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Resumo 

O presente painel propõe discutir sobre a formação de professores para atuar no contexto da 
educação especial inclusiva, com foco na licenciatura em Pedagogia, Diante da inclusão 
educacional surgiram inquietações quanto à formação do professor para atuar com o aluno 
com necessidades educacionais especiais (NEE), a fim de contemplar as políticas 
educacionais para a inclusão. Identificamos que a formação de professores para atuar na 
Educação Especial deveria estar clara e destinada também aos cursos de licenciatura plena, 
porém as Diretrizes Nacionais para o curso de Pedagogia (BRASIL, 2006) referem-se ao 
assunto de forma secundária ao retratar sobre a diversidade e não pontualmente sobre a 
Educação Especial. No artigo 5º das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia 
temos referência a uma formação voltada para consciência da diversidade: “X - demonstrar 
consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-
racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, 
escolhas sexuais, entre outras” (BRASIL, 2006, p. 2). Já o artigo 8º prevê a realização de 
atividades complementares, não obrigatórias e de caráter opcional para a pessoa com 
deficiência, o que torna a formação frágil no âmbito da inclusão. Em decorrência dessa 
fragilidade em sua formação inicial, o professor poderá encontrar dificuldades no atendimento 
das crianças com necessidades educacionais especiais. Frente a essas contextualizações, 
visando discutir a formação de professores para atuar na educação especial inclusiva, 
apresentando as seguintes pesquisas: A Formação de Professores para a Educação Inclusiva: o 
Curso de Pedagogia, de autoria da Adriana Fratoni dos Santos; Formação Docente para a 
Inclusão: a profissionalização e humanização como eixos fundamentais, de Jacqueline 
Lidiane de Souza Prais e A inclusão de alunos com NEE e o novo perfil de professor, das 
autoras Roberta Negrão de Araújo e Marília Bazan Blanco. 
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA:  

O CURSO DE PEDAGOGIA 
 

Adriana Fratoni dos Santos2 - UENP/CCP 

Introdução 

 A formação de professores tem sido tema de estudo que indica a necessidade de 

constantes análises. Na atualidade, frente às diferenças, esta formação, em sua totalidade, 

deve dar conta dos desafios da inclusão do aluno com deficiência. Nesta perspectiva, o curso 

de Pedagogia tem se preocupado com a questão da educação inclusiva. No entanto, 

evidenciamos que o referido curso apresenta limitações no que tange ao preparo do docente 

para atuar diretamente com alunos que necessitam de um atendimento educacional 

especializado.  Assim, algumas inquietações surgiram a respeito da formação de professores 

para a educação inclusiva, surgindo o problema que norteou a presente pesquisa: De que 

forma o curso de formação de professores – Licenciatura em Pedagogia, ofertado pela 

Universidade Estadual do Norte do Paraná/Campus Cornélio Procópio – está organizado para 

atender a demanda da educação inclusiva? 

 Diante do problema, elencamos como objetivo geral: analisar a estrutura do curso de 

formação de professores, no âmbito da graduação, no que tange à educação inclusiva. E como 

objetivos específicos, apresentar o percurso histórico do curso de Pedagogia e, em seguida 

discutir a formação de professores, em nível de graduação, para atuar na escola inclusiva.  

Percurso Histórico do curso de Pedagogia 

 O percurso histórico do curso de Pedagogia no Brasil justifica-se pela necessidade de 

analisar sua estrutura e organização para a formação do professor, sobretudo no que diz 

respeito à educação inclusiva. O referido curso, no Brasil, iniciou em 1939 com o Decreto Lei 

nº. 1.190/39, definido como lugar de formação de “técnicos em educação”, conferindo ao 

curso o “estudo da forma de ensinar”.  Assim, o curso de Pedagogia originou com as seções 

de pedagogia e didática. E o modelo padrão consistia em duas modalidades: bacharelado com 

três anos de duração e licenciatura.  Inicialmente, oferecia o título de bacharel a quem 

cursasse três anos de estudos. Depois para obter o diploma de licenciatura era necessário 
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cursar um ano de Didática, dando origem ao esquema “3+1”, que permitia o pedagogo atuar 

como professor. A estrutura do curso só foi modificada com a aprovação da primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n.4024/61, no qual foi fixado o mínimo 

de conteúdos e duração de quatro anos para o curso de Pedagogia. 

