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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo é refletir, no contexto sócio-político atual de 
reestruturação produtiva do modo de produção capitalista sobre a condição da 
escola que neste momento é solicitada, a partir de documentos oficiais a propiciar 
acesso a todos os alunos, tanto para os tidos como normais como também para os 
deficientes, portanto, uma escola única e inclusiva. Neste contexto, o Governo do 
Estado de Goiás, no ano de 1999, lança dois projetos como bases para a realização 
da proposta mundial e nacional de inclusão, que são o Programa Estadual de 
Educação para a Diversidade, contendo dez projetos, sendo que neste trabalho 
tratou-se especificamente do Projeto Escola Inclusiva, implantado através da 
Secretaria de Estado de Educação, e a consolidação da UEG, com seu projeto de 
formação de professores, em específico neste estudo o Curso de Pedagogia. O 
problema que se apresenta trata de refletir especificamente sobre a articulação entre 
essas duas propostas do governo estadual, ou seja, como a universidade que se 
propõe inclusiva vem formando neste momento os profissionais da educação das 
séries iniciais do ensino fundamental para atuarem enquanto profissionais na escola 
inclusiva. Objetiva-se, pois, neste trabalho, compreender como o professor vem 
buscando se aperfeiçoar e, portanto, mudar suas concepções educacionais diante 
desse aluno que deve ser incluído no processo de ensino. O objeto de estudo foi o 
Curso de Pedagogia da UEG que, de acordo com a LDBEN 9.394/96, legaliza a 
condição de ser professor das séries iniciais do ensino fundamental o qual se 
encontra atuando na educação inclusiva. A atividade de pesquisa partiu do estudo 
do cotidiano do professor, no sentido de saber como o grupo de profissionais vem se 
apropriando da proposta de educação inclusiva, tal como colocada pelos dispositivos 
legais, buscou desvelar, nas ações políticas do Estado, o entendimento que se vem 
construindo e adquirindo da mediação didático-pedagógica pelos profissionais da 
educação. A investigação é de caráter qualitativo, modalidade estudo de caso, 
trazendo como fonte direta de dados o ambiente universitário da unidade 
universitária de Itaberaí, através de pesquisa bibliográfica e do contato estabelecido 
durante a observação, que tanto ocorreu com os discentes, como com os docentes 
universitários. O estudo apresenta-se em três capítulos; o primeiro pretende 
reconstruir os conceitos de exclusão e inclusão, através de uma exposição do atual 
contexto de reestruturação produtiva e, em seguida, fazer uma revisão histórica da 
educação brasileira, de sua dicotomia no ensino regular e especial, que se 
estabelecem durante séculos no país. O segundo apresenta uma descrição das 
distintas formas de pensar a temática de formação de professores e sua 
profissionalidade. O terceiro consiste no estudo de caso da experiência do Curso de 
Pedagogia desenvolvido na unidade universitária de Itaberaí da Universidade 
Estadual de Goiás, que é tida como a universidade da inclusão e da transformação. 
Verificou-se que a atuação do governo tem sido a-crítica em face das políticas e das 
regras da globalização, que propõe mecanismos de conformismo, e que constitui 
uma atuação inadequada para o enfrentamento do desafio do fracasso e da 
exclusão escolar. Com isso pode-se afirmar que se esta diante de uma pseudo-
inclusão educacional, que na verdade mais parece propiciar uma inclusão formal 
para manter a exclusão.    

Palavras-chave: educação inclusiva, formação de professores, exclusão social, 
deficiência e ensino superior. 



 

ABSTRACT 

 
The objective of the present study is to reflect about the current social-

political context of productive reorganization in the capitalist way of production the 
condition of the school that at this moment is requested to propitiate access, from 
official documents to all the pupils, for the ones considered normal and also for the 
deficient ones, and, therefore being an unique and inclusive school. In this context 
the Government of the State of Goiás, in the year of 1999, launches two projects as 
bases for the world-wide and national proposal of inclusion, that are: State program 
of Education for the Diversity - being made of ten projects – and in this work treat 
specifically about the project Inclusive School through the State secretary of 
Education and the creation of the UEG and its project of formation of teachers in 
specific in this study the Course of Pedagogy. Ahead this, the problem that is 
presented deals with to reflect about the articulation of these two proposals of State 
Government, in other words, how the university that if considered inclusive comes 
forming at the same moment the professionals of the education of the initial series of 
basic education to act while professional in this inclusive school. Therefore, the 
objective in this work, is to understand how the teacher is trying to improve ,and so, 
change its educational conceptions of this pupil who must be enclosed in the 
education process. The study object was the course of pedagogia of the UEG, that in 
accordance with LDB 9,394/96 legalizes the condition of being teacher of the initial 
series of basic education and that is found now facing the inclusive education. The 
activity of research, when begging the study in the day by day of the teacher, in the 
direction of knowing how this group of professionals have been appropriating the 
proposal of inclusive education, such as placed for the legal devices that tried to 
desvelar the politic actions of the State the agreement that if comes constructing and 
acquiring of the didactic-pedagogical mediation for the professionals of the 
education. The inquiry is of qualitative character, modality case study, has as it’s 
direct source of data the university environment of the UnU of Itaberaí, through 
bibliographical research and the contact established during the observation, that took 
place with students and university professors. The study is presented in three 
chapters, being that the first one intends to reconstruct the concepts of exclusion and 
inclusion, through an exposition of the current context of productive reorganization 
and, after that, a historical revision of the Brazilian education, its dichotomy in the 
regular and special education, that was established during centuries in our country. 
The second chapter presents a description of the distinct forms of thinking the 
thematic of formation of teachers and its profissionalidade. And, finally, the third 
chapter consists of a case study about the experience of the course of pedagogia 
developed in the university unit of Itaberaí of the State University of Goiás, because 
it’s known as the university of the inclusion and the transformation. 
 
Key words: inclusive education, formation of teachers, social exclusion, deficiency 
and superior education. 
 



