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Resumo: 

Frente aos princípios e fundamentos da Educação Inclusiva, defendidos e propagados nas 
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últimas décadas pelas organizações internacionais, os professores dos cursos de formação de 

professores têm enfrentado um grande desafio: como podemos formar professores inclusivos 

quando recebemos uma educação marcada por práticas segregativas e excludentes? O presente 

estudo tem como objetivo investigar sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos 

professores universitários na ressignificação de suas práticas docentes com vistas na formação 

de professores inclusivos. Para tanto, tomando a narrativa como técnica de pesquisa 

fenomenológica, buscamos identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos professores a 

partir da narrativa de quinze professores do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do 

Piauí. Como arcabouço teórico contamos com a contribuição de Zulian e Freitas (2001), Silva 

(2001), Mendes (2006), Vitalino (2007), Bruno (2008), Silva (2009), entre outros estudiosos e 

pesquisadores. Para possibilitar uma efetiva educação inclusiva, precisamos superar os atuais 

problemas da área. No Brasil, assim como em outros países, muitos desses problemas situam-se 

no âmbito da formação de professores. Enquanto agência de produção de conhecimento e de 

formação, faculdades de educação e universidades devem compor, juntamente com políticos, 

prestadores de serviços, familiares e pessoas com necessidades educacionais especiais, um 

esforço conjunto para a construção da educação inclusiva. Pesquisas sobre esse tema, ao tempo 

em que sinalizam a necessidade urgente de um redimensionamento dos cursos de formação de 

professores, também advertem sobre a urgente providência, por parte das universidades e 

faculdades, de viabilizar a formação continuada de seus professores. Somente uma formação 

específica sobre a educação inclusiva poderá possibilitar, ao professor universitário em 

exercício, a construção de conhecimentos e práticas essenciais ao processo de formação de 

professores inclusivos. 

Palavras-chave: 

Educação. Formação de professores. Inclusão.  

 

1 Introdução 

Ao longo da história humana, observamos que as sociedades sempre têm descoberto novas formas de 

marginalizar e excluir. Isso faz com que o processo de inclusão social esteja sempre presente na pauta 

de discussões que versa sobre a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.  

No bojo das lutas pela inclusão social, após a organização de movimentos sociais internacionais, 

ocorridos na primeira metade do século XX, quando a sociedade foi pressionada a repensar seus 

valores e suas práticas referentes ao tratamento dado às pessoas com deficiência, começa a se fortificar 

o movimento pela inclusão escolar de pessoas com deficiência na rede regular de ensino. Silva (2009) 

assim define o pressuposto desse movimento: 
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O processo de inclusão escolar tem como pressuposto a mobilização da sociedade para um 

novo olhar frente às diferenças humanas, elegendo-as como um valor a ser assumido por 

todos, partindo do princípio de que a principal característica do ser humano é a pluralidade, e 

não a igualdade ou a uniformidade. (SILVA, 2009, p.1). 

 

Convém ressaltar, entretanto, que, embora atualmente a legislação reconheça a inclusão escolar como 

um direito, ela se configura muito mais como uma estratégia de alcance de um direito ainda maior e 

mais urgente: o direito a convivência social não segregada. Como observa Mendes (2006, p. 16): “[...] 

a inclusão total foi impelida pela confiança no direito cível contra a segregação de estudantes com 

base em suas deficiências [...]”. 

Na década de 1980, esses movimentos internacionais de combate a atitudes discriminatórias e em 

favor da construção de comunidades mais acolhedoras se intensificaram. O ano de 1981 foi 

proclamado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes, num evento que se organizou em torno do tema “Participação Plena e Igualdade” e que se 

tornou um marco na história das pessoas com deficiência. Esse e outros movimentos culminaram na 

organização de um programa de ação mundial que tem lutado por medidas mais eficazes, a nível 

nacional e internacional, no sentido garantir a participação plena das pessoas com deficiência na vida 

social. 

Embora as organizações internacionais nas últimas décadas venham propagando os princípios e 

fundamentos da Educação Inclusiva, os educadores atuantes nos cursos de formação vêm enfrentando 

dificuldades para formar professores inclusivos. Em parte, isso se deve a tradição histórica da 

educação brasileira, marcada por práticas segregativas e excludentes.  

Na busca por soluções para este impasse, o presente estudo teve por objetivo investigar as principais 

dificuldades enfrentadas pelos professores das instituições de ensino superior, na tentativa de 

ressignificar sua atuação docente com vistas na formação de professores autenticamente inclusivos.  

Para tanto, adotou-se tomando como técnica de pesquisa fenomenológica a narrativa de quinze 

professores do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí, onde relatam suas principais 

dificuldades. Como arcabouço teórico, foi utilizado a contribuição de especialistas da área, como 

Zulian e Freitas (2001), Silva (2001), Mendes (2006), Vitalino (2007), Bruno (2008) e Silva (2009).  

