

as licenciaturas, em razão de que “Hoje nós temos um advento forte da educação 

inclusiva. [...] O professor que vai ensinar lá, metodologia e prática de ensino de 

Português, ele tem que ter a perspectiva da educação inclusiva já dentro deste 

conteúdo” (P11b). 

 Analisando as respostas de P10a e de P11b, verifica-se que a apreensão da 

inclusão em si, transparece nas falas e nas decisões que passam a ser tomadas 

com respeito à disciplina de inclusão. Observa-se que a primeira medida a ser 

tomada diz respeito à inserção da disciplina de Libras no sentido de facilitar a 

comunicação com as pessoas com deficiência. 

 É certo, portanto, que a escola nunca mais se dissociará da educação 

inclusiva, desde o maternal até o doutorado, a exemplo de depoimentos informativos 

sobre formação acadêmica desses professores entrevistados, fato que revela a 

verdadeira intenção da educação inclusiva na educação para todos. 

 Importante referir Mittler (2003) e a instrução que deu quanto à capacitação 

do professor à educação inclusiva ressaltando a isenção de influências 

comportamentais, porém, oportunizando a reflexão sobre propostas de mudança 
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que podem agir diretamente em seus valores pessoais e convicções, agregadas 

ainda à prática profissional. 

 As respostas recebidas dos professores entrevistados dão uma ideia de que 

a disciplina de inclusão é necessária e novamente se percebem relatos atinentes ao 

próprio exercício docente com pessoas com deficiência, desfocando a formação 

docente para a educação inclusiva.  

 Existe a preocupação de alguns professores entrevistados com a formação 

docente no sentido de preparar o futuro professor para as atividades de ensino e 

aprendizagem a alunos com deficiência, assim como existe a constatação sobre 

preconceitos existentes e enraizadas no contexto pessoal e individual. Trata-se de 

preceitos que podem dificultar o ensino da educação inclusiva aos futuros docentes. 

 

5.2.3 Conteúdos ministrados, elaboração do planejamento e existência de um 

conteúdo mínimo oficial 

 

 Este assunto faz referência aos conteúdos da disciplina de educação 

inclusiva que são ministrados na instituição, de que forma é elaborado o 

planejamento e se existe um conteúdo mínimo oficial a ser seguido. 

 A preocupação da investigação quanto a esta abordagem é atinente aos 

assuntos e temas que são ensinados aos futuros docentes e que comportam a 

educação inclusiva a partir do planejamento institucional. Além disso, considera-se 

muito importante saber os parâmetros do conteúdo oficial que são seguidos. 

 Fundado neste propósito obteve-se do professor entrevistado, denominado 

de P1a, as seguintes colocações: “A minha disciplina é assim, ela é Educação Física 

Adaptada no currículo anual, é,... atual”. A disciplina está em núcleo comum, nos 
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Cursos de Licenciatura, se chama Fundamentos da Educação Inclusiva e aborda 

especificamente a questão da inclusão, trabalhada no curso de Educação Física, 

tendo como tópicos os aspectos médicos de cada deficiência, como trabalhar com 

essa deficiência, seja de forma específica ou de forma inclusiva (P1a). 

 Consoante ao conteúdo, assim dispôs P1a: “Conteúdo mínimo oficial, 

mínimo é conhecimento da legislação. Saber que existe uma lei, que é um processo 

irreversível e que nós vamos ter que dar conta dessa inclusão, daqui para frente, 

não tem como negar” (P1a). 

 Nesta mesma perplexidade de deparar-se com uma condição do Estado que 

deve ser seguida e obedecida em seus conformes, é compreensível certas 

apreensões e até mesmo dúvidas quanto à capacidade da instituição e de seus 

pares no sucesso dessa empreitada educacional. 

 Lembra-se, oportunamente, visando dar um fecho explicativo sobre a 

resposta de P1a, que o próprio Estado teve dúvidas, quando a Lei nº 10.172 de 2001 

perguntou: “Diante dessa política, como está a educação especial brasileira?”. Em 

sua mesma resposta, admitiu à época, um conhecimento escasso de uma realidade 

desprovida de estatísticas sobre pessoas com deficiência e sobre o atendimento o 

qual necessitavam ou requeriam por direito (BRASIL, 2001). 

 Ainda que vá longe esse questionamento, portaram-se como divagações 

que deveriam apontar concretude na demanda da educação inclusiva e no 

esclarecimento jurídico dessa inclusão.  

 Nesta mesma investigação abordando os conteúdos ministrados, o professor 

entrevistado P3c, assim se referiu: “Os conteúdos, eles começam, desde uma visão 

geral das políticas, das leis, um pouco desse processo histórico que vem sendo 

incorporado, e que as leis, na realidade, vêm determinando algumas conquistas. 
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Mas, o que a lei pôs e o que a realidade ainda não incorporou, o quê que são as 

contradições mesmo do processo inclusivo. Porque, o próprio processo inclusivo, ele 

já é contraditório nas suas próprias, e isso na realidade a gente já começa 

discutindo” (P3c). 

 Em sua descrição, iniciou a sua aula falando das políticas, dos preconceitos, 

incluiu o aluno e aplicou atividades porque compreende que “[...] às vezes as 

pessoas têm experiências negativas no processo inclusivo, e essa história de vida 

tem que ser incorporada; não adianta eu só trazer as políticas, se ele não acreditar 

que esse aluno pode ser incluído ele não vai incluir, ele não  vai fazer o seu 

movimento” (P3c). 

 O seguimento de seu trabalho incluiu as adaptações curriculares com 

noções de pequeno porte, que diz respeito ao professor, e de grande porte; em 

trabalhos com os alunos de Ciências Biológicas e Educação Física obteve 

adaptações curriculares interdisciplinares e essas estão sendo escritas com os 

objetivos ligados aos conteúdos das séries, segundo as diretrizes da LDB. Com esta 

percepção, afirma que: “A concepção de diversidade, ela não pode ser focada no 

erro, na dificuldade, ela tem que ser focada na capacidade. Então, essa integração 

das disciplinas, para mim mais do que a inclusão da grade curricular, que eu acho 

que isso já foi uma conquista dentro da minha realidade, ela está sendo mais rica, 

porque se começa a ver que a incorporação é... acaba trabalhando um pouco sobre 

a perspectiva de projeto, de conteúdos que sejam interligados” (P3c). 

 Nesta resposta é possível considerar um despertar individual do professor, 

desenvolvido ao longo de sua caminhada profissional fato que capacita pela prática 

e pela experiência cotidiana com os alunos. Tais iniciativas antecipam o 

aconselhamento de Mittler (2003) quando sugere a estratégia de assegurar que os 
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professores recentemente qualificados tenham uma compreensão básica do ensino 

inclusivo e de escolas inclusivas como investimento a longo prazo, de modo a fundar 

os alicerces para uma boa prática, exemplo para as gerações futuras que tiveram 

pouca compreensão e experiência da prática inclusiva. 

 O professor denominado de P4a trabalha o conteúdo da disciplina Educação 

Física para Portadores de Necessidades Especiais com o histórico de como se via o 

deficiente no passado e de como é visto até hoje no Brasil e no mundo, em uma 

retrospectiva disso. O trabalho inclui deficiência auditiva, visual, física e mental com 

sua conceituação individual, características desse deficiente, se congênita ou 

adquirida, quais as conseqüências. 