 Quanto a este currículo, a estrutura geral do curso vigorou até a aprovação da LDBEN 

n. 9394/96, sofrendo alterações posteriormente às novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(BRASIL/DCN, 2006). No que tange à modalidade em pauta, há que se considerar que o texto 

das DCN - Pedagogia menciona apenas uma vez a educação especial. O art. 8º, inciso III, 

apregoa que os termos do projeto pedagógico das instituições de ensino superior, ao falar da 

experiência na modalidade de ensino, ficarão como atividades complementares sendo 

“opcionalmente, a educação de pessoas com necessidades especiais”. Não aparece como 

estágio curricular a ser realizado ao longo do curso, garantindo aos graduandos experiência de 

exercício profissional contido no inciso IV. 

Formação de professores para a educação inclusiva: a experiência da Universidade 

Estadual do Norte do Paraná 

 Em 2006, após a aprovação das DCN – Pedagogia, o curso ofertado na Universidade 

Estadual do Norte do Paraná (UENP)/Campus Cornélio Procópio (CCP) passou por alterações 

em seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e, consequentemente, em sua grade curricular. 

O ano de 2012 marcou o início da implantação deste novo PPC. O curso, na 

atualidade, tem em sua carga horária 3364 horas. Destas, somente três disciplinas, totalizando 

216 horas, focam a inclusão e contemplam a temática diversidade, em seu amplo leque de 

discussões. 

 No primeiro ano não há disciplina sobre educação especial e inclusão. No segundo ano 

há a oferta da disciplina de Língua Brasileira de Sinais de 72 horas, 60 são dedicadas à base 

teórica. No terceiro ano trabalha-se com a disciplina “Politicas, Educação e Diversidade”, de 

72 horas, 60 são dedicadas à base teórica. Já no quarto ano, a disciplina “Fundamentos 

Teóricos e Políticos da Educação Especial” de 72 horas, 52 são dedicadas à base teórica. 

Em comparação à grade anterior, do PPC de 2006, a nova grade curricular (2012) teve 

a inclusão da disciplina “Fundamentos Teóricos e Políticos da Educação Especial” e, ainda, 

apresenta já no segundo ano do curso a disciplina “Libras”. Considerando sua abrangência e 

complexidade, o curso muitas vezes não dá conta de oportunizar o conhecimento de todas as 



 

áreas. Por outro lado, tem a responsabilidade de instrumentalizar o acadêmico, 

proporcionando-lhe a atuação profissional futura.  

 Considerações Finais 

 Identificamos que as condições históricas a respeito da educação inclusiva criaram 

circunstâncias nas quais foram dadas atenção à escolarização da pessoa com deficiência. 

Dentre os resultados obtidos com esta pesquisa, apontamos que no percurso histórico do curso 

de Pedagogia no Brasil houve mudanças: de lugar de formação de “técnicos em educação” ao 

“estudo da forma de ensinar”. 

 Com base na discussão da formação de professores em um curso de Pedagogia de uma 

universidade na região norte do Paraná. Tal contexto possibilitou identificar a situação inicial 

do curso e como se apresentou após a implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Curso de Graduação em Pedagogia em 2006. Pois, diante as múltiplas ações diversificadas 

que o professor deve ter para seu trabalho em sala de aula, deve haver uma formação de 

professores que o prepare para receber tais desafios em sua carreira e atuação profissional.  
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FORMAÇÃO DOCENTE PARA A INCLUSÃO: A 

PROFISSIONALIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO COMO EIXOS 

FUNDAMENTAIS 
 

Jacqueline Lidiane de Souza Prais3 - UTFPR/CLD 

Introdução 

Este estudo apresenta uma análise de políticas públicas educacionais brasileiras com 

relação à formação de professores para inclusão. Para tanto, apontamos os principais 

resultados e discussões advindos de uma análise documental, com base em Lüdke e André 

(2011).   

Plano Nacional de Educação: metas e estratégias para a educação inclusiva 

Primeiramente, discutimos sobre a Lei Federal nº. 13.005/2015, referente ao PNE 

2015-2024 (BRASIL, 2015a) – no que diz respeito a metas e estratégias a educação inclusiva, 

por meio da formação de professores.  

Na meta 4 do PNE 2015-2024, inferimos que a palavra “incentivar” surge como um 

mecanismo não urgente de formar para a inclusão. Ao mesmo tempo, o documento prevê os 

recursos complementares e suplementares necessários para atender às necessidades dos 

alunos, bem como fomenta ações que promovam a inclusão deles a partir da adequação de 

uma escola preparada para recebê-los. 