No Brasil, assim como em outros países, a formação de professores é uma área problemática. Isso 

devido ao fato de que, a educação não acontece apenas por obra do professor. Enquanto agência de 

produção de conhecimento e de formação, as faculdades de educação e universidades precisam 

trabalhar conjuntamente com políticos, prestadores de serviços, familiares e deficientes, num esforço 

conjunto para a construção da educação inclusiva. Pesquisas, cada vez mais frequentes, indicam que o 
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redimensionamento dos cursos de formação de professores além de inevitável e urgente, é preciso 

viabilizar a formação continuada de seus professores. Somente uma formação mais específica, que 

trate das especificidades da educação inclusiva, oportunizará ao professor universitário em exercício a 

construção de conhecimentos e práticas essenciais ao processo de formação de professores inclusivos.  

O intuito deste artigo, então, é de ressaltar a urgente necessidade de superar os atuais problemas da 

área, contribuindo para as discussões e reflexões sobre a temática com vistas na consolidação da 

educação inclusiva. 

 

2 O desafio da formação de professores para a educação inclusiva 

Um dos grandes desafios enfrentados pelos educadores da atualidade na luta pela consolidação do 

Paradigma Inclusivo de educação reside na formação de professores que venham a atender as novas 

demandas educacionais de inclusão. O tema é bastante polêmico, principalmente porque não pode ser 

discutido dissociado das políticas que regem tal formação.  

A proposta inclusiva de educação exige do professor a apropriação de técnicas, competências e 

habilidades específicas, essenciais para que este possa oferecer atendimento educacional efetivamente 

inclusivo. Portanto, atender às necessidades educacionais de todos os alunos impõe uma grande 

responsabilidade ao professor e a providência de uma formação profissional continuada e em serviço. 

Nesse contexto a instituição educacional também tem seu papel resignificado e dela se exige que 

reformule suas concepções de ensino e aprendizagem, elaborando novos encaminhamentos que 

favoreçam a garantia de uma Educação Inclusiva. Sobre esse assunto, Mittler (2003, p. 34) acrescenta: 

 
A inclusão implica uma reforma radical nas escolas em termos de currículo, avaliação, 

pedagogia e formas de agrupamento dos alunos nas atividades de sala de aula. Ela é baseada 

em um sistema de valores que faz com que todos se sintam bem-vindos e celebra a diversidade 

que tem como base o gênero, a nacionalidade, a raça, a linguagem de origem, background 

social, o nível de aquisição educacional ou a deficiência. 

 

Trazendo essa discussão para o contexto da formação docente, surgem os seguintes questionamentos: 

como os professores universitários têm realizado sua prática docente com vistas em atender à proposta 

de inclusão determinada pela legislação educacional? Como os professores dos cursos de formação de 

professores tem conseguido articular saberes sobre a inclusão escolar, quando não receberam uma 

formação voltada para a orientação de práticas inclusivas? 

Observando a prática cotidiana das escolas inclusivas, podemos perceber fragilidades quanto ao 

processo de inclusão efetiva dos alunos com necessidades educacionais especiais. Essas fragilidades 
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refletem muitas vezes as concepções do professor sobre a Educação Inclusiva, pois a assunção do 

paradigma inclusivo de educação não se limita apenas a reconhecer a existência de uma Lei exigindo 

que o aluno seja incluído na rede regular de ensino, sem nenhuma distinção. Tampouco, a inclusão se 

resume apenas nas adaptações arquitetônicas de acessibilidade.  

Na verdade, essa assunção depende de muitas ações conjuntas, entre elas: a “[...] facilitação 

programática e sustentadora da inclusão na organização e nos processos das escolas e das salas de aula 

[...]”. (STAINBACK, 1999. p.22). Para que a inclusão aconteça de fato, é preciso que ocorram 

mudanças atitudinais em todos os sujeitos que pertencem à comunidade escolar.  

Nessa perspectiva, o professor deve ser formado para ser sensível à diversidade dos seus alunos, às 

suas particularidades, ao ritmo diferenciado de sua aprendizagem, aos modos de aprender de cada um 

e as várias formas com as quais eles se comunicam. Sobre isso, Mantoan (2006, p. 81) adverte: 

 
A inclusão escolar envolve basicamente, uma mudança de atitude face ao Outro: que não é 

mais um, um indivíduo qualquer, com o qual topamos simplesmente na nossa existência e com 

o qual convivemos um certo tempo, maior ou menor de nossas vidas. O Outro é alguém que é 

essencial para nossa constituição como pessoa e dessa Alteridade é que subsistimos, e é dela 

que emana a Justiça, a garantia da vida compartilhada. 

 

Exatamente por isso, a formação docente deve ser voltada para a diversidade e não é específica para 

professores que trabalham com alunos com necessidades educacionais especiais, tampouco deve ser 

oportunizada apenas em cursos de especialização em Educação Especial. Diante da nova configuração 

e delimitação da Educação especial, o papel do professor especializado também se reconfigura.  