 Para a disciplina de Educação Física Adaptada os conteúdos trabalhados 

incluem o histórico, as práticas e metodologias utilizadas, com deficiência auditiva, 

visual, física e mental, hiperatividade, as síndromes, com ênfase à síndrome de 

Down e hiperatividade e hipoatividade. Esta disciplina é planejada dentro daquilo 

que a instituição tem como objetivo, de fazer essa implantação dos alunos com 

deficiência e, para esse planejamento, são buscadas informações do que acontece 

no Brasil, “[...] a gente sempre está trabalhando e observando, estudando e traz para 

os alunos” (P4a). 

 Tratar do assunto mesmo, que é vivido pelo professor em seu cotidiano 

como educador permite assimilar um conhecimento prático que pode ser 

disseminado do mesmo modo aos seus alunos. Note-se que a pesquisa é 

procedimento presente no processo de planejamento da disciplina. 

 Setúbal (2000) compreendera que sendo a educação a condutora do 

conhecimento para a formação humana, a ela convergirão os acordos entre a escola 

e a sociedade tendo por fundamento a inclusão de todos ínsita a sua autonomia. 
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 Na resposta de P5b sobre os conteúdos ministrados, planejamento e 

conteúdo mínimo oficial, observa-se que: “Existe sim, na nossa disciplina, um 

conteúdo mínimo oficial, que é contemplado na ementa da nossa disciplina, e que eu 

tenho que trabalhar  36 horas, e que é muito pouco” (P5b). 

 Entretanto, salienta que avanços trouxeram para 72 horas o curso inteiro e 

assim distribui: “Na disciplina de educação especial eu tento trabalhar com o 

conceito: quem é essa criança, características, a patologia, a questão de prevenção. 

E no processo, na educação inclusiva, que é uma seqüência, eu trabalho com as 

políticas” (P5b). 

 A exemplo do comentário de Setúbal (2000) para a resposta anterior, 

entende-se que ao aceitar a educação inclusiva a prioridade é manter a autonomia e 

a identidade do sujeito em suas características de crenças, valores e individualidade. 

Assim, conhecer cada aluno em suas possibilidades e autonomia, ajuda a todos que 

competem no aprendizado conjunto, auxiliando a disseminação do conhecimento em 

comum. 

 O professor entrevistado P7a trabalha com Educação Física Adaptada em 

Saúde, trabalha com a pessoa com deficiência, e faz atividade física focando o 

rendimento, ou do esforço, o exercício, ou focada simplesmente em melhoria da 

saúde. Trabalha o preconceito e a discriminação; o nascer, fatores de risco, 

discutindo a responsabilidade dos pais, os riscos maternos, os riscos paternos, a 

qualidade de vida, os riscos associados a drogas, álcool, às drogas lícitas e ilícitas, 

ao cigarro, cocaína, maconha, risco de idade, porque uma mulher mais velha tem 

mais risco de gerar uma criança com uma síndrome, uma má formação. Discute 

fatores de risco antes do nascimento, durante o nascimento, com a incidência de 
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paralisia cerebral se faltar oxigênio durante o parto, e as condições: quem nasce 

com deficiência, quem fica deficiente, o que pode ser evitado (P7a). 

No que se refere aos conteúdos e ao planejamento, fala das doenças 

genéticas, sidose, a distrofia muscular progressiva, poliomielite, e coloca os atletas, 

de ponta que têm deficiência “[...] para chamar a atenção de que os caras não estão 

em casa reclamando; eles estão vivendo e estão querendo esse respeito, essa 

possibilidade de ir e vir, que eu discuti desde o primeiro dia” (P7a).  

 Continua apresentando as capacidades físicas, aspectos biomecânicos, 

fisiologia do exercício aplicada ao lesado medular e o amputado: “Jogo aquela 

questão do rapaz com rotação bilateral que quis competir o ano passado, ele lutou 

pelo direito de competir com os normais e perdeu, num primeiro momento, porque 

disseram que ele tinha vantagem mecânica. Eu imagino que foi só isso, vantagem 

mecânica: o cara perdeu duas pernas e toda reconstrução da consciência corporal, 

quer dizer, não levaram nada do processo pedagógico, do aprendizado do 

movimento em consideração. Consideraram que a prótese é mais leve e tem 

vantagem mecânica. Ponto” (P7a). 

Na segunda disciplina enfoca os aspectos psicológicos da Educação Física 

Adaptada, fala do desenvolvimento motor e atraso nas funções adaptativas, a 

necessidade de estimular e o cuidado para não estimular demais e não atrapalhar o 

desenvolvimento. Dos estímulos que a criança normal tem, enxerga, segue os 

objetos, estímulo de cores, luminosidade e que o deficiente visual não tem isso, 

mesma coisa com o auditivo e, de que modo pode ser estimulada a curiosidade da 

criança que não tem todos os sentidos que uma pessoa normal tem. Inicia a 

linguagem comunicação e expressão, fazendo atividades práticas com os alunos: 

“Eu coloco fita para fechar a boca. [...] E... eu crio, por exemplo, uma atividade que 
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eu faço: mímica, linguagem de comunicação e expressão: mímica. Como que a 

gente está acostumado a brincar de mímica? Usando mão. Está. Na mímica que eu 

faço com eles, eles não têm mão, eles perderam o braço, as mãos ficam amarradas 

atrás. Eles têm que fazer mímica só com a face, sem falar a palavra, a expressão 

facial e o corpo, sem as mãos. E dá certo, e dá certo, tem coisas maravilhosas que 

acontecem na aula” (P7a). 

 O professor entrevistado P7a volta sua opinião mais às condições da 

educação inclusiva com relação à deficiência: “Eu acho que a gente ainda foca muito 

deficiente. Falta a gente, verdadeiramente compreender que não existem 

deficiências. Existem pessoas com características que fogem ao padrão. [...] Se 

você encarar todo mundo como gente, que tem todas as mesmas expectativas de 

vida, desejos, possibilidades de relação, muda; acho que ainda está muito forte o 

deficiente, a diferença” (P7a). 

 Em sua perspectiva de trabalho intui que mudanças podem ser feitas na 

adaptação das atividades regulares de Educação Física, como criar, novos jogos, 

novos brinquedos. Refere-se à pessoa com paralisia cerebral e o modo de educá-la:  

“Bem, uma pessoa com paralisia cerebral, mais grave, não tem o controle motor, ela 

não consegue ter movimentos voluntários, por exemplo. Tudo bem, mas você testa 

para saber se ela tem sensibilidade? Até onde que ela sente? Ela sente diferença de 

textura, de pressão, de temperatura? Qual que é o esquema corporal da pessoa? 