Depreendemos que os dois PNE abordam a formação docente para inclusão como 

necessária para consolidação no contexto educacional brasileiro, de modo que exige e 

incentiva conteúdos sobre a prática pedagógica com alunos com e sem deficiência, na 

preparação dos futuros docentes. Tal pressuposto coopera com as garantias constitucionais 

sobre o direito de todos à educação. 

A “nova” formação de professores para inclusão  

Em segundo lugar, avaliamos a Resolução nº. 02/2015, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores.  
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A Resolução nº. 02/2015 considera que a partir de novas demandas educacionais a 

formação docente deve ser subsidiada pelo “repensar a educação básica e suas políticas em 

uma perspectiva de educação pautada na diversidade, nos direitos humanos e na inclusão” 

(BRASIL, 2015b, p. 9).  Observamos que essa legislação enfatiza e usa a palavra “inclusão”, 

que converge mais adiante com os vocábulos “educação inclusiva”, como alicerce para 

construção dos pressupostos que fundamentaram a organização dos cursos de formação 

docente, inicial e continuada.  

Diante de tal observação, evidenciamos a função da formação inicial, a ser 

complementada pela formação continuada, para concretização da inclusão educacional. Essa 

prerrogativa se reafirma no Art. 5º, quando assegura que a formação inicial deve conduzir o 

(a) egresso (a) à consolidação da educação inclusiva. Assim, há uma clareza quanto ao papel 

essencial da formação inicial de preparar o futuro docente da Educação Básica para com a 

inclusão educacional, que deve fornecer subsídios teóricos e práticos para promover 

aprendizagem dos alunos, assegurada às especificidades e necessidades educacionais. 

Salientamos que as Diretrizes (BRASIL, 2015b) estão em consonância com as 

Diretrizes Nacionais da Educação em Direitos Humanos - EDH (BRASIL, 2012). Essa última 

está alicerçada na formação humanizadora e para humanização em uma perspectiva de 

inclusão educacional, a partir da defesa do direito de todos à educação (PRAIS et al, 2015; 

PEREIRA et al, 2015). Destacamos que a EDH orienta a formação inicial de professores 

(BRASIL, 2012; 2015) e se constitui com princípios inclusivos e alicerçados no pressuposto 

de que a inclusão é um direito humano em uma educação humanizadora e que, de fato, 

humanize os sujeitos envolvidos nesse processo educativo (PRAIS et al, 2015).  

Considerações Finais 

Com base nessas legitimações do papel da formação inicial para com a inclusão 

educacional, percebemos que as adequações das propostas pedagógicas dos cursos de 

Licenciatura devem ser organizadas e atender a essas exigências. E, nesse sentido, as 

adequações propostas pela legislação educacional na perspectiva inclusiva indicam a 

humanização e a profissionalização docente como eixos fundamentais para sólida formação 

de professores que contribuam para consolidar uma educação inclusiva como direito e como 

prática pedagógica. Assim, deve haver apropriação pelos docentes de modos de agir e 

sistematizar a prática educativa, a fim de que o processo de ensino e de aprendizagem 

possibilite a reflexão sobre os princípios inclusivos. 
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A INCLUSÃO DE ALUNOS COM NEE E O NOVO PERFIL DE 

PROFESSOR 
 

Roberta Negrão de Araújo4 - UENP/CCP 
Marília Bazan Blanco5 - UENP/CCP 

Introdução 

Além do contexto social, cada estudante tem sua maneira individual de aprender o 

conhecimento. Com a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) é 

preciso que a escola e os professores procurem meios de adequarem o currículo a fim de 

proporcionar ensino que atenda toda a diversidade existente neste contexto. Assim, faz-se 

necessário rever a forma que os professores desempenham seu papel na socialização do 

conhecimento e na efetivação do processo de ensino com qualidade social (NAPOLIS, 2007). 

Diante deste contexto foi levantado como problema de pesquisa: Quais ações os 

professores têm tomando diante do aluno com deficiência incluído no ensino regular?  

O presente estudo teve como objetivo analisar a perspectiva do professor, bem como 

sua atitude frente à sua formação para o atendimento de alunos com necessidades 

educacionais especiais na educação básica. 