 

Quanto ao papel do professor especializado, a prioridade não é mais o desenvolvimento de 

todas as possibilidades humanas, a autonomia e a independência e sim “orientar professores e 

famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelos alunos” (Art. 

11,VI) e “ensinar a usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar suas habilidades 

funcionais, promovendo autonomia e participação”(Art. 11 VII). (BRUNO, 2008, p. 10). 

 

Logo, as escolas especiais assumem sua responsabilidade de dar suporte e apoio pedagógico específico 

aos professores da rede regular de ensino, e não mais assumem para si a responsabilidade de oferecer 

ensino regular às pessoas com deficiência. 

A nova configuração exige que a formação dos professores, para atuar em todos os níveis, deve 

prepará-los para que sejam capazes de identificar as dificuldades de aprendizagem dos alunos, 



4807 

 

propiciando a eles condições de superar seus limites e alcançar uma educação de qualidade. Sobre esse 

assunto, Magalhães e Lima (2004, p. 89) acrescentam ainda que: 

 

Apesar de algumas especificidades na educação do aluno com deficiência, não se pode manter 

um modelo voltado para a formação de especialistas, mas construir um modelo de formação 

docente no qual a formação inicial dê conta das diversidades sociais, culturais e pessoais 

existentes. A especialização nasceria com a busca de desenvolvimento profissional do 

educador no âmbito da formação continuada. 

 

A realidade mostra que, apesar da formação docente nos cursos de Pedagogia estar voltada para 

fomentar práticas inclusivas, em muitos casos, as experiências vivenciadas em sala de aula com alunos 

que apresentam comportamentos divergentes, ou são superdotados, hiperativos ou autistas, por 

exemplo, coloca o professor em situação de conflito, por ele não se achar apto para lidar com as 

especificidades desses casos.  

Faz-se necessário, portanto, recorrer a diversos profissionais da educação especial para que assim 

possam atender às demandas desses alunos. Nesse caso, o professor, em parceria com os professores 

de educação especial, como enfatiza Denari (1996, p.355), “Buscaria construir a sua realidade com 

base no intercâmbio psicossocial da sala de aula; atuaria refletindo sobre sua ação, aprendendo a 

elaborar e comparar novas estratégias de ação, definição de problemas, pesquisas e teorias.”. A 

formação docente acadêmica, como reforça Reis (2006, p. 48),  

 
deve preparar o professor para o convívio com o outro, para ensinar o outro e para aprender 

com o outro, respeitadas as suas características sociais, biológicas e cognitivas, o que faz que 

cada um de nós, sejamos diferentes do outro. Esta é a essência humana. 

  

A inclusão é para todos. Logo, os professores devem construir um novo paradigma educacional que 

deixe claro que a inclusão depende de todos nós. E a prática pedagógica inclusiva depende 

principalmente de um novo olhar. Um olhar que permita ao professor perceber a diversidade como 

algo desafiador e não como elemento depreciativo. 

 

3 A narrativa como técnica de pesquisa fenomenológica 

No sentido de alcançar os objetivos propostos neste trabalho, optamos por realizar uma pesquisa 

narrativa, em que os sujeitos interlocutores da pesquisa registram suas falas através da escrita. 
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Consideramos que esta opção metodológica propiciará aos professores pesquisados um maior 

aprofundamento de suas representações sobre a direção e os sentidos de sua prática educativa. 

Para Galvão (2005), como método de pesquisa, as narrativas permitem ao pesquisador investigar o 

significado que o professor dá as suas experiências, no contexto de sua prática pedagógica. Esse 

pensamento é reforçado por Bolívar (2002), quando este afirma que as narrativas revelam os modos 

como os professores dão sentido ao seu trabalho, ao desenvolvimento de suas práticas e às 

experiências formativas significativas inerentes a esse processo de formação e desenvolvimento 

profissional. 

No presente estudo, pretendemos investigar sobre os dilemas enfrentados pelo professor no processo 

de inclusão escolar de alunos com deficiência e sobre as possíveis alternativas de realizar uma efetiva 

inclusão desses alunos. Nesse contexto, a narrativa, no âmbito da pesquisa qualitativa, se apresenta 

como um método de pesquisa-formação extremamente fértil. Segundo Souza (2006, p. 136), em busca 

de apreender com maior profundidade as representações sobre as experiências educativas e 

educacionais dos sujeitos, a utilização da pesquisa narrativa em educação tem se tornado uma opção 

crescente. Para esse autor, a escrita narrativa 

 

[...] potencializa entender diferentes mecanismos e processos históricos relativos à educação 

de diferentes tempos [...] permite adentrar num campo subjetivo e concreto, através do texto 

narrativo, das representações de professores [...], e, por fim busca entender os sujeitos, os 

sentidos e as situações do contexto escolar. (SOUZA, 2006, p. 136). 

 

Como ressalta Martins (et al., 2010, p. 3), “[...] reconstruir a própria experiência, organizar as ideias 

para os relatos (oral ou estrito) e refletir criticamente acerca da prática e da formação, caracterizam as 

narrativas como uma metodologia histórico-crítica”.  