Ela tem noção da onde está a mão? Ela não consegue mexer a mão, mas ela tem 

noção da onde está a mão, de onde está o pé? Ela tem noção de tudo o que ela 

tem? Só quero despertar essa consciência corporal para mim, até chegar na minha 

atividade” (P7a).  
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 No depoimento de P7a percebe-se a preocupação exatamente quanto ao 

aprendizado, que seja específico a cada sujeito, com o cuidado com a manutenção 

da autonomia e da identidade particular de cada um. Ao referir que uma pessoa com 

deficiência cerebral deve ser avaliada em suas possibilidades e limitações, reforça a 

responsabilidade do educador quando se trata da educação inclusiva porque não 

generaliza as condições, mas as detalha e solicita que seja aplicada a percepção e o 

cuidado do profissional que com essa pessoa interage.  

 Apropriadamente aufere-se de Lima (2005) a visão do professor como 

sujeito que se apropria do conhecimento e o reproduz em sua atuação docente, 

mas, especialmente, desenha seu espaço de educação na prática docente e de 

transformação humana, já que lhe é conferida a esperança como agente de 

mudanças na escola e na sociedade. 

 Na investigação sobre os conteúdos ministrados, o professor Pb8 afirma que 

a Libras é disciplina obrigatória atendendo ao Decreto nº 5.626/2005. O 

planejamento não é elaborado conjuntamente; são professores de disciplina como 

educação especial, que tratam a pessoa deficiente. Continuando descreve que: “E, 

oficial, oficial, eu não entendo o quê que você quer dizer por oficial, se eles pedem 

algum decreto de lei [exatamente]. Eu desconheço se o MEC impõe um conteúdo 

mínimo para Libras. Desconheço de verdade, sei que ele tem esse Decreto, mas em 

termos de conteúdo, se tem, eu de fato, não conheço, e nós não aplicamos aqui. É 

um conteúdo mesmo que a gente que elabora” (P8b). 

 Segundo P10a, concernente à investigação sobre os conteúdos ministrados, 

planejamento e conteúdo mínimo oficial, a instituição possui uma disciplina 

denominada Estágio, com 150 horas, obrigatória. Nesta disciplina os alunos fazem 

uma intervenção direta com a pessoa com deficiência e, no bacharelado trabalham 
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com esporte, nos treinamentos, iniciação, aperfeiçoamento e até atletas de alto 

nível, 10 a 12 horas por semana. 

 Ainda, “na licenciatura existe também uma disciplina chamada Projetos 

Integrados. Essa disciplina são 4, ele tem que obrigatoriamente fazer 4. [...] O aluno 

que se matricula na disciplina Projetos Integrados, ele tem a oportunidade de 

trabalhar com alunos com deficiência diretamente na escola especial” (P10a). 

 Acrescenta o professor entrevistado P10a que “[...] quando eu estou dando a 

disciplina obrigatória fico falando com eles, que eles voltem, e façam, a importância 

disso, a importância de estar melhor preparado profissionalmente para depois 

enfrentar algum tipo de situação que eles vão enfrentar. Não tem hoje o aluno dizer 

assim, na sala [...] não eu não vou dar aula para deficiente; não, eu não vou nunca 

encontrar um deficiente, não tem isso. Ele pode estar lá no hotel, trabalhando, um 

fim de semana, e chega uma mãe com uma criança, com síndrome de Down e diz: 

olha, meu filho está aqui, vai brincar também. Então, não tem, o cara está na 

academia, chega o deficiente; o cara está na clínica, chega, então não tem onde, 

não tem o não vai chegar. Vai chegar, então, ele precisa ser um profissional melhor 

preparado” (P10a). 

 Na Convenção de Guatemala (1999) há explícita a intimação atinente ao 

respeito devido a pessoas com deficiências, os mesmos que as demais pessoas que 

compreende a isenção à discriminação com base na deficiência, embasado na 

dignidade e da igualdade inerentes a todo ser humano. 

 Dos relatos dos professores entrevistados é possível constatar um enfoque 

mais direcionado aos conceitos da deficiência em si, e pouco de um conteúdo sobre 

inclusão, senão quando são relatadas a disciplina de Educação Física Adaptada e 

outra disciplina que descreve as políticas, leis e processo histórico. A disciplina de 
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educação inclusiva citada é dada em 36 horas considerada aquém das 

necessidades da formação docente. 

 Concluindo, não é possível afirmar que haja nas universidades pesquisadas 

um conteúdo mínimo oficial sobre a disciplina de educação inclusiva na formação 

docente até esse momento. 

 

5.2.4 Perspectivas futuras sobre o aluno em formação com vistas a um currículo que 

insere na prática docente a educação inclusiva 

 

 Esta questão norteadora objetiva identificar o que pensa o professor de seu 

aluno, com respeito ao que esperar dele na atuação inclusiva quando se refere ao 

currículo que contém a educação inclusiva e que esse aluno receberá formação 

acadêmica trabalhando na prática com a inclusão. 

 Pretende-se obter dados que revelem como o professor está visualizando a 

atuação do futuro docente porque está preparando-o para este novo conceito 

inclusivo no ensino regular. 

 Com esta intenção, obteve-se do professor entrevistado P1a a perspectiva 

de que “Ele tenha o mínimo de conhecimento necessário para lidar com as pessoas 

com deficiência e saber que ele não vai poder se negar a receber um aluno com 

deficiência, que ele vai ter que ser um profissional consciente e responsável 

enquanto busca de conhecimento, não vai poder ficar esperando, sentadinho ou 

deitado em berço esplêndido para que o conhecimento chegue às suas mãos. [...] A 

principal perspectiva é um conhecimento básico mínimo e uma iniciativa de busca à 

informação sobre o que ele vai ter que trabalhar” (P1a). 
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 Lendo essa resposta, é possível analisá-la sob o pressuposto de que a 

educação inclusiva favoreceu com seu ingresso obrigatório uma nova condição de 

aprendizagem que não dissocia o caráter natural da educação, mas que tange um 

novo modelo de reconhecer o papel do professor no âmbito da sociedade. 

 Trata-se, sem dúvida, daquela ruptura a que se referiu Lima (2005) 

provocada pela inclusão, fator que deixa definitivamente no passado a concepção da 

educação tradicional, desvelando um novo papel ao professor na escola inclusiva, 

como um desenho descontínuo de uma realidade bem atual. 

 A opinião de P3c diz respeito a um trabalho acadêmico que realiza: “Eu 

participo de um projeto de pesquisa, sou pesquisadora na Universidade nessa área, 

participo de um Núcleo de pesquisa [...], oriento TCC, eu acho que a concretização 

disso é quando eu, passando 36 horas com esse aluno um semestre, eu consiga de 

uma turma de 70 que eu consiga lá 3, 4 que diga: ‘professora eu quero fazer um 

TCC sobre inclusão’.” (P3c). 

 A riqueza desse projeto dentro do currículo consiste na perspectiva 

interdisciplinar desejada pelo professor porque, para trabalhar a inclusão, é preciso 

entender a cultura interdisciplinar na prática pedagógica: ”Você só permite 

interdisciplinaridade se você também se comprometer no aprofundamento da sua 

área da especificidade”, e quando o aluno saia ele tenha os passos para seguir em 

relação a isso (P3c). 

 Analisando a resposta de P3c constata-se que os avanços conseguem 

chegar aos propósitos desejados pelo professor, ainda que seja por meio de 

pequenos eventos, como a decisão do aluno em formação de realizar uma pesquisa 

sobre inclusão. Prever e esperar essa iniciativa por parte do aluno compreende um 
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domínio de conteúdo que venha a suscitar o interesse pela presença da educação 

inclusiva em termos de aprendizado e de atividade futura. 