 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A sociedade atual é palco de grandes transformações. Presencia-se uma 

fase do capitalismo em que o conhecimento transforma-se em uma nova 

mercadoria, entre outras, à qual poucos têm acesso. Neste contexto de acumulação 

flexível 1, testemunha-se uma transição histórica que tem como conseqüência um 

individualismo mais competitivo, uma concentração de renda que, com o uso de 

computadores, de comunicações eletrônicas e da linguagem virtual, que acentuam o 

significado da coordenação instantânea dos fluxos financeiros, cada vez mais 

beneficiando uma minoria já privilegiada, para um modo de produção capitalista que 

celebra a moda e a mercadificação de formas culturais, nas quais as novas 

tecnologias são estruturalmente poupadoras de força de trabalho, agravando o 

desemprego, o subemprego e o trabalho informal. 

Este é o contexto social em que emerge o compromisso com uma 

“Educação para Todos” que vem sendo estimulada desde a última década do século 

XX por organismos internacionais2, por meio de documentos oficiais3. Definir a 

escola que se quer e seu papel social neste momento histórico explica-se, de um 

lado, como uma resposta à luta crescente de grupos de pressão, grupos 

comunitários e pais, especialmente das organizações de pessoas com deficiências, 

que não mais suportam o desrespeito às diferenças individuais e, por outro, por ser 

este um momento do capitalismo que vem sendo conhecido como a “era do 

                                                 
1 Segundo Harvey (1992, p.140), a acumulação flexível caracteriza-se pela flexibilidade dos processos de 
trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo, pelo surgimento de novos 
setores de produção, de inovações tecnológicas, comerciais e organizacionais, desenvolvimento desigual 
das regiões subdesenvolvidas, desemprego, subemprego, terceirização, prestação de serviço, 
desvalorização dos sindicatos.   
2 O apelo é direcionado para a comunidade internacional, principalmente às agências financiadoras 
internacionais com: UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), 
UNICEF (fundo das Nações Unidas para a Infância), PNUD (Programa de desenvolvimento das Nações 
Unidas) Banco Mundial.     
3 É importante destacar esses documentos oficiais como expressão da sociedade civil em prol da inclusão 
social: Declaração dos Direitos Universais , de 1948, e Constituição Federal Brasileira,  de 1988. 
Conferência Mundial de Educação para Todos,  de 1990, Declaração de Salamanca,  de 1994, 
Declaração de Cochabamba,  de 2001.   
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acesso4”, o que significa dizer que o novo produto do mercado é o conhecimento, 

fenômeno que exige refletir sobre quem tem acesso ao conhecimento e como 

caminhar para uma sociedade do saber. 

No Brasil, no decorrer de seu percurso histórico, firmou-se uma cultura 

marcada pela ideologia burguesa dominante, em que a educação escolar só deveria 

ser acessível àqueles que se enquadrassem nos padrões de normalidade. 

Conseqüentemente, aqueles que se diferenciam do normal e também aqueles 

destituídos de capital econômico-social e político são alvo de discriminação, que se 

expressa, principalmente, pelo desrespeito às diferenças.  

No cenário mundial, nota-se um apelo aos dirigentes, mediante a adoção 

de políticas e medidas orçamentárias, para que promovam um novo paradigma de 

educação. A educação brasileira, entretanto, encontra-se em processo de reforma 

desde a Constituição Federal de 1988, que assegurou o direito de todos à educação. 

A LDBEN 9.394/96 propõe a integração da criança com deficiência à escola regular5. 

É perceptível uma avalanche de discussões e de estudos elaborados a partir desta 

LDBEN propondo mudanças de concepção nos diversos âmbitos do sistema 

educacional brasileiro, como, por exemplo, a gestão6, a proposta curricular7, a 

avaliação8 e, dentre outras, o repensar da formação e da formação continuada do 

profissional da educação9.  

O que ainda não se verifica, no entanto, é a mudança de atitudes e 

hábitos diante do deficiente. O professor, ao lidar com este aluno, traz consigo um 

sentimento eivado de caridade e piedade, ao invés de entender que se trata de um 

cidadão de direito, condição fundamental para a concretização do que propõe a 

                                                 
4 Parte da humanidade embarca rumo à “era do acesso”, que diz respeito a distinções e divisões 
sobre quem será excluído e quem será incluído (RIFKIN, 2001). 
 

5 O trabalho desenvolvido na escola especial e na escola regular sempre foi fragmentado e 
dicotomizado. O momento é de buscar a articulação entre estes, no intuito de se ter uma organização 
de ensino articulada dentro de um único órgão público.  
6 A forma de pensar a gestão da escola fundamenta-se em princípios da democracia e da 
participação coletiva. Exemplos disso é o PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) e o PPP 
(Projeto Político-Pedagógico) que cada unidade escolar deve elaborar e executar, conforme a LDB 
9.394/96 em seus arts. 12, 13 e 14). 
7 A qual cita o Parâmetro Curricular Nacional - PCN - que ainda está em vigor enquanto proposta 
modelo de conteúdo para toda educação básica.    
8 A concepção de avaliação centrada na classificação e na seleção do aluno é questionada e a 
proposta é a de uma avaliação formativa, somativa e diagnóstica. 
 

9 Para o cumprimento do Art. 62 da LDBEN 9.394/96, é necessário formar o professor em curso de 
licenciatura de graduação plena em nível superior para atuar na educação básica. Diante disso, 
acompanha-se uma formação aligeirada e muitas vezes fragmentada realizada por diversas 
Instituições de Ensino Superior - IES.  
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LDBEN 9.394/96, que afirma, entre outras finalidades da educação, que ela “deve 

preparar para o exercício da cidadania”. 

Diante das propostas atuais em nível mundial e nacional, o Governo do 

Estado de Goiás, em 1999, lançou as bases para a proposta de educação inclusiva. 

A Secretaria de Estado de Educação responsabilizou-se pela institucionalização, em 

seus programas, de referenciais norteadores da educação inclusiva na escola 

regular. A proposta é levar em conta as potencialidades individuais, mediante 

implantação do Programa Estadual de Educação para a Diversidade, numa 

perspectiva inclusiva, executando dez projetos10, com alcance que extrapola o nível 

de escolas, uma vez que inclui hospitais, a comunidade e a família.            