Tal perspectiva reforça a convicção de as narrativas constituem recursos propícios para compreensão 

de experiências protagonizadas no campo educacional, possibilitando ao sujeito o contato com sua 

singularidade e um maior conhecimento de si mesmo. A partir de suas aprendizagens experienciais 

registradas, o sujeito tem a oportunidade de refletir sobre sua identidade, podendo, inclusive, 

potencializar suas aprendizagens experienciais em função do desenvolvimento profissional. (CUNHA; 

MENDES, 2010). 

A educação inclusiva não representa apenas uma nova ideologia ou um modismo educacional. A 

despeito de inúmeras críticas e resistência de muitos educadores, a inclusão escolar de pessoas com 

deficiência no sistema regular de ensino é uma realidade a ser enfrentada pelos professores na 

atualidade. Contudo, a reflexão sobre os dilemas da inclusão na educação básica exige de todos nós 
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uma escuta acurada das narrativas dos professores que vivenciam esse processo. Quais são as suas 

principais dificuldades? Que dilemas o professor enfrenta, cotidianamente, na tentativa de garantir, aos 

alunos com deficiência, uma inclusão verdadeira, de modo a garantir a esses alunos uma aprendizagem 

significativa? 

Os princípios defendidos pela proposta inclusiva de educação anunciam a construção de novos 

significados e pressupõem a articulação de múltiplas linguagens que devem ser incorporadas a 

formação e a prática dos professores. Nessa perspectiva, a pesquisa narrativa, ao mesmo tempo em que 

promove ao pesquisador a oportunidade de vivenciar e interpretar a realidade, procurando dar sentido 

as ações e pensamentos dos sujeitos interlocutores das narrativas, viabiliza a esses sujeitos a análise 

retrospectiva de sua prática docente, possibilitando um realinhamento de seu processo de formação 

docente. (BENJAMIN, 1994). 

  

É importante, também, entender a relação dialética que se estabelece entre narrativa e 

experiência. Foi preciso algum tempo para construirmos a idéia de que assim como a 

experiência produz o discurso, este também produz a experiência. Há um processo dialético 

nesta relação que provoca mútuas influências. (CUNHA, 1997, p. 3)  

 

A experiência de educação inclusiva e de condução da inclusão escolar é algo relativamente novo para 

o professor. Como ressalta Nóvoa (1995, p. 25), urge “[...] (re) encontrar espaços de interação entre as 

dimensões pessoais e profissionais, permitindo aos professores apropriar-se dos seus processos de 

formação e dar-lhes um sentido no quadro das suas histórias de vida.”. Nesse contexto, a pesquisa 

narrativa surge como  

 
[...] um recurso teórico metodológico, que permite a reconstrução da profissão docente, uma 

vez que traz à tona as trajetórias, as experiências, os valores, as concepções e os saberes 

docentes que permeiam as práticas dos professores, permitindo que as lembranças sejam 

reorganizadas à medida que fatos passados são trazidos ao presente, a fim de serem 

reinterpretados, favorecendo ao processo formativo realizado a partir da reflexividade sobre a 

prática pedagógica. (CUNHA; MENDES, 2010, p.4) 

 

Definido o tipo de pesquisa, buscamos definir a amostra a ser pesquisada. Para Marconi e Lakatos 

(1996) a população a ser pesquisada define-se como o conjunto de indivíduos que partilham de, pelo 

menos, uma característica em comum. Levin (1985, p. 19) acrescenta ainda que “[...] o pesquisador 

estuda apenas uma amostra – que se constitui de um número menor de sujeitos tirados de uma 
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determinada população”. Portanto, propomos como amostra deste estudo, quinze professores do Curso 

de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí.  

No que se refere aos instrumentos de coleta de dados, Martins (et al, 2010) observa que pesquisas 

narrativas realizadas na área educacional têm se utilizado de instrumentos diversos: historias de vida, 

cartas pedagógicas, memorial de formação e diários de formação, dentre outros. Como neste estudo, 

analisamos aspectos muito particulares da experiência docente, inerentes às concepções de 

eficiência/deficiência/ineficiência, ao tratamento dado às pessoas com deficiência e à formação de 

professores inclusivos; elaboramos um roteiro temático para orientar a escrita das narrativas dos 

professores sujeitos da investigação. 

 

4 Considerações finais sobre o papel da Universidade na construção de práticas educacionais 

inclusivas 

Na escola inclusiva, o aluno deverá ser considerado em suas múltiplas possibilidades de 

aprendizagem, mesmo aqueles que apresentam limitações e necessidades educacionais especiais. E o 

professor, para atender às necessidades desse alunado, deverá ser formado em dimensões plurais de 

ordem afetiva, ética, estética, reflexiva, crítica, e, não somente, nas dimensões de ordem técnica e 

científica. Como afirma Imbernón (2009, p. 47), “Já sabemos que a capacidade profissional do 

professorado não se esgota na formação técnica, disciplinar e nocionista; mas sim alcança o terreno 

prático e as concepções pelas quais se estabelece a ação docente.”. 