 Sendo assim, será natural ver esse aluno como um futuro professor 

reflexivo, que amplie as suas habilidades e competências e coordenado com as 

novas dimensões que o conhecimento oferece agindo em benefício de seu próprio 

aprendizado e do desenvolvimento humano em sua práxis (LIMA e GOMES, 2002). 

 P4a, referindo-se às perspectivas futuras do aluno em formação pela 

interação com a prática da educação inclusiva salienta que “O aluno sem deficiência, 

ele não é preparado para receber os alunos com deficiência. E o inverso também é 

verdadeiro” (P4a). 

 Importante seu relato atinente à responsabilidade do professor em “[...] levar 

em consideração as experiências dos alunos, e com isso a gente faz com que eles 

entendam que esse aluno que está ao lado dele, tem as capacidades e as limitações 

que eles têm também. É evidente que esse nosso aluno sem deficiência, ele se 

encontra um pouco, aliás, um pouco não, bastante, preconceituoso” (P4a). 

 Enfoca o caso de uma aluna da instituição que retorna com uma deficiência 

adquirida e vai ter que ter uma adaptação de todo o contexto, de todos os 

profissionais e dissocia a integração, salientando que é inclusão mesmo, cabe aos 

alunos fazer tudo, eles têm o direito de fazer tudo, os alunos sem deficiência 

ajudando, “Sempre com o principal quesito de estar fazendo com que ele seja 

incluído, só não integrado” (P4a).  

 Finaliza confirmando que “[...] está sendo muito gratificante, eu acho que 

essa disciplina pra Educação Física está sendo um grande ganho pessoal para cada 

aluno, porque eles falam de coisas que são preconceitos para eles, e que não tem 

quem tire esse preconceito deles. Daqui para fora ninguém fala sobre” (P4a). 
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 Estudo de Lima (2005) concernente ao pensamento de professores sobre a 

escola inclusiva revelou que a opção educacional de seus pesquisados não se 

constitui em empecilho para o envolvimento na inclusão escolar, como tomada 

jurídica das políticas educacionais. 

 Assim, a fala de P4a confirma a predisposição da instituição em promover o 

encontro e a interação entre todos porque o futuro reserva um caminho comum a 

professores e alunos com ou sem deficiência, tendo em vista que muitos 

acadêmicos com alguma deficiência estão se formando na graduação superior e 

partirão para a sala de aula. 

 Celani (2004), entretanto, salienta a dificuldade com a qual o professor se 

depara quando precisa substituir mapas conhecidos e assumir um pensamento novo 

a partir das transformações e das inovações reais. 

 Na visão de P5b, quanto a perspectivas futuras na formação docente se 

inserida a educação inclusiva no currículo: “É complicado falar de expectativas do 

futuro. [...] O Paraná é extremamente conservador pela cultura que a gente tem 

instalada aqui. [...] Eu não acredito na inclusão da forma como está sendo posto. Eu 

acho que nem todas as crianças têm condições de ir para o ensino regular ou o 

ensino comum; [...] eu acredito também que nem todas as crianças que estão na 

escola especial devem ser atendidas só na educação especial. Então, acho que a 

grande riqueza da educação especial enquanto modalidade é a sua 

transversalidade, e isso tem que ser considerado na aprendizagem desse aluno que 

está indo nessa visão de escola pra todos” (P5b). 

 Tratando-se da formação docente, em especifico, P5b assim relata julga 

relevante pensar se o modo como está formando esse professor atende a 

necessidade de aprendizagem do seu aluno. Entende que “A expectativa de futuro 
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desta posição é que precisa muito enriquecer o currículo das formações, das 

licenciaturas, especialmente [...]. Mas, enquanto não houver uma consciência que o 

professor também é responsável para que aconteça a igualdade de oportunidades 

na educação, enfim, não vai evoluir muito” (P5b). 

 O professor denominado de P8b assim se refere quanto às perspectivas 

futuras de formação docente: “A perspectiva para que esse aluno que está em 

formação, é bem essa, para que quando o professor chegue lá na sala de aula e se 

depare com um aluno surdo, ele tenha meios que recorrer, então, que ele conheça, 

por exemplo, a atuação de um intérprete de língua de sinais [...] que ele saiba que é 

direito de todo surdo que seja usuário da língua de sinais [...] porque de primeira a 

quarta não é prática, pelo menos no Estado do Paraná, a presença de intérprete” 

(P8b). 

 Questiona-se: “Como é que eu elaboro uma aula para surdo? Tem que ser 

os mesmos conteúdos para qualquer outro aluno, e como é que eu faço essa 

adaptação curricular?” (P8b). 

 E, responde: “Talvez esse seja o grande intuito também da disciplina, assim 

instrumentalizar esse professor para que quando tenha o aluno ele se sensibilize e 

diga: como é que eu faço agora? Então, assim tem que ter materiais visuais [...] tudo 

o que ele fala e deixa de falar e passa a registrar, passa a ter seu sistema no 

quadro, é neste sentido que a gente espera que os docentes que estão tendo essa 

disciplina saiam daqui, capacitados” (P8b).  

 A dificuldade que as instituições vivem em razão da obrigatoriedade legal da 

educação inclusiva também alcança os conceitos pedagógicos que devem nortear 

os conteúdos curriculares em todas as etapas da aprendizagem. Se o professor P8b 

antecipa que o aluno em formação poderá se deparar com situações que irão 
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requerer tomada de decisões de sua parte, é preciso que esse futuro docente 

obtenha preparo e conhecimento agora. 

 Deve considerar que a inclusão do aluno com deficiência no ensino regular, 

se condicionado ao mesmo aprendizado para todos os alunos, tais conhecimentos 

poderão ser inúteis ou limitadores na construção de habilidades e competências 

para a vida (SARTORETTO, 2006). 

 Ainda na discussão sobre as perspectivas do aluno em formação, P10a 

assim se manifestou na entrevista: “Uma coisa que a gente vê nas pesquisas, assim, 

é que a gente já parou de discutir quais são os problemas da formação de 

professores; nós queremos alternativas já. Que tem problemas na formação, que o 

professor tem medo de atender, isso é comum, para diferentes áreas. Na Educação 

isso também não é diferente. O professor tem medo de atender, o professor acha 

que não vai conseguir, ele acha até que vai piorar o caso do aluno” (P10a). 

 Afirma que na Educação Física não tem a receita para resolver as questões 

da educação inclusiva, mas o professor deve estar ciente de que tem que atender a 

necessidade, estar sensível às condições, e buscar o conhecimento para atender as 

necessidades do aluno. Assinala que na instituição ficam “[...] atentos a tudo o que 

eles aprenderem, porque tudo o que eles aprenderem no curso todo é ferramenta 

para atender bem qualquer tipo de aluno, pessoa em qualquer lugar” (P10a). 