No Estado de Goiás a definição de “aluno com necessidades especiais” 

adotada pela Superintendência de Ensino Especial - SUEE - (2001) considera 

pessoa portadora de necessidades educativas especiais todos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem, sejam temporárias, sejam permanentes, ou seja, 

necessidades mentais, físicas, sensoriais, emocionais e sociais. São considerados 

também como alunos especiais àqueles com altas habilidades – os superdotados –, 

crianças de alto risco, dependentes químicos e psicológicos, os que pertencem às 

minorias – étnicas e culturais – e os que vivem em situações excludentes nas ruas.   

O intento de sociedade inclusiva vem sendo gradativamente buscado em 

vários setores da sociedade: no mercado de trabalho11, no esporte12, na cultura13, 

nas artes, na religião e na educação, devendo essa sociedade inclusiva garantir a 

todos os seus diversos espaços. A definição que se tem de educação inclusiva 

implica a busca de uma sociedade para todos e deve contribuir na formação de 

cidadãos que aprendam que pertencer a esta sociedade é um direito que, 

obviamente, implica deveres, não sendo uma “dádiva” dos governantes. 

A educação inclusiva propõe, então, o respeito às necessidades especiais 

e às diferenças e propugna a igualdade de direitos de todos enquanto cidadãos, 

diferentemente da desigualdade, que propicia condições de exploração, de 

competição e de produção de inferioridade. A inclusão não é só para os deficientes, 
                                                 
10 Os projetos são intitulados “Depende de Nós”; “Escola Inclusiva”; “Hoje”; “Refazer”; “Unidade de 
Referência”; “Caminhar Juntos”; “Comunicação”; “Despertar”; “Espaço Criativo”; “Prevenir”.   
11 Concursos Públicos, empresas têm obrigatoriamente de oferecer vagas para portadores de 
necessidades especiais. 
12 O governo de Goiás está oferecendo através da Agência Goiana de Esporte e Lazer – AGEL – o 
Programa Bolsa Esporte que incentiva pessoas com deficiências ao esporte. 
13 Criada no ano de 1999, a Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Texeira – AGEPEL – órgão 
do governo responsável pela política cultural do Estado de Goiás.  
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mas parte do princípio de que todos somos diferentes e de que a sociedade deve 

considerar com igualdade essas diferenças. 

Neste estudo, considera-se aluno especial, da educação inclusiva, 

aqueles com deficiência mental, física, auditiva e visual, por serem esses os alunos 

até então segregados dentro da escola em salas especiais ou em instituições de 

ensino especial – em geral filantrópicas – e por serem eles os tidos como “inclusos” 

no atual cotidiano escolar e ainda por considerar que, apesar de serem também 

excluídos em todo o processo educacional brasileiro, os alunos de risco, as minorias 

étnico-raciais, os dependentes químicos e psicológicos sempre estiveram presentes 

nos bancos escolares.  

Neste contexto, manifesta-se a contradição entre a proposta de sociedade 

inclusiva e a realidade sócio-econômica excludente, por se fazer urgente a 

necessidade de garantir a aprendizagem de todos os indivíduos 

“independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

lingüísticas ou outras” (UNESCO, 1994). O que se pretende é conceder o acesso à 

escola para a criança e/ou o adulto tido atualmente como portador de necessidades 

educacionais especiais14, para que possam, com suas características próprias, 

desenvolver suas potencialidades.   

A tarefa que antes era da família e/ou de instituições públicas - hospitais e 

escolas especiais - agora é também do ensino regular. A pessoa com deficiência 

deve ter acesso à escola e nela permanecer, para que desenvolva suas 

potencialidades de acordo com sua capacidade, convivendo com crianças ditas 

“normais”, no período habitual das atividades escolares.  

Para isso, é preciso questionar se o Estado vem se empenhando no 

sentido de exercer sua competência, no sentido de propiciar as condições objetivas 

para que se implante e se implemente esse processo educativo no qual devem ser 

transformadas as representações do professor, para efetivar a real aceitação desse 

aluno deficiente, que até agora tem sido parte de uma relação excludente na 

sociedade, tanto na instituição familiar quanto na escolar. O percurso do professor 

nesse processo pode ser comparado com o feito pela família. A aceitação do bebê 

inicia-se desde o momento da concepção; as fantasias podem ser elaboradas 

                                                 
14 A escola deve incluir tanto crianças com dificuldades como a com deficiência de aprendizagem, o 
termo refere-se a “crianças deficientes ou super-dotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças 
de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minoria lingüísticas, étnicas ou 
culturais, e crianças de outros grupos desavantajados ou marginalizados” (UNESCO, 1994).     
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positivamente, favorecendo um espaço interno imaginário (na mente materna 

primeiramente), para depois aparecer um espaço externo real, no qual este ser 

humano será incluso e aceito. Portanto, antes de existir um bebê concreto, ele já 

está vivo na mente da mãe e vai ocupando e conquistando um lugar de identidade. 

Porém, a mãe, ao ter contato com seu filho real e deficiente, encontra dificuldades 

em permitir que ele, que não é considerado normal, insira-se em seu contexto social, 

pois sua presença inicialmente fere o narcisismo materno. Ao mesmo tempo em que 

são estimuladas as fantasias do igual e do perfeito, aparece a ambivalência dos 

afetos: é a vez da luta entre o amor e o ódio, o bem e o mal, o perfeito e o imperfeito, 

entre aceitar e rejeitar. O professor, assim como os pais, necessita buscar suprir 

suas expectativas de receber apenas o aluno ideal, normal. 

O interesse pela educação das crianças com deficiência surgiu quando 

passamos a integrar, por um período de dois anos, a equipe multidisciplinar atuante 

na instituição educacional denominada APAE15, Associação de Pais e Amigos do 

Excepcional, o que foi significativo para repensar a experiência anterior de uma 

instituição com alunos considerados normais. O mundo a partir daí parecia estranho 

e interessante ao mesmo tempo. Conhecer as perdas físicas e mentais da criatura 

humana significava repensar nossa prática profissional.  