Desde que a educação regular passou a ser oferecida às pessoas com deficiência pelas escolas 

especiais, como observa Silva (2001, p. 180), os educadores, tanto do ensino regular como do ensino 

especial, agem como se pertencessem “[...] a mundos distintos, como se a definição da clientela 

descaracterizasse o conceito universal do educar”. Torna-se, portanto, necessária uma reflexão crítica 

sobre essa questão. A exigência de cumprimento da determinação legal de que o ensino regular seja 

oferecido, preferencialmente, pelo sistema regular de ensino, pressupõe, portanto, o urgente 

redimensionamento da formação do professor, pois esse redimensionamento se refletirá em mudança 

qualitativa das práticas docentes.  

O primeiro aspecto sobre esse redimensionamento está na assunção por parte dos professores 

universitários da proposta inclusiva como algo que pode se concretizar. Não há como conduzir a 

formação de professores inclusivos quando os professores universitários sequer acreditam na inclusão. 

Na narrativa dos professores universitários, sujeitos da pesquisa, observamos que o descrédito de 

alguns sobre as reais possibilidades de incluir efetivamente os alunos com deficiência no sistema 

regular de ensino, semelhantemente ao que acontece com os professores da educação básica, é gerado 
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pela ausência de um maior aprofundamento sobre os fundamentos e princípios da educação inclusiva. 

Podemos observar isso na seguinte narrativa: 

Sei muito pouco sobre inclusão escolar. Apenas o que é veiculado pela mídia e o que ouço nas 

discussões sobre esse tema. Sei que atualmente nenhuma escola pode recusar-se a receber 

alunos com necessidades especiais. Sei que todos os prédios públicos e privados são obrigados 

a adaptarem suas dependências às necessidades de locomoção que as pessoas possam possuir. 

Sei também que em todo concurso público deve ser destinado um percentual de cotas para 

pessoas com necessidades especiais. (PROFESSOR 04). 

 

Além disso, os professores universitários pesquisados admitem que a desinformação reforça o 

preconceito e cria uma resistência natural a desconstruir velhas concepções sobre a deficiência e sobre 

o ideal de aluno considerado dentro da “normalidade”.   

 

Vejo que os professores, sejam da Educação Básica ou mesmo da Educação Superior, não 

estão preparados para atender a clientela com necessidades especiais por falta de 

conhecimentos teóricos acerca da temática. Percebo também muito preconceito. Construímos 

ao longo da vida como profissional da educação um ideal de aluno que não somos capazes de, 

sozinhos, desconstruir... para perceber que essas pessoas são capazes. Não aprendem talvez 

no mesmo ritmo ou da mesma forma que os demais, mas são capazes, apesar das suas 

limitações, e podem nos ensinar muito. (PROFESSOR 01). 

  

A desculpa da maioria repousa exatamente no despreparo do professor para lidar com a deficiência em 

sala de aula. E embora esse despreparo seja atribuído à formação inadequada e ao fato dos currículos 

dos Cursos de Licenciatura não prepararem os futuros professores para a inclusão, observa-se que no 

âmbito do ensino superior, os professores universitários permanecem acomodados no que se refere a 

buscar uma mudança dessa situação. Sobre o processo de inclusão escolar, no que se refere às 

diretrizes e recomendações oficiais para atendimento à determinação legal, Góes (2004, p. 77) destaca 

que,  

 

[...] demandas estão sendo repensadas para redimensionar a formação básica e promover 

formação continuada, em projetos locais ou oficiais mais amplos. Diretrizes e recomendações 

oficiais estão, aos poucos, sendo conhecidas pelas escolas, no intuito de se concretizarem as 

adaptações curriculares. 
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A mesma autora adverte que tais iniciativas, embora promissoras, ainda variam muito em qualidade e 

andam longe de atender a demanda existente. Em outras palavras, há ainda muito a se fazer para que 

possamos vislumbrar no espaço escolar, um espaço autenticamente inclusivo. Logo, o papel das 

instituições de ensino responsáveis pela formação de professores para atuar na educação básica 

também sofre uma reconfiguração.  

Devemos considerar que muitos dos conflitos enfrentados pelos professores são inerentes à 

complexidade que caracteriza o processo de ensinar. Segundo Morin (2001 apud IMBERNÓN, 2009, 

p. 92), a complexidade da docência,  

 

apresenta-se com  traços inquietantes do confuso, do inextricável, da desordem, da 

ambiguidade, da incerteza, da mescla entre ordem/desordem/interação/organização, em que 

se dissolvem estes elementos e isso os obriga a navegar por um ensino das certezas e das 

incertezas, a fazer frente aos riscos, ao inesperado, ao incerto. 

 

Felizmente, alguns professores universitários já começam a assumir-se como agente capaz de 

enfrentar o confuso, a incerteza, fazendo frente aos riscos, ao inesperado e ao incerto, em busca de 

transformar a realidade e provocar uma mudança qualitativa no panorama dos cursos de formação de 

professores. 