 O professor P10a, em sua preocupação manifesta, deixa entrever o viés que 

se formou com a obrigatoriedade da educação inclusiva no ensino regular, porque 

mesmo que o Estado tenha atribuído às instituições de ensino superior a 

responsabilidade em formar docentes para esse novo modelo de políticas 

educacionais, também essas instituições estão em estádio de aprendizagem, posto 

que os professores partilham dessa caminhada. 
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 No momento, diante das mudanças que ocorrem em continuun na história 

das sociedades, economia, tecnologia e indústria do conhecimento, é visível e 

latente a perplexidade dos educadores e os questionamentos sobre o futuro de sua 

profissão (SEGNINI, 2000).  

 Por fim, o professor denominado de P11b, depôs na entrevista que indagou 

sobre as perspectivas futuras da formação docente o seguinte: “Eu não vejo grandes 

perspectivas. [...] Porque uma educação inclusiva é uma nova concepção, é uma 

nova filosofia de educação, então nós temos que ter uma pedagogia, uma nova 

pedagogia, não pode ser essa que nós temos. [...] O curso é que tem que se 

renovar. E a educação inclusiva, ela tem que ficar dentro de todas as disciplinas; 

todos os professores têm que ter essa competência “(P11b). 

 A visão do professor entrevistado P11b indica a necessidade premente de 

uma formação acadêmica docente que componha a educação inclusiva como um 

fato já cotidiano e real, debalde as dificuldades que as instituições possuem. Trazer 

à tona a extensão do currículo como instrumento norteador e delimitador daquilo que 

deve ser ou não ensinado, implica em deter noções elementares sobre essa nova 

educação posta pelo Estado. 

 É certo que serão contestados conceitos tradicionais outrora tidos como 

dogmas sobre as diferenças nas escolas, com conseqüentes adaptações 

curriculares (LODI, 2003); a educação desejada é aquela que se detenha na 

transformação social (GADOTTI, 2000). 

Dessa questão sobre as perspectivas futuras sobre o aluno em formação 

quase todas as respostas conduzem para a esperança de que esse aluno seja 

consciente do trabalho que irá desenvolver junto a pessoas com deficiência, embora 
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muitos professores entrevistados indiquem a presença de fatores como 

conscientização, percepção e preconceitos nessa formação. 

 Assim, a composição de uma perspectiva única não é possível, embora se 

perceba que a intenção da prática pedagógica procura inserir no convívio do aluno 

em formação a pessoa com deficiência para que haja o insight do mesmo com 

relação à sua missão como educador na educação para todos na escola inclusiva. 

 

5.2.5 Participação em iniciativa ou programa de educação inclusiva 

 

 Na questão final deste trabalho investiga-se a participação do professor em 

outra iniciativa ou programa de educação inclusiva, seja no interior da instituição de 

ensino superior na qual atua, selecionada para este trabalho, seja em instituições 

avulsas a essa referência.  

 A pergunta foi proposta no sentido de identificar se o profissional da 

educação se encontra engajado em ações ou movimentos de inclusão e em 

conhecê-los se isso realmente ocorre; os resultados seguem-se. 

 O professor P1a assim relacionou: participa da Comissão de Educação 

Inclusiva da Universidade, na qual discute os casos de deficiência, buscando 

identificá-los, desde o processo seletivo até o seu processo de formação no curso 

que ele escolheu.   

 No processo seletivo, busca saber qual é a deficiência, o curso escolhido, 

razões pela escolha, realizando entrevista, às vezes vocacionais, a fim de “saber se 

ele entende que o curso dele vai ter algumas exigências mínimas e se a limitação 

que ele tem não vai impedi-lo de uma boa atuação dentro do curso escolhido” (P1a).  
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 Ainda, atua em intervenções em salas quando existem problemas de falta de 

aceitação da turma, intervenções com o aluno em termos de facilitadores, que ele 

necessite dentro desse processo educacional (P1a). 

 P3c, por sua vez, participa de projetos públicos, fato que a aproxima da 

realidade: “[...] muito ruim, turmas muito seriadas como, por exemplo, 40 alunos 

numa turma, 35, 33, 5 especiais, 5 deficientes, sem diagnóstico, sem apoio, a 

Secretaria sem uma equipe de atendimento especializado, sem condições” (P3c). 

 Refere-se à existência de uma demanda muito grande, que as políticas 

devem trazer novos currículos pertinentes à educação inclusiva, e que não existem 

professores capacitados para isso: “Os professores que estão na escola, eles estão 

realmente, por ir... vamos dizer assim, sofrendo as conseqüências de uma falta de 

capacitação” (P3c). 

 A capacitação deve ir além das licenciaturas, mas vir também de todos 

esses professores concursados, que já estão no mercado de trabalho e que não 

suspenderam a capacitação. Porque, “[...] se a gente seguir com eles, sem 

capacitação, são eles que vão continuar virando pré-conceitos e a gente não vai 

fazer a mudança, não adianta; o professor que sai na licenciatura também vai se 

frustrar, porque ele vai sai e vai entrar nessa contradição que é absurda e que o 

sistema não consegue incorporar” (P3c). 

 Consoante à participação do professor P4a em alguma iniciativa, afirma que: 

“Não. Eu, particularmente não” (P4a). A instituição na qual atua como professor 

possui o [Grupo de Trabalho, Apoio ao Universitário com Necessidades Especiais] 

GT-AUNE, um grupo de trabalho para alunos universitários com necessidades 

especiais. Neste grupo é feito um trabalho, de adequação, adaptação, tanto do 

professor quanto do aluno que chega (P4a). 
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 Entretanto, participa de um programa que inclui programas de natação e 

atletismo, busca pessoas de fora, da comunidade, e traz para a instituição, para 

desenvolver atividade física adaptada. Atua junto com os alunos de estágio 

supervisionado, principalmente do bacharel, que participam ativamente junto com 

essas pessoas com deficiência. Ainda, “Nós fazemos no fim de todo semestre e fim 

de ano, um convite a todas as escolas em torno de umas 6 escolas mais ou menos, 

que a gente chama de uma manhã recreativa. Então, os nossos alunos do curso de 

Educação Física promovem uma manhã recreativa, onde eles fazem todas as 

adaptações necessárias para ter, pela manhã, esses alunos. Então, são, com todas 

as deficiências, eles passam uma manhã aqui” (P4a). 

 Em sua entrevista, P5b indica sua participação no GT-AUNE, um grupo de 

atendimento de trabalho dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Nele, possuem um representante de diferenciário14 e tentam-se estratégias para 

atender bem esse universitário aqui dentro da instituição. Possuem a biblioteca, o 

laboratório de acessibilidade e existem vários programas on line e impressora braile 

(P5b). 

 Na questão arquitetônica, o professor P5b elenca coisas bem simples, como 

a existência de um tapete na entrada de cada bloco, que era arrastado pelo 

cadeirante, coisas de rotina, que no cotidiano do deficiente faz extrema diferença. 

Relaciona mudanças como “Banheiro que antes era trancado, onde já se viu 

banheiro para deficiente físico trancado, se você precisar procure a chave na 

Secretaria” (P5b). 