Exatamente nesse período, ocorre a primeira experiência de se implantar 

a educação inclusiva em escolas-piloto. Apareciam também, no campo das 

instituições filantrópicas, preocupações com a infra-estrutura, as adaptações físicas 

e materiais para acolher as crianças com deficiência e a questão da formação e da 

capacitação do professorado da escola pública.  

Conhecer a realidade e a necessidade dessas crianças foi uma chamada 

de atenção para compreender as diferentes formas de aprendizagem, as limitações 

humanas, e também do direito à aprendizagem que todo cidadão deve ter. Daí em 

diante, entender essa nova condição tornou-se uma necessidade que, percebia-se, 

não se restringia a um professor particularmente, mas a todos os profissionais 

envolvidos com a proposta de escola inclusiva. 

Aliados à condição da criança com deficiência, renovaram-se os 

questionamentos em relação à criança tida como “normal”, que está na escola 

regular e que sofre de uma falsa inclusão. Buscar entender como o professor deve 

                                                 
15 A referida APAE está situada na cidade de Santarém-PA, e na função de pedagoga, realizava 
diagnósticos e prevenção de deficiências. Isso se deu nos anos de 1998/1999.  
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ser formado, tanto no aspecto teórico como na prática, era uma inquietação presente 

no cotidiano dessa profissão. Diversas questões se apresentavam, tais como: que 

profissional é esse que discrimina o outro, o aluno com necessidades educativas 

especiais, ou seja, nesse estudo, o aluno com deficiência? Que habilidades são 

requeridas do docente para que ele saiba lidar com as diferenças e a diversidade do 

alunado? Como proceder, de fato, a uma escolarização que seja justa, ética e, acima 

de tudo, que propicie as bases para uma efetiva formação humana?  

As leituras sobre o processo histórico de exclusão da pessoa com 

deficiência contribuíram para a compreensão das diferentes fases do movimento de 

conceber diferentemente a deficiência em cada modo de produção. Discutir a 

inclusão no contexto capitalista da produção flexível, em pleno final de século XX, 

em que o cenário mundial, principalmente do mundo ocidental, prima pela 

competitividade, individualismo e consumismo aparentava uma certa contradição, 

fenômeno que carecia ser desvelado.  

Integrar, como professora, o curso de pedagogia regular e a licenciatura 

parcelada16 no ano de 2001 foi mais uma das contradições a serem enfrentadas, 

pois aguçou a necessidade de discutir a educação inclusiva em outro contexto. A 

responsabilidade agora era a de contribuir para a formação do professor-aluno no 

Estado de Goiás que, em quantidade significativa, havia sido excluído da formação 

em nível superior até a atualidade. O fato de ser a universidade o locus de formação 

e a base teórico-científica que sustentaria uma prática pedagógica a contento frente 

à educação geral, e em particular a inclusiva, tornou-se questão de investigação.      

A definição de um problema é um processo ontológico. Requer uma 

compreensão clara quanto à maneira própria de apresentar uma visão de mundo. O 

olhar para o problema depende dos antecedentes profissionais e/ou particulares, 

suas leituras e as histórias que cada qual um traz consigo, em sua subjetividade, 

porém esse olhar move-se sob condições objetivas. Ao delinear o problema dessa 

pesquisa, e isso não é uma tarefa técnica, privilegiou-se a legislação, os documentos 

oficiais sobre inclusão social e educacional que, a partir da década de 1990, vêm 

sendo conhecidos e implementados. Assim, subsidiam esse trabalho as publicações 

resultantes da Conferência Mundial de Jomtiem (1990), da Conferência Mundial 

                                                 
16 Projeto Emergencial de Licenciatura Plena parcelada para Graduação de professores de Ensino 
Fundamental da rede pública do quadro permanente dos municípios anuentes vinculados à Agência 
Goiana de Municípios.  
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sobre Educação Especial, com sua Declaração de Salamanca (1994), da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394/96, e, no caso do Estado de 

Goiás, da Lei do Sistema Educativo de Goiás, Lei n. 26/98, que, de certa forma, 

impõe tanto à escola de ensino básico como à universidade um novo papel social, 

no sentido de que ambas devem ter condições para lidar com a educação inclusiva: 

a primeira para atuar na prática de sala de aula e a segunda com o objetivo de 

propiciar ao educando uma formação científica que lhe permita reconstruir 

teoricamente a questão da inclusão.  

O governo Lula segue as diretrizes da Década da Educação brasileira – 

1996 a 2006 –, que estabelece a formação em nível superior para a docência no 

ensino básico, o que subentende que a qualificação em nível superior proporcionará 

condições para o desenvolvimento de habilidades para o professor lidar com a 

diversidade do alunado. Há também a discussão da reforma universitária, que 

propõe, em suas políticas de cotas, 5% de direito para o aluno com necessidades 

educacionais especiais. Em conseqüência das propostas legais, o Estado de Goiás, 

com o objetivo de consolidar a Universidade Estadual de Goiás e implementar os 

cursos de licenciatura em Pedagogia regular e parcelada, vislumbrou, 

simultaneamente, a educação inclusiva no ensino público regular básico. A hipótese 

que se levanta é a de que a implantação dessas duas propostas políticas no ano de 

1999 não foi por acaso, e, apesar de terem sido pensadas para abarcar os 

diferentes níveis de ensino público – ensino básico e ensino superior - do Estado de 

Goiás, não houve a preocupação de mantê-las articuladas.  

O objeto de estudo delimitado foi, tendo como foco a educação inclusiva, 

verificar como o curso de pedagogia forma seus alunos do ponto de vista da 

formação de professores para atuarem nas séries iniciais do ensino fundamental. Os 

estudos sobre educação inclusiva no Brasil têm sido marcados por discussões sobre 

seus aspectos legais e históricos, ou seja, estudiosos como Jannuzzi (2004), 

Mazzotta (2003), Mantoam (2001), Almeida (2003) analisam a política nacional, seus 

documentos legais e recuperam a historicidade do preconceito e da desigualdade 

em relação ao deficiente. Disso decorrem três concepções básicas: a) os 

instrumentos legais conferem à educação inclusiva o estatuto de direito segundo o 

qual todo cidadão tem de estar incluso na sociedade; b) é de fundamental 

importância contextualizar as concepções sobre pessoa com deficiência no tempo e 
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no espaço e c) há de se revisarem as condições de formação dos professores para 

atuarem na educação inclusiva.  