Sabemos bem qual a importância do currículo na formação profissional. Sobre este aspecto, Mantoan 

(2006) destaca a necessidade de que os cursos de formação de professores sofram modificações em 

seu currículo, de modo que os futuros professores discutam práticas de ensino adequadas às 

diferenças, uma vez que são poucos os cursos que oferecem disciplinas voltadas à inclusão efetiva de 

pessoas com necessidades especiais.  

 

Simplesmente não podemos formar um professor inclusivo com o currículo que temos. Acho 

importante que os currículos sejam construídos tendo em vista essa nova realidade. Acredito 

também que é preciso rever o processo de inclusão, sobretudo, com relação ao papel do 

professor e suas condições de trabalho diante dessa realidade. Acho que não podemos 

simplesmente, “jogar” os alunos especiais em uma sala de aula e deixar que o professor fique 

sozinho como está agora. Sem uma equipe multidisciplinar na escola, não acredito em 

inclusão. (PROFESSOR 03) 

 

Rabelo e Amaral (2003, p. 209), reforçam esse pensamento quando afirmam que a educação voltada 

para a inclusão não acontece porque “os currículos de Pedagogia atuais ainda estão estruturados para 
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atender a uma parcela da população, a considerada ‘normal’, ignorando a presença de uma parcela 

importante de estudantes, aqueles que necessitam de uma atenção diferenciada”.  

Então, como esperar que os professores, ao se depararem com situações em que se faz necessária a 

inclusão, saibam como fazê-la? Nosso modelo de sociedade ainda é individualista e excludente. Isso 

demonstra, conforme Reis (2006, p. 82) que “a vinculação entre o pensar e o agir perde significado 

tornando inviável a este profissional da educação, uma prática educativa vivenciada na realidade 

escolar”.  

Quando confrontados com a reflexão sobre como podemos formar professores inclusivos quando 

recebemos uma educação marcada por práticas segregativas e excludentes, observemos o 

posicionamento de alguns dos professores: 

 

É difícil, pois vamos sedimentando preconceitos ao longo da nossa existência, sendo muito 

difícil desconstruí-los, pois na nossa sala de aula seja como estudantes ou como profissionais 

da Educação Básica não tivemos contato com pessoas com deficiência, visto que os mesmos 

eram tratados em escolas especializadas. Acredito ser mais difícil desconstruir essas 

convicções segregativas e excludentes de alguns profissionais formadores no Espaço 

Universitário do que a partir de agora formar pessoas com outras convicções, pois já temos 

alguns profissionais que fazem à diferença nessa questão no espaço acadêmico e que 

trabalham no sentido de que a formação oferecida aos acadêmicos prepare para atendimento 

a essa nova demanda da escola pública, mas tudo passa pela formação, pelo debate, pelas 

discussões, por oportunizar espaços de aprendizagem. Na formação de nossos alunos, além da 

fundamentação teórica necessária, devemos proporcionar o contato dos estudantes com 

pessoas com deficiências, possibilitar ao aluno acompanhar o desenvolvimento, pensar nas 

estratégias a serem utilizadas, avaliar, refletir acerca da aprendizagem, das suas dificuldades. 

Acredito ser o caminho para a formação de profissionais inclusivos. (PROFESSOR 06) 

 

Para mim, o que mais se precisa é entender que precisamos ter experiências de abertura do 

corpo para a sensibilidade. A escuta sensível é imprescindível tanto para a convivência quanto 

para a criação, a produção do conhecimento. Neste sentido, o que falta aos professores dos 

cursos de licenciatura para que possam  mediar eficientemente a construção de práticas 

inclusivas de educação são as experiências estéticas, coletivas. Não precisamos mais de 

atividades individuais de produção de subjetividades individualistas. O corpo e a arte são 

imprescindíveis neste processo. Sair dos sentidos para a produção do corpo que sente, que 

vibra, que sai de sua anestesia e passa a estesia – o mundo que sente e produz arte! Não a arte 

formal, mas aquela que se faz criativa de mundos, de relações mais revolucionárias. 

(PROFESSOR 07) 
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Logo, construir um novo paradigma de educação exige romper com velhos modelos, vícios de postura, 

exige uma ressignificação dos processos de ensinar e aprender. Exige a superação de preconceitos e a 

aceitação de novas possibilidades de interação com pessoas antes consideradas muito diferentes de 

nós. O paradigma inclusivo de educação ao mesmo tempo em que nos parece confuso, inextrincável, 

ambíguo, incerto, nos desafia com propostas de ordem/desordem/interação/organização, frente aos 

riscos, ao inesperado e ao incerto. Nessa perspectiva,  

  

[...] a formação do professor deve contemplar a reflexão sobre os valores da educação, 

vivência interdisciplinar, trabalho em equipe, pesquisa e construção de competências. 