 Salienta que no GT-AUNE a intenção é levantar questões e orientar os 

professores para as queixas: “Eu não estou preparado para [...] E o desespero 

                                                
14

 O Professor entrevistado não descreve ou define o que seja um representante de diferenciário. 
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também acontece. Então, não tá preparado por que? [...] tem uma limitação, não 

deseja esse aluno, então eu volto a pensar, não deseja esse aluno na sala de aula, 

então, são as coisas que a gente começa a pensar, até para favorecer realmente o 

processo de inclusão. Então, eu não trabalho de uma forma direta num programa 

específico de inclusão mas de uma forma indireta sim, até porque eu coordeno o 

apoio pedagógico na oficina de psico” (P5b). 

 Dando continuidade ao questionamento, a opinião do professor entrevistado 

P8b indica: “Eu tenho todos os números da comunidade surda local, aqui e em 

outras instituições também, como é constituída, estou sempre em contato com 

outras instituições de surdos e procuro então, levar para as alunas de Pedagogia o 

que está acontecendo no meio. Para que, na verdade, é só pelo contato que elas 

vão aprender essa língua e entender quem é esse sujeito surdo” (P8b). 

 Indiretamente, participa do programa de educação do técnico de inclusão 

que auxilia o professor de Biologia, que fala “[...] porque tal lugar, tal parte do corpo, 

então, a gente chega para ele e faz toda essa conversa de que o aluno cego tem 

que apalpar, tem que ver, o tato é que vai garantir a aprendizagem” (P8b). 

 Em sua finalização, registra: “O professor que está ali na sala de aula ele 

não pode ser culpabilizado pelo fracasso, pelo não desempenho desse aluno porque 

ele nunca teve isso. Então [...] a coordenação conversa com o professor, chama ele 

também, começa a dá atenção, para, enfim, tentar inserir o aluno no processo 

pedagógico” (P8b). 

 O professor entrevistado P10a relaciona as iniciativas das quais participa: 

“Eu sou consultora do Ministério do Esporte, para um programa chamado Programa 

Segundo Tempo, que é Educação Física ou atividade agregada ao esporte, é prática 
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de esporte para crianças e adolescentes em risco social. E dentro desse programa, 

existe uma preocupação no atendimento a todo tipo de necessidade” (P10a). 

 Atua também como voluntária na Special Lean - Brasil, um dos programas 

de esporte para pessoas com deficiência mental, com déficit intelectual, considerado 

inclusivo, no qual trabalha com estima de empoderamento, a condição de poder, 

decisão, participação, autonomia e independência, situações que vão torná-lo cada 

vez mais competente na sociedade. 

 Inserido na Special Lean, P10a atua em um programa chamado Esporte. 

“Ele é inclusivo porque ele é participativo com pessoas não deficientes. Então, 

deficientes e não deficientes trabalham juntos. [...] Esse esporte, que é trabalhado 

com deficientes e não-deficientes, também proporciona ou promove o que a gente 

chama de educação inclusiva” (P10a).  

 Na fala do professor entrevistado P11b, sua participação é no Núcleo de 

Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais (Napne), na Universidade 4, o qual 

ajudou a fundar. “Nós tivemos recursos do MEC, hoje nós temos laboratório de 

acessibilidade para alunos da Universidade que sejam cegos ou surdos, ou que 

tenham alguma necessidade especial” (P11b). 

 Em complementação P11b afirma: “Também temos um curso à distância de 

Libras em convênio com a Universidade de Santa Catarina. [...] Eu coordeno um 

laboratório chamado Labebê. [...] É um laboratório de estudo sobre atenção e 

estimulação precoce de bebês. Trabalhamos com bebês com deficiência, promoção 

do desenvolvimento de bebês na creche, sempre com vistas à prevenção de 

deficiências” (P11b). 
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 Por fim, acresce que atua na Casa Amarela, vinculada a uma Fundação, 

uma casa que tem todo um apoio, um trabalho voltado à criança com síndrome de 

Down (P11b). 

 Analisando os dados obtidos nesta última questão, verificam-se relevantes 

participações em iniciativas por parte da maioria dos professores entrevistados, em 

especial quanto à manutenção de atendimentos a pessoas com deficiência no 

contexto acadêmico e externo a ele. 

 Percebem-se preocupações com situações e condições não favoráveis ao 

atendimento educacional de pessoas com deficiência em vários depoimentos, a 

busca de caminhos e referências que tragam modificações ao modo como está 

posta a educação inclusiva e, especialmente, a disposição em modificar. 

 Também são evidentes as reações de alegria e satisfação na fala de 

professores quando se referem a sucessos verificados em ações realizadas, quando 

a instituição consegue comprovar ganhos em estrutura, em conhecimento, em 

pessoas atuantes, avanços positivos e substanciais neste começo da educação 

inclusiva. 

 Registrando uma conjetura ao final dessa apresentação, a perspectiva é a 

de que haja modificações reais e evolutivas a partir dessa caminhada, quando as 

primeiras turmas de docentes dessas licenciaturas se formarem e iniciarem a sua 

atividade profissional na escola regular, fato que poderá repercutir em novo 

aprendizado e este conduzirá um novo modelo de educar nas diferenças. 

Apresentados os resultados da pesquisa documental e da pesquisa qualitativa 

com coordenadores e professores de Licenciaturas em Ciências Biológicas, 

Educação Física e Pedagogia das Universidades da Cidade de Curitiba, Paraná, 

seguem-se as considerações finais do estudo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A educação é o assunto deste trabalho de pesquisa e a educação inclusiva é 

o tema proposto, tendo como objeto de pesquisa a Formação do Professor para a 

Educação Inclusiva. 

 A decisão de escrever sobre educação inclusiva é resultado de um conjunto 

de fatores de cunho pessoal, profissional, acadêmico e social interagindo no meio de 

atuação da pesquisadora que motivaram a busca de conhecimento sobre o tema por 

meio de investigação no meio institucional no qual deve estar instalada a educação 

inclusiva, por força de determinação jurídica brasileira. 

 Investigar, nos Cursos de Licenciatura nas Universidades da Cidade de 

Curitiba, a formação teórico/prática sobre a educação inclusiva permitiu a obtenção 

de resultados singulares de uma condição já estabelecida nas instituições, misto de 

adaptação e de assimilação de uma imposição do Estado para um novo modelo de 

educação que prima pelos conceitos globais norteadores dos direitos humanos, 

conforme referidos no texto teórico, adotados pelos países que juntos comungam as 

questões da igualdade e da educação para todos na perspectiva da 

heterogeneidade. 

 Entende-se que, ao realizar esta pesquisa sobre um tema que se anuncia 

como essencial e obrigatório na formação docente, seus resultados se traduzem em 

amplos vetores direcionados a novos temas, como por exemplo: inclusão, formação, 

deficiência, direitos, obrigatoriedades, adaptações curriculares, conscientização, 

mudança de convicções pessoais e profissionais de docentes mais antigos na 

profissão, exigências sociais, reforços estatais à educação, surgimento de novos 

modelos de qualificação, dentre outros. 
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 Acredita-se que as instituições que foram visitadas com os questionamentos 

dessa pesquisa não serão mais as mesmas a luz da educação inclusiva, pela 

impressão que causou a reação das pessoas entrevistadas, quando coordenadores 

e professores buscavam saber com a pesquisadora o que estava acontecendo com 

a educação inclusiva em outras instituições de ensino superior. 