A discussão que se desenvolve em relação ao tema “formação de 

professores” fundamenta-se nas concepções formuladas por Donald Schon (2000), 

Antônio Nóvoa (1995), Gimeno Sacristán (1995), Selma G. Pimenta (2002), José 

Carlos Libâneo (2001), Valter S.Guimarães (2004) e Paulo Freire (1988). Com este 

estudo objetiva-se verificar as políticas e as ações que estão propostas no sistema 

educativo de Goiás, em relação à capacitação, à formação do professor que se 

encontra frente à inclusão e que traz consigo uma certa carga de preconceitos 

contra o aluno que apresenta algum tipo de deficiência, sem desconsiderar a 

realidade do contexto sócio-econômico de políticas neoliberais, que propõe o 

máximo para o econômico e o mínimo para o social. Destacar-se-á, então, dentre os 

programas e projetos da SEE (1999), o “Programa Estadual de Capacitação 

Contínua de Professores de Pré-Escola, Ensino Especial e 1ª a 4ª Séries” do ensino 

fundamental, referente ao desenvolvimento profissional dos docentes, bem como o 

“Plano Plurianual da Educação” (2000/2003), que contém o “Programa de 

Desenvolvimento de Profissionais da Educação”, os quais poderão servir de fonte de 

informações para a investigação deste estudo. 

O que se percebe nesse início de implementação da inclusão no ensino 

regular é que o professor traz consigo uma carga de preconceitos muito grande em 

relação à pessoa com deficiência. Pode-se arriscar a dizer que esse preconceito se 

estende a todos aqueles que saem do padrão de normalidade e perfeição que se 

adotou em determinado momento da sociedade, o qual propiciou uma formação 

eivada de concepções17 que naturalizam e justificam o fracasso de muitos e o 

sucesso de alguns, a partir de sua responsabilidade individual. 

Diante disso, o estudo do problema que se apresenta pretende refletir 

especificamente sobre como a universidade que se propõe inclusiva18 vem formando 

os profissionais da educação para as séries iniciais do ensino fundamental no 

mesmo momento em que esses profissionais atuam em busca de uma educação 

inclusiva. Objetiva-se, pois, neste trabalho, compreender como o professor vem 
                                                 
17 A sociedade capitalista liberal burguesa traz a necessidade de “justificar” as diferenças sociais e 
individuais, até porque explicá-las é de interesse do próprio capital. Os ideais liberais incentivam 
todos a ascender a uma classe superior e, se por ventura houver fracasso, a culpa é do indivíduo. É 
legitima a marginalização daqueles que não são o tipo ideal ou normal.  
18 A Universidade Estadual de Goiás afirma-se através dos meios de comunicação como, 
Universidade da Transformação e da Inclusão.   
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buscando se aperfeiçoar e, portanto, mudar suas concepções educacionais diante 

desse aluno que deve ser incluído no processo de ensino.   

O presente estudo pretende avançar nas discussões pelo viés da 

formação dada ao professor no locus universitário, conhecer o projeto pedagógico 

do curso de pedagogia adotado pela unidade universitária de Itaberaí, da UEG, bem 

como suas propostas curriculares, os planos de curso das disciplinas, no intuito de 

conhecer como essa teoria/conteúdo dada no curso de pedagogia, através das 

disciplinas, aproxima-se do objeto estudado. 

Diante disso, pressupõe-se que a escola não está conseguindo repensar 

as características do seu trabalho nesse contexto em que a proposta de mediar a 

aprendizagem com um grupo de heterogêneos, conforme propõem os princípios da 

educação inclusiva, deve estar voltado para a diversidade, aproveitando e 

valorizando as potencialidades de cada um.  

O paradigma da inclusão, para se tornar uma realidade para o aluno 

deficiente, de acordo com suas necessidades específicas – físicas, sensoriais ou 

mentais, tem a sua disposição recursos precários. Entende-se que a escola, e 

portanto, o professor, deve ter saberes que provoquem táticas criativas, inovadoras, 

para mediar a apropriação de conteúdos, parte da cultura, para os alunos especiais. 

Almeida (2003) aventa outra hipótese, a do risco de que alunos especiais, ao serem 

isolados dos “normais”, percam a oportunidade de afirmarem sua identidade19 e 

quiçá submetam-se ao sentimento de exclusão.      

E por último, outra hipótese é a de que o professor não planeja e, 

possivelmente, não tem tempo de desejar um processo mediador para a diversidade, 

para outro aluno que é diferente, ou seja, que tem déficit cognitivo, auditivo, visual 

e/ou físico. Nesta perspectiva, surge a interrogação: quem é o profissional da 

educação que, nesse momento, deve ser formado em nível superior para atender o 

contexto de educação inclusiva? Será que a formação por ele recebida é de uma 

qualidade tal que lhe permita lidar com a diversidade? 

O problema que se apresenta para este estudo consiste em buscar 

explicações sobre qual é a articulação existente entre estes dois movimentos 

                                                 
19 A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as operações de incluir e 
de excluir (...) A identidade e a diferença se traduzem, assim, em declarações sobre quem pertence e 
sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e quem está excluído. Afirmar a identidade 
significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica dentro e o que fica fora 
(ALMEIDA, 2003, p. 99).  
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políticos - a criação da UEG e seu projeto de formação de professores, em 

específico neste estudo o Curso de Pedagogia e o Projeto da Escola Inclusiva 

indicado pela SUEE, ambos implementados no Estado de Goiás no ano de 1999. Ao 

pretender conhecer as relações do Estado, verificar-se-á como se interpenetram as 

políticas educacionais e, para tanto, o Estado20 não será pensado separado da 

estrutura da sociedade, de suas classes sociais21 e, portanto, de suas contradições 

sociais no atual período histórico.   