Portanto, como já reiterado, o professor tem de ter a capacidade de explicar o que sabia 

apenas reproduzir, a convicção de que todos os alunos são capazes de aprender, o 

compromisso com a aprendizagem de todos os seus alunos, as habilidades para apresentar e 

explicar os conteúdos como interessantes, ou seja, suscitar o prazer de aprender. (ZULIAN; 

FREITAS, 2001, p. 4). 

 

Entretanto, ao mesmo tempo em nos deparamos com relatos de experiências traumáticas de alunos, 

vítimas de uma quase total exclusão, quando a determinação legal que dispõe sobre a inclusão escolar 

se propõe a garantir o direito das pessoas com deficiência a uma aprendizagem de qualidade e a uma 

convivência não segregada; por outro lado, já podemos encontrar inúmeras experiências exitosas de 

inclusão que se apresentam como uma “luz no fim do túnel”. Estamos diante de um paradigma em 

construção. Por esse motivo, como sugere Góes (2004, p. 89) “[...] é preciso continuar refletindo sobre 

as ações correntes e buscar transformações”. 

Quanto às suas expectativas sobre a construção do Paradigma Inclusivo de educação, vejamos a 

narrativa a seguir: 

 
Eu espero que estas práticas históricas, arraigadas permeadas de dificuldades de absorção 

destas mensagens novas, inclusivas dessas pessoas sejam, a cada dia, diluídas e transformadas 

em práticas positivas de inclusão das pessoas com deficiência. De tal modo, que nos espaços 

de sociabilidades, nos trajetos percorridos e nas formas de pensar e viver de todos nós que 

constituímos esta sociedade possamos rever estes valores preconceitos e as práticas violentas 

sejam revistas. (PROFESSOR 05). 

 
Para tanto, a universidade precisa buscar um projeto maior em seu currículo, lembrando que ele deve 

ser holístico, global e não algo fragmentado em pedaços. Precisamos formar professores que 

enxerguem além das deficiências e reconheçam não somente as necessidades especiais de seus alunos, 

mas também as suas possibilidades de aprendizagem. Para que se efetive a inclusão é necessário que 
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as pessoas envolvidas no processo persistam, aceitem os desafios, acreditem que é possível e 

empreendam ações de acolhimento e aceitação da diversidade.  

 

Referências 

BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Obras Escolhidas. 

v. I, Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1993. p. 198-196. 

BOLÍVAR, A. Profissão professor: o itinerário profissional e a construção da escola. Bauru: 

EDUSC, 2002. 

BRUNO, M. M. G. A política pública de educação especial na perspectiva da educação inclusiva: 

algumas reflexões sobre as práticas discursivas e não discursivas. Disponível em: 

http://www.anped.org.br/33encontro/app/webroot/files/file/Trabalhos%20em%20PDF/GT15-

6071--Int.pdf. Acesso em: 12 dez. 2011. 

CUNHA, Maria Isabel da. Conta-me agora! As narrativas como alternativas pedagógicas na pesquisa e 

no ensino. Rev. Fac. Educ. vol. 23 n. 1-2 São Paulo Jan./Dec. 1997. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-25551997000100010. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-25551997000100010&script=sci_arttext. Acesso 

em: 15 dez. 2011. 

CUNHA, Lidenora de Araujo; MENDES, Bárbara Maria Macêdo. (2010) A pesquisa narrativa no 

contexto da formação docente. Disponível em: 

http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/VI.encontro.2010/GT.1/GT_01_08.pdf. 

Acesso em: 12 jul. 2011. 

DENARI, F. A formação do educador em educação especial: temas em educação especial. São 

Carlos: EDUFSCAR, 1996. 

GALVÃO, C. Narrativas em educação. Ciência & Educação, v. 11, n. 2, p. 327-345, 2005. 

GÓES, Maria Cecília Rafael de. Desafios da inclusão de alunos especiais. A escolarização do aprendiz 

e sua constituição como pessoa. In: GÓES, Maria Cecília Rafael de; LAPLANE, Adriana Lia 

F. de. Políticas e práticas de educação inclusiva. Campinas: Autores Associados, 2004. 

IMBERNÓN, Francisco. Formação permanente do professorado: novas tendências. Tradução 

Sandra Trabucco Valenzuela. São Paulo: Cortez, 2009. 

LEVIN, J. Estatística aplicada a ciências humanas. Sao Paulo: Harbra, 1985. 

MAGALHÃES, Rita de Cássia Barbosa Paiva; LIMA, Ana Paula de Holanda. Perfil de professores 

de educação especial: dilemas e desafios na construção da educação básica inclusiva. 

http://www.anped.org.br/33encontro/app/webroot/files/file/Trabalhos%20em%20PDF/GT15-6071--Int.pdf
http://www.anped.org.br/33encontro/app/webroot/files/file/Trabalhos%20em%20PDF/GT15-6071--Int.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-25551997000100010
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-25551997000100010&script=sci_arttext
http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/VI.encontro.2010/GT.1/GT_01_08.pdf


4816 

 

ECCOS – Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 85-98. Disponível em: 

http://www.uninove.br/PDFs/Publicacoes/eccos/eccos_v6n1/eccosv6n1_ritadecassia_anapaul

a.pdf. Acesso em: 23 fev. 2012. 