 Mesmo assim, realizar este estudo foi um desafio permeado pela intenção 

de saber como está sendo formado o futuro docente, porque ele vai ensinar e 

educar na escola regular para todos e o que será visto neste futuro bem próximo 

deverá permear os ideais de solidariedade e dignidade humana.  

 Contemplando os ideais educacionais, entende-se que o mais importante no 

contexto da inclusão é ela em si mesma, porque ao dispor a educação para todos 

compromete a todos sem exceção, na busca do aprendizado por si e pelos seus 

pares.  

 Por meio da educação inclusiva se espera que as pessoas com deficiência 

recebam a educação como direito de igualdade e de cidadania, respeitadas as 

diferenças singulares de cada pessoa. 

 Também porque se constitui uma característica da pesquisadora a 

persistência na busca de respostas sobre a inclusão de pessoas com deficiência e 

do papel que o Estado vem atribuindo às instituições de ensino superior na formação 

docente como uma perspectiva de que essa condição que sujeita pessoas ao 

descaso na aprendizagem seja revista, ordenada e cumprida, mas que, para tanto, 

haja prévio preparo de seus educadores. 

 Não se pode deslindar da importância dos dados obtidos nas entrevistas 

confirmando que nelas reside a percepção de coordenadores e professores que 
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admitem, por várias vezes, a confrontação com a obrigatoriedade da educação 

inclusiva, despreparo de parte da instituição e falta de professores capacitados. 

 A identificação da formação acadêmica dos professores que atuam na 

disciplina de educação inclusiva dessas instituições permitiu constatar que aqueles 

que buscaram a formação profissional seguindo os conceitos de inclusão vêm 

caminhando nessa mesma diretriz focando especializações, mestrados e 

doutorados, confirmando o interesse em manterem-se atualizados e a qualificarem-

se na educação inclusiva. 

 Neste sentido, a percepção desse resultado se molda na tradução das 

expectativas dos professores entrevistados, através do interesse que revelaram pelo 

tema da educação inclusiva em sua formação, de modo a confirmar que a 

profissionalização dos professores para essa disciplina tenderá a evoluir, ainda 

mais, com a inserção da mesma na matriz curricular das licenciaturas avaliadas. 

 Com isto, entende-se que a obrigação legal destinada pelo Estado às 

instituições de ensino superior para a formação docente não é suficiente razão para 

que se estabeleça a disciplina de educação inclusiva. É preciso antes o atendimento 

de alguns fatores essenciais: que o Estado respeite a autonomia das universidades 

favorecendo as condições estruturais e de recursos essenciais a essa medida; que 

haja predisposição dos coordenadores e professores na construção da disciplina de 

inclusão; e, por fim, que o aluno em formação compreenda a importância da inclusão 

e saiba perceber, tratar e respeitar as diferenças e se sinta motivado para aprender 

sobre a educação inclusiva. 

 Portanto, ao investigar o conteúdo que está sendo ministrado na disciplina 

de educação inclusiva, percebeu-se presente uma miscelânea de assuntos, mas 

identificadas a cada licenciatura e instituição, em particular, que agrega políticas da 
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educação e da inclusão, preconceitos, discriminação, concepção da diversidade, 

práticas e metodologias utilizadas na disciplina, noções de deficiências, aporte às 

patologias, conceitos preventivos, fatores de risco, conscientização dos alunos em 

formação, estágios práticos e, muito bem destacada, a disciplina de Libras e o 

atendimento ao Decreto 5.626/2005. 

 Aliás, por muitas vezes, Libras é citada como um recurso inclusivo e ligado à 

educação inclusiva, com referência ao Decreto supra referido, como se ministrar a 

disciplina de Libras suprisse a necessidade de atuar com o aluno surdo e a sua 

comunicação, ensino e aprendizagem. Entretanto, sabe-se que o universo da 

deficiência contempla a necessidade de recursos que vão além de Libras e que 

estes devem ser avaliados com mais atenção na educação para todos. 

 Verifica-se que não há homogenia visível dos conteúdos e que o 

atendimento ao conteúdo mínimo oficial não é claramente observado quando do 

planejamento e elaboração da disciplina de educação inclusiva. Mesmo assim é 

evidente o esforço dos coordenadores e professores na busca de inserção dessa 

disciplina, de seu aprofundamento e aplicação prática aos alunos em formação. 

 Essa intenção, aliás, vem ao encontro da intenção deste trabalho em 

conhecer de que forma são elaborados os conteúdos mínimos da educação 

inclusiva, confirmando-se poucos depoimentos indicando que o planejamento em 

torno dessa disciplina ocorre e são discutidos os seus conteúdos. Constata-se que 

há mais o interesse pessoal do professor, o uso de sua criatividade para inserir o 

aluno em formação diretamente na prática inclusiva do que especificamente um 

programa elaborado a partir de experiências e necessidades da licenciatura e/ou da 

própria disciplina de educação inclusiva. 
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 Ao verificar quais são as perspectivas futuras sobre o aluno em formação 

com base no ensino curricular que insere a educação inclusiva na prática docente 

verificam-se respostas tímidas por parte de professores entrevistados, bem como de 

percepção acerca das dificuldades que traz uma condição disposta pelo Estado às 

instituições sem um preparo prévio de seus profissionais. 

 Muito das esperanças dos professores está instalado no próprio aluno e 

naquilo que ele pretende como professor na educação inclusiva, ou seja, as 

decisões sobre o sucesso da inclusão no ensino regular vão depender de como o 

futuro docente assimilar e agir com relação à deficiência em sua sala de aula.  

 Se a reconstrução da ação docente se desenha no contexto educacional 

como um processo de caráter científico da Educação, essa formação pressupõe 

auferir resultados sobre variáveis como o professor reflexivo, dotado de habilidades 

e competências, revelando o perfil de um professor com saberes profissionais 

personalizados e situados. A ele caberá responder convenientemente às novas 

dimensões do conhecimento, das relações interpessoais, de desenvolvimento 

humano, da informação e da tecnologia como elementos constitutivos de um novo 

modelo de desenvolvimento, estimulando com o desempenho deste papel, a 

realização de novas análises. 

 Referindo-se às hipóteses propostas na investigação, refuta-se parcialmente 

a indicação de que nos Cursos de Licenciatura, na formação dos professores não se 

contempla a educação inclusiva, porque em algumas licenciaturas analisadas a 

disciplina está presente. 

 Refuta-se a hipótese de que a matriz curricular de Cursos de Licenciatura 

apresenta disciplinas específicas da educação inclusiva na formação de professores. 

Os dados confirmam que as disciplinas constantes na matriz curricular tratam de 
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Educação Especial, Fundamentos da Educação Especial e Inclusiva, Educação 

Física Adaptada e Educação Física para Portadores de Necessidades Especiais, 

não essencialmente a disciplina de educação inclusiva. 

 De forma parcial, também, refuta-se a hipótese de que os acadêmicos dos 

Cursos de Licenciatura não recebem informações acerca da educação inclusiva em 

sua formação como professores, confirmando-se que algumas disciplinas das 

licenciaturas da análise tratam da questão da inclusão e inserem os alunos nas 

práticas pedagógicas da educação inclusiva. 