Metodologia 

A pesquisa, de caráter exploratório, foi realizada com professores que atuam em duas 

escolas da educação básica que ofertam o ensino fundamental em um município do norte do 

Paraná. A escola denominada J neste estudo é uma instituição da rede pública municipal que 

oferta os anos iniciais do ensino fundamental; a escola P, da rede pública estadual, oferta as 

séries finais do ensino fundamental. A coleta dos dados deu-se por meio de questionário, que 

foi respondido por vinte e um professores que atuam no período vespertino em cada uma das 

escolas lócus de pesquisa.  
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Resultados 

Frente à formação de professores para a inclusão, cabe a reflexão de como ela vem 

sendo feita, pois uma mudança tão significativa dentro do contexto escolar exige do professor 

uma formação que seja capaz de suprir todas as necessidades dos alunos. Frente a isso, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n. 9394/96 afirma em seu Art. 59 que 

o trabalho com pessoas com necessidades especiais deve ser feito tanto por professores 

capacitados, quanto por especializados para o trabalho de inclusão dos alunos. 

Identificou-se, em relação à formação acadêmica, que todos os professores da escola J 

afirmaram ter o ensino superior completo. Destes, sete responderam obter especialização. 

Frente à mesma questão, todos os professores da escola P, possuem ensino superior completo. 

Destes, seis cursaram pós-graduação lato sensu (especialização) e um stricto sensu 

(mestrado).	Referente à formação para o trabalho na educação básica, evidenciamos que todos 

possuem a formação superior, e que alguns já buscaram especializarem-se na área da 

Educação Especial Inclusiva. Tal necessidade de formação é um aspecto contemplado na 

LDBEN 9394/96. 

Em relação à educação inclusiva e ao trabalho com alunos com NEE, questionou-se 

quanto à formação acadêmica inicial no que tange à educação inclusiva. As respostas 

negativas trouxeram como justificativa que a formação proporcionou conhecimento, mas não 

a preparação e habilitação. Diante dos resultados é notável que a formação do professor é 

falha no que diz respeito ao preparo deste para o trabalho com a educação inclusiva, e isso 

traz graves consequências, pois influencia em diagnósticos precipitados das potencialidades 

dos alunos, e sérias falhas no ensino e aprendizagem dos mesmos. 

Quanto à participação em algum curso de capacitação nesta área, os que responderam 

afirmativamente (66%), citaram os grupos de estudos ofertados pela SEED, estudos 

adicionais e pós-graduação. 

Quando questionados em relação à preparação para incluir os alunos com NEE na sala 

de aula, os que responderam negativamente afirmaram que há falta de formação, preparação, 

capacitação necessária para atender estes alunos e suprir suas necessidades específicas. Já 

55% responderam que sim, que se sentem preparados, justificando que realizaram algum 

curso nesta área, que já trabalham com educação especial, procuram realizar pesquisas e se 

aprofundar no conhecimento a respeito do assunto. Os resultados obtidos demonstram que 

maior parte dos professores se sente preparada para o trabalho em sala de aula com alunos que 



 

apresentem necessidades especiais e que de acordo com eles, toda essa qualificação se dá 

pelos cursos que realizam a respeito da educação especial. Por muitas vezes essa satisfação 

restringe os conceitos de inclusão, e acaba por preparar o professor apenas para a diversidade. 

Quanto à capacitação, material e assessoramento necessário oferecido pela escola para 

se trabalhar com alunos com NEE: na escola J, 12,5% afirmaram que não, e justificaram que a 

busca por capacitação na área de educação especial deva acontecer por iniciativa própria. Já 

87,5% responderam que sim, que a escola oferece assessoramento necessário, sala de 

recursos, sala de apoio multifuncional, materiais suficientes e meios para que possam oferecer 

um ensino com qualidade. Na escola P 83,3% disseram que sim, pois a escola oferta alguns 

materiais, capacitação aos professores e sala de recursos. 

Na questão referente à perspectiva dos professores em relação à inclusão de alunos no 

contexto da escola regular e quais os aspectos necessários para processo de ensino 

satisfatório, nota-se que grande parte deles se refere à inclusão como processo em que há 

grande despreparo por parte dos professores, e que este exclui ainda mais os alunos. A maior 

parte apontou a necessidade de capacitação, que acreditam fornecer embasamento teórico-

prático suficiente para a inclusão. A necessidade de apoio dos governantes e diminuição da 

quantidade de alunos em sala de aula também foram aspectos levantados. 

Desta forma evidenciou-se que há a preocupação dos professores em relação à 

necessidade de capacitação, mas também é necessário o auxílio de fatores orçamentários que 

permitam condições favoráveis para que aconteça um trabalho efetivo. 

Considerações Finais 

Foi evidenciado que a inclusão de alunos com NEE na educação básica requer um 

novo perfil de professor. O aperfeiçoamento do professor é essencial para que a inclusão seja 

feita de forma efetiva e com qualidade, sem que ocorra algum tipo de exclusão. 
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