A proposta de repensar os conceitos de “exclusão” e “inclusão” tem sido 

um desafio para os professores, na medida em que lhes impõe um novo papel 

social, cobrando-lhes a instauração de ações capazes de modificar efetivamente a 

realidade de exclusão e do fracasso escolar. 

Inicialmente, ao realizar a atividade de pesquisa, pretendeu-se partir do 

estudo do cotidiano, no intuito de perceber o conteúdo e sua significação no âmbito 

universitário do curso de pedagogia para a profissionalidade dos professores das 

séries iniciais do ensino fundamental, que se encontram diante da proposta de 

educação inclusiva que vem sendo desenvolvida nas escolas públicas brasileiras, 

sendo que o presente estudo aplica-se especificamente ao Estado de Goiás. Importa 

pensar a vida cotidiana por ser ela a vida do sujeito, cujas partes orgânicas, de 

acordo com Heller (1992, p. 18), são “a organização do trabalho e da vida privada, 

os lazeres e o descanso, a atividade social sistematizada, o intercâmbio e a 

purificação”. Como o conhecimento dessa organicidade é o das representações 

sociais (MOSCOVICI, 1976), sentiu-se necessidade de buscar entender o conceito 

de representação e o seu adjetivo social. 

A representação indica, na tradição filosófica, uma noção de 

conhecimento como reprodução mental semelhante ao objeto conhecido 

(ABBAGNANO, 2000). Para a psicologia, uma representação refere-se àquilo que 

constitui o conteúdo concreto de um ato de pensamento ou de uma reprodução de 

percepção anterior. Pode-se arriscar a entender representação como um conteúdo 

concreto do pensamento.               

                                                 
20 Uma das teses fundamentais do marxismo é a de que o Estado é um instrumento de pressão das 
classes dominantes sobre as classes oprimidas (HARNECKER, 1968). 
21 As classes sociais são grupos antagônicos em que um se apropria do trabalho do outro por causa 
do lugar diferente que ocupam na estrutura econômica de um modo de produção determinado, lugar 
que está determinado fundamentalmente pela forma especifica em que se relaciona com os meios de 
produção (HARNECKER, 1968).    
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Ao percorrer o estudo, em seu caminho, desencadeou-se a curiosidade 

de descobrir se o grupo de professores, tanto das séries iniciais como da docência 

universitária, teria uma representação social sobre os saberes do profissional da 

educação inclusiva. Moscovicci (1976) dá consistência a este estudo, o das 

representações sociais, considerando-o uma forma do pensamento social, porém 

adotando o método dialético, no qual não é possível sobreposição do social ao 

individual. É com essa visão diferenciada que o estudioso sustenta sua teoria 

através da ciência da psicologia. Representação social é considerada, então, como 

uma teoria científica que tem interesse em estudar o fenômeno psicossocial, que é o 

“senso comum”22, como se constitui, enquanto processo de pensamento, 

determinando as atitudes e os comportamentos das pessoas.  Para Moscovicci 

(1976, p.28), 

 
a representação social é um corpus organizado de conhecimento e uma das 
atividades psíquicas graças às quais os homens tornam inteligíveis a 
realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana 
de trocas, e liberam os poderes de sua imaginação. 

 

É com a preocupação de estudar a apropriação que o senso comum faz 

do conhecimento científico que Moscovicci considera as representações sociais 

como uma forma através da qual os grupos se apropriam dos fatos que ocorrem ao 

seu redor. Segundo essa perspectiva, a questão que se propõe para o presente 

estudo é como o grupo de professores do curso de pedagogia, em seu cotidiano, 

apropria-se da proposta de educação inclusiva, tal como colocada pelos dispositivos 

legais. 

Em um determinado momento, parece que essa representação ainda não 

está clara. O que aparenta existir é uma diversidade de opiniões que parecem não 

determinar comportamentos específicos, cada qual tendo tentado tatear seus 

possíveis saberes.   

Diante dessa perspectiva, não coube ao presente estudo tratar das 

representações sociais, mas sim partir do entendimento de que todo conhecimento 

humano é representativo, e que a capacidade de representar a realidade, “de fazê-la 

de novo mentalmente presente” (LOUREIRO, 2003, p.110), é uma condição humana 

e que, portanto, constitui um comportamento aprendido, que pode vir a se tornar um 

                                                 
22 Senso comum é o saber que se constitui de opiniões; é a forma de conhecer e julgar a realidade 
que o ser humano possui, a partir da experiência que adquire no seu dia a dia. 
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hábito. A preocupação é buscar desvelar como os profissionais da educação do 

Estado de Goiás, na unidade de Itaberaí da UEG, vem sendo capacitados para 

“representar” uma proposta efetiva de educação para o aluno com deficiência. 

A proposta é estudar a forma de conhecimento socialmente elaborada e 

partilhada pelos professores no universo acadêmico, que gera no senso comum uma 

representação desta inclusão, partir do entendimento que se vem construindo e 

adquirindo o conhecimento da mediação didático-pedagógica pelos profissionais da 

educação em formação. Entretanto, entendendo que as representações sociais 

compõem a ideologia, buscar-se-á em Marx (1999) e Gramsci (2001) o referencial 

teórico que permita desvelar as ações políticas do Estado, enquanto representante 

da classe dominante através de sua força e imposição de consenso, em que se 

configura a dominação e uma direção da sociedade civil23.      

Essa investigação, de caráter qualitativo, traz como fonte direta de dados 

o ambiente universitário, através do contato estabelecido durante a observação, que 

tanto acontecerá com os discentes como com os professores universitários. A 

importância dessa freqüência no local de estudo contribui para o entendimento do 

contexto, pois as aparências tendem a enganar, e quem não vivencia a experiência 

da presença no campo de pesquisa arrisca-se a realizar julgamentos prévios, como 

tais inadequados a uma explicação de caráter científico. Durante a leitura de 

documentos oficiais como a LDBEN 9.394/96, a Declaração de Salamanca, de 1994, 

a Lei do Sistema Educativo Goiano, de 1998 e a bibliografia sobre a temática 

“formação de professores” e das propostas de educação inclusiva, serão 

consideradas as circunstâncias históricas, os movimentos que fazem parte da 

realidade universitária, principalmente percebendo as colocações e os depoimentos 

realizados pelos alunos e/ou professores durante a interação com os conteúdos 

estudados.  