 Isto posto, ao apontar como está sendo construída a formação docente para 

a educação inclusiva em três Cursos de Licenciatura nas Universidades da Cidade 

de Curitiba, responde-se ao questionamento da investigação. Essa construção 

ocorre de modo gradativo, presente na matriz curricular, em média, a partir do 4º 

período da licenciatura, e não está presente em todas elas. A formação docente 

para a educação inclusiva não é enfatizada nas licenciaturas analisadas e as 

práticas pedagógicas são escassas.  

 A avaliação final registra certa perplexidade diante da realidade da matriz 

curricular das instituições analisadas porque, mesmo que a maioria dos 

coordenadores tenha domínio a respeito à inserção da disciplina de educação 

inclusiva, ainda dependem da construção da disciplina e dos recursos que ela 

demanda em sua aplicação.  

 Fatores que expliquem esse quadro, por se tratar a educação inclusiva de 

uma construção coletiva, não se dissociam da obrigatoriedade que o Estado 

conferiu, desde 1989 com a Lei nº 7.853, que dispôs sobre a Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em seu artigo 2º, I, e, mais 

recentemente, somando 14 anos de promulgação, a Portaria nº 1.793/94, que 
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recomendou a inclusão de conteúdos e disciplina de Educação Especial nos cursos 

de formação de professores de nível superior, em seu artigo 1º, com destaque para 

os cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as Licenciaturas do Brasil. 

 Se ainda considerada a hipótese de que os fatores comportamentais, 

pessoais, de convicções e escolhas profissionais não estiveram presentes ao 

condicionamento dessa estagnação em termos de avanços na educação inclusiva, 

há que se pensar que nem mesmo a Lei atua, posto que é promulgada e não é 

seguida com as mesmas prerrogativas que a compõem. 

 Ou, pode-se intuir que, como a maioria dos objetivos jurídicos que foram 

estudados neste trabalho de investigação tenha seu enfoque voltado eminentemente 

à questão da deficiência, da pessoa com deficiência em si, de todas as variantes 

que a cercam, respeito, direitos, educação, cuidados, aceitação, etc., é 

comprovadamente interesse dessa pessoa – com deficiência, é claro – receber por 

força do Estado, todos os preceitos aos quais faz jus. 

 E nisto se verifica um viés que cumpre grifar: são do interesse da pessoa 

com deficiência todas essas mudanças propostas por acordos internacionais e 

legislação, com ênfase ao esforço das famílias, pais, governos e instituições; 

nenhuma disposição contempla benefícios ou direitos às instituições e aos seus 

dirigentes na adoção da lei, mas dispõe essencialmente obrigações a eles. Ou seja, 

entende-se que a formação de professores deveria ter inserido a disciplina de 

educação inclusiva na matriz curricular em todas as instituições, pelo menos a partir 

de 1994; com isto seria possível a criação de um espaço de discussão e de 

alternativas e metodologias adequadas. 

Não se verifica, de um lado, incentivos às instituições de ensino superior para 

a adoção e implantação da disciplina de educação inclusiva em suas licenciaturas, 
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por parte do Estado. Mas, de outro lado, não se registram, igualmente, punições ou 

retaliações do mesmo Estado concernente a essas instituições não atenderem ao 

preceituado na Lei. Assim, não se verifica a suficiência da Lei, porque a única 

punição, por enquanto, ainda recai sobre a pessoa com deficiência, evidenciada nas 

dificuldades de acesso à educação para todos.  

 Talvez não sejam assim, exageradamente enfatizadas, essas decisões, mas 

a imaginação e as conjeturas podem inferir indagações: se a lei beneficia apenas a 

terceiros, qual o interesse dos primeiros em cumpri-la, já que não elenca retaliações 

ou punições se não acatada. E, conjetura por conjetura, vai caminhando a educação 

inclusiva a passos bem lentos na instituição de ensino superior brasileira. Um dia 

chegará. 

 Prudentemente, porém, registra-se que este trabalho não tem a pretensão 

de ir além desse objeto de pesquisa, que consistiu na Formação do Professor para a 

Educação Inclusiva e o resultado deste estudo foi obtido conforme se registra. 

 A recomendação que este estudo faz remete a novos questionamentos que 

não podem prescindir do avanço no esforço das instituições, em sua coordenação e 

planejamento, na elaboração de conteúdos e inserção de disciplinas de educação 

inclusiva, porque o norte de um novo modelo educacional promulgado pela 

legislação pertinente não se fará presente caso os profissionais da educação 

superior se isentem da responsabilidade que lhes foi obrigada a aceitar:  

 - como inserir a educação inclusiva nos períodos iniciais da formação 

superior?  

 - qual é o modo correto e eficaz de inserir a educação inclusiva em todas as 

licenciaturas?  

 - a educação inclusiva poderia fazer parte dos conteúdos do Ensino Médio?  
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 - de que modo o futuro docente assimila as perspectivas da educação 

inclusiva em sua atuação profissional? 

 Também se recomenda a realização de um trabalho de conscientização para 

que a sociedade civil aceite as inovações legais postas à educação inclusiva e tenha 

participação efetiva no novo processo de ensino/aprendizagem em benefício de 

seus pares e da validade democrática que é conferida pelo Estado. 

 Ações coletivas e de mudanças seguras de convicções pessoais, sociais e 

de interesse individual devem ser suplantadas por conceitos novos de direitos 

plurais e de obrigações de todos para com todos.  

 Por fim, a recomendação alcança a efetiva qualificação docente para os 

objetivos da educação inclusiva, num todo: que todas as pessoas sejam educadas 

sem distinção ou preconceito e atendidas e respeitadas em todas as suas 

potencialidades porque é o professor o mediador do conhecimento e pode criar 

possibilidades de questionar e transformar a realidade na prática cotidiana. 
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APÊNDICES 

 

A) Roteiro para a entrevista com os coordenadores dos cursos de licenciaturas  

 
1 – Considera relevante uma disciplina sobre inclusão na matriz curricular dos 
cursos de licenciatura? 
 
2 – Quais conteúdos são ministrados? Como é elaborado o programa? Há um 
conteúdo mínimo oficial? 
 
3 – Quais as perspectivas futuras sobre o aluno em formação, tendo em vista um 
currículo que insere na prática docente a educação inclusiva? 
 
4 – Quais são as outras iniciativas que a Universidade disponibiliza em relação a 
educação inclusiva? 
 
5 – Qual a trajetória acadêmica na Universidade do professor que ministra a(s) 
disciplina(s) vinculada(s) a educação inclusiva? 
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B) Roteiro para a entrevista com os professores que ministram a disciplina de 
educação inclusiva/ ou similar nos cursos de licenciatura 
 
1 – Qual a sua formação acadêmica e profissional? 
 
2 – Considera relevante uma disciplina sobre inclusão na matriz curricular dos 
cursos de licenciatura? 
 
3 - Quais conteúdos são ministrados? Como é elaborado o planejamento? Há um 
conteúdo mínimo oficial? 
 
4 - Quais as perspectivas futuras sobre o aluno em formação, tendo em vista um 
currículo que insere na prática docente a educação inclusiva? 
 
5 – Você participa de outra iniciativa ou programa de educação inclusiva? 
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ANEXO 

Anexo A - Of. nº 000031/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 