MANTOAN, Maria Tereza Eglér. Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: 

Moderna, 2006. 

MARCONI, Mariana de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 3 ed. São Paulo : 

Atlas, 1996.  

MARTINS, Elizangela Fernandes. et al. As narrativas e os diários de formação: caminhos possíveis 

na pesquisa em educação.  Encontro de Pesquisa em Educação da UFPI. 2010. Disponível em: 

http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/VI.encontro.2010/GT.1/GT_01_10%281

%29.pdf. Acesso em: 10 jul. 2011. 

MENDES, E. G. M. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. Revista Brasileira 

de Educação.  v. 11, n. 33, set./dez. 2006. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n33/a02v1133.pdf. Acesso em: 05 jan. 2012. 

MITTLER, Peter. Educação Inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003.  

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários para a educação do futuro. Barcelono: Paidós, 2001. In: 

IMBERNÓN, Francisco. Formação permanente do professorado: novas tendências. 

Tadução Sandra Trabucco Valenzuela. São Paulo: Cortez, 2009. 

NÓVOA, Antonio (Coord.). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995. 

RABELO, Annete Scotti; AMARAL, Inez Janaina de Lima. A formação do professor para a  

inclusão escolar: questões curriculares do curso de Pedagogia. In: LISITA, V.M.S. de S.; 

REIS, Marlene Barbosa de Freitas. Educação inclusiva: limites e perspectivas. Goiânia: Deescubra, 

2006. 

SILVA, S.; VIZIM, M. Educação Especial: múltiplas leituras e diferentes significados. Campinas: 

Mercado de Letras, 2001. 

SOUZA, Elizeu Clementino de.; ABRANHÃO, Maria Helena Mena Barreto (Orgs.). Tempos, 

narrativas e ficções: a invenção de si. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006. 

STAINBACK, Susan. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

VITALINO, C. R. Análise da necessidade de preparação pedagógica de professores de cursos de 

licenciatura para inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. Rev. bras. 

educ. espec. [online]. 2007, vol.13, n 3. Disponível em: 

http://www.uninove.br/PDFs/Publicacoes/eccos/eccos_v6n1/eccosv6n1_ritadecassia_anapaula.pdf
http://www.uninove.br/PDFs/Publicacoes/eccos/eccos_v6n1/eccosv6n1_ritadecassia_anapaula.pdf
http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/VI.encontro.2010/GT.1/GT_01_10%281%29.pdf
http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/VI.encontro.2010/GT.1/GT_01_10%281%29.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n33/a02v1133.pdf


4817 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-

65382007000300007&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 12 dez. 2011. 

ZULIAN, M. S. FREITAS, S. N. Formação de professores na educação inclusiva: aprendendo a 

viver, criar, pensar e ensinar de outro modo. Centro de Educação. Cadernos edição: 2001. 

n. 18. Disponível em: http://coralx.ufsm.br/revce/ceesp/2001/02/a5.htm. Acesso em: 2 jan. 

2012. 

 

6.104. 

Título: 

Saberes docentes na Educação Gerontológica 
Autor/a (es/as):  

Rebelo, Rosana Andrade [Universidade Regional de Blumenau/FURB] 

rosana@furb.br 

Rausch, Rita Buzzi – [FURB] 

rausch@furb.br 

Resumo: 

A população idosa, atualmente, assume um papel fundamental na estrutura demográfica 

mundial. O crescimento da população idosa luso-brasileira vem aumentando consideravelmente, 

sendo que no Brasil, as projeções indicam que a proporção de idosos passará para quase 15% 

em 2020 e em Portugal a população idosa atingirá 19,2% do total nacional, no mesmo período. 

O aumento desta faixa etária ocasionou transformações e desafios para as sociedades. Com a 

longevidade surge a necessidade da criação de espaços para acolher este idoso, contribuindo 

com seu bem-estar físico, intelectual, social, psicológico e espiritual. A Universidade Regional 

de Blumenau/FURB, preocupada com a formação do idoso, criou o Programa de Educação 

Permanente/PROEP no ano de 1993. Desde sua implantação até os dias atuais, este programa 

visa o envolvimento de pessoas da comunidade em atividades acadêmicas, científicas, culturais, 

artísticas e esportivas, bem como possibilitar ao idoso a  informação, atualização, integração, 

voluntariado e uma educação para a cidadania.  A reflexão  acerca da educação gerontológica 

neste contexto, leva-nos a investigar quais os saberes necessários à atuação com o idoso na 

compreensão de professores do referido programa.  Como suporte teórico pautamo-nos 

especialmente nas ideias de Tardif (2002) no que se refere aos saberes docentes, Nóvoa (1997; 

2009) quanto à formação de professores,  Vygotsky (1984;1987) aos aspectos que envolvem o 
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