Os dados descritivos serão coletados no contato direto com o 

pesquisador, contextualizados no locus universitário, examinando-se as possíveis 

pistas para esclarecer o objeto de estudo. Os dados serão refletidos a partir do 

estudo de documentos selecionados e será realizado um questionário com 

professores e alunos do curso de pedagogia, bem como fotos e imagens de 

                                                 
23 Para Gramsci ela é uma esfera de superestrutura, em que são formuladas e circulam a cultura, a 
ideologia, enfim, as relações de direção política e ideológica, de hegemonia, de uma classe social 
com relação às outras, mas também como o “lugar” em que todas as classes organizadas expressam 
a defesa de seus interesses (GERMANO, 1993, p.20). 
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unidades universitárias da UEG. Ao fazer a análise dos dados, tentar-se-á abordá-

los em toda a sua riqueza, respeitando tanto quanto possível a forma em que estes 

serão registrados ou transcritos.  

O estudo apresenta-se em três capítulos, sendo que o primeiro pretende 

reconstruir os conceitos de exclusão e inclusão, através de uma exposição do atual 

contexto de reestruturação produtiva e, em seguida, uma revisão histórica da 

educação brasileira, de sua dicotomia no ensino regular e especial, que se 

estabelece durante séculos em nosso país. O segundo capítulo apresenta uma 

descrição das distintas formas de pensar a temática de formação de professores e 

sua profissionalidade. E, por fim, o terceiro capítulo consiste no estudo de caso da 

experiência do curso de pedagogia desenvolvido na unidade universitária de Itaberaí 

da Universidade Estadual de Goiás, por ser tida como a universidade da inclusão e 

da transformação. 



 

 

 

 

CAPÍTULO PRIMEIRO 

O PERCURSO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM UM CONTEXTO EXC LUDENTE: 

CONTRADIÇÕES ENTRE O PROPOSTO E AS POSSIBILIDADES C ONCRETAS 

 

 
Todos os homens nascem iguais em 
dignidade e direitos.  

(Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, 1948). 

 

 

A afirmativa de que só a educação é capaz de combater a desigualdade 

social do mundo (grifo nosso) está presente nas discussões atuais da vida cotidiana. 

É através da linguagem, que se alcança a qualidade da objetividade (BERGER; 

LUCKMANN, 1985) e o poder de transcender uma idéia. Esse pressuposto alia-se 

ao de que o mundo inteiro, no início do século XXI, se coloca diante da proposta de 

inclusão, tanto em âmbito social quanto no educacional. Aparentemente a educação 

se mostra salvadora, como se fosse realmente a única alternativa para superar a 

injustiça social. 

Neste capítulo, busca-se refletir sobre a contradição presente nos 

conceitos de exclusão e inclusão, com o objetivo fundamental de reler as 

concepções de ordem sócio-política e econômica a partir do atual contexto de 

reestruturação produtiva, para, em seguida, identificar o processo dicotômico 

histórico da educação brasileira – regular e especial – e, por fim, situar a educação a 

partir dos princípios, das leis e dos desafios propostos para a educação inclusiva, 

que se diz para todos, em relação à instituição escolar inclusiva e à formação do 

professor para nela atuar. 

Este capítulo deseja, por meio de referencial bibliográfico e específico 

pertinente ao objeto deste estudo, percorrer a história da educação brasileira para 

melhor compreensão de como os conceitos de exclusão e inclusão se expressam na 

construção da profissionalidade do professor no Estado de Goiás, e, portanto, 

considerar o contexto histórico desses conceitos, e ao mesmo tempo, 
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subsidiariamente, estimular discussões que visem ao desenvolvimento de uma 

leitura mais crítica da realidade dos professores.  

Para estudo, foi selecionado o curso de pedagogia da UEG que, ao 

propiciar um certificado, confirma a necessidade de conhecimentos teórico-

científicos como condição fundamental para o acesso do professor à sala de aula e 

de sua permanência – incluindo a da escola inclusiva –, conforme estabelece a LDB 

9.394/96, que contempla a exigência de formação de professores em nível superior 

para atuar na educação básica sendo esta formação um dos requisitos para a 

melhoria da educação e, em seu art. 87, § 4º, estabelece que “até o fim da Década 

da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou 

formados por treinamento em serviço”. 

 

1.1. Contexto de reestruturação produtiva, document os legais um dos fios 

condutores 

  

Realizar-se-á, inicialmente, uma reflexão sobre os desafios enfrentados 

pelos docentes frente a propostas, declarações e diretrizes políticas da educação 

inclusiva, que constitui o fio condutor deste capítulo, considerando o processo 

político de reestruturação produtiva dos sistemas social e econômico e suas 

expressões na educação. Portanto, busca-se compreender como poderia ser 

construída a profissionalidade, que é o conjunto de saberes e habilidades dos 

professores nesse contexto. 

Muitas são as dúvidas e as questões que incomodam a este respeito: 

quem é o trabalhador/professor em tempos de políticas neoliberais? Qual a 

qualidade da formação inicial e continuada oferecida a este profissional? Será que o 

trabalho do professor é tido como atividade regular e sem interrupções, carente de 

satisfações intrínsecas, ou é tido como atividade exercida com o máximo tempo para 

se obter o maior ganho possível? Será que, por se viver atualmente em uma cultura 

que busca satisfações somente no campo do consumo, a educação também estará 

envolvida neste processo consumista? Dentre tantas questões buscar-se-á enfatizar 

uma delas por ser a principal para a presente pesquisa: a formação em nível 

superior possibilita ao docente lidar adequadamente com questões conseqüentes da 

reestruturação produtiva, como, por exemplo, a exclusão ou a inclusão? 
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A sociedade atual é designada por alguns estudiosos como sociedade do 

conhecimento e por outros como sociedade em rede. Para Rifkin (2001), esta 

sociedade presenciou a economia no ciberespaço, uma fase do capitalismo em que 

os relacionamentos e as experiências se transformam em commodities24 e o novo 

produto é o conhecimento, ao qual só alguns têm acesso, através da rede. Parte da 

humanidade embarca rumo à “era do acesso”. Acessar, segundo Rifkin (op. cit. 

p.12), 

 

diz respeito a distinções e divisões, sobre quem deverá ser incluído e quem 
será excluído. Acessar está se tornando uma ferramenta conceitual potente 
para se repensar nossa visão de mundo, bem como nossa visão econômica, 
tornando-se a metáfora mais poderosa da próxima era. 

 

Esse acesso, proporcionado de forma desigual aos indivíduos, é fruto da 

concepção de uma política neoliberal em que se justifica a condição de cada um 

como sendo determinado pela sorte, em que se estabelece o tipo de meio cultural 

em que vivemos – família, escola, comunidade –, acrescido pela ação e busca 

individual.  

Para conceituar “inclusão” é necessário antes falar de “exclusão”. Do 

ponto de vista do processo histórico, a exclusão se faz presente ao longo de todo 

ele. Rever os diversos modos de produção, mostra a existência da dicotomia entre 

incluídos e excluídos, de uma forma ou outra, a começar pela escravidão: é só 

observar o domínio do senhor, sendo de tal sorte que, dono da vida, deste o faz ver-

se excluído da expressão maior da existência humana, que é a liberdade. No 

decorrer do tempo histórico, nota-se a suavização da exploração das classes, sendo 

a escravidão gradualmente substituída pela servidão durante a Idade Média na 

Europa Ocidental. Esta suavização manifesta-se na perda do poder dos senhores 

sobre a vida dos seus servos, mas a opressão continuava a ocorrer e os servos 

continuam excluídos de diversos direitos, pois tinham de se submeter às regras dos 

senhores e garantir a produção de excedentes para os senhores feudais. 

Com o surgimento e o desenvolvimento da burguesia, floresce um novo 

modo de produção, o capitalismo. Neste contexto para Marx, os servos libertos têm 

apenas a sua força de trabalho para vender no mercado; e a burguesia compra essa 

força de trabalho, pois ela é a única que produz mais valor do que ela contém. O 
                                                 
24 Commodity é um anglicismo empregado para designar mercadorias homogêneas com mercados 
muito líquidos, tais como café, ferro, soja e outros (RIFKIN, 2001, p. 6). 
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valor a mais produzido pelo trabalhador é trabalho não pago, apropriado pelo 

capitalista. A exploração continua e cresce, na mesma proporção, a exclusão.  

A exclusão começa a ficar patente no discurso de competência do 

liberalismo25, no qual o Estado deveria deixar de ter uma ação intervencionista, para 

que o mercado se auto-regulasse e, assim, os mais capazes sobrevivessem e se 

tornassem vencedores. 

Mas, com as crises de super produção do início do século XX, houve um 

certo desencanto com o liberalismo e começaram a surgir os Estados 

intervencionistas, fossem eles totalitários ou democráticos, com a proposta de 

determinar os parâmetros da economia, direcionando-a e controlando-a. 

É importante destacar a defesa e constituição do Estado do Bem Estar 

Social, de Keynes26, que objetivava a intervenção estatal na economia no intuito de 

“regularizar” o ciclo econômico e evitar assim as flutuações dramáticas do processo 

de acumulação de capital. De acordo com Moggridge (1976), Keynes encarou os 

problemas de seu tempo e envolveu-se nos problemas de finanças da guerra, 

organizando um serviço de auxílio à reconstrução da Europa pós-guerra. Keynes 

analisou a economia como um ramo da lógica, a qual deveria ser vista como uma 

arte que pensasse nos valores morais e éticos. Propunha ainda uma administração 

consciente, na qual o planejamento era necessário; portanto, era contrário à 

economia com base nas práticas do laisser faire e da livre competição, conforme 

demonstra com suas palavras:  

 

Trata-se de saber se estamos preparados para deixar o estado do laisse 
faire do séc. XIX a fim de ingressar numa era de socialismo liberal; por 
socialismo liberal entendo um sistema em que podemos agir como uma 
comunidade organizada para propósitos comuns e promover a justiça 
social e econômica, ao mesmo tempo que respeitamos e protegemos o 
indivíduo – sua liberdade de escolha, sua fé, sua mente e a expressão 
dela, seu empreendimento e sua propriedade. (KEYNES apud 
MOGGRIDGE, 1976, p. 36) 
 

Keynes buscou entender os processos que causaram a depressão a partir 

da crise de 1929, recomendando ao governo, a partir de sua análise, o aumento de 

                                                 
25  Liberalismo, enquanto termo político, significa adquirir ou preservar algum grau de liberdade dentro 
do controle exercido pelo Estado. No campo teórico, os liberais receberam influencia de John Locke, 
o qual acreditava num estado e leis naturais, de acordo com os quais se reconhecesse que ninguém 
deve prejudicar o outro em sua saúde, vida, liberdade e posses.  
 

26 John Maynard Keynes, economista britânico, filósofo, bibliófilo, social liberal, é idealizador do 
Estado do Bem Estar Social - Welfare State.   
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seus gastos. Desenvolveu um método para atingir o pleno emprego estabelecendo 

uma política econômica na qual o Estado é responsável pela promoção do “bem 

estar social”. 

Este modelo intervencionista é tido por muitos como esgotado, tendo sido 

substituído por outro, o liberalismo, que, a partir da década de 1980, ressurge em 

uma nova roupagem, sendo denominado de neoliberalismo de mercado. Segundo 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2003, p. 97), esta é a “denominação de uma corrente 

doutrinária do liberalismo que se opõe ao social-liberalismo (...) preconizando a 

minimização do Estado, a economia com plena liberação das forças de mercado e a 

liberdade da iniciativa econômica”. 

No entanto, para Harvey (1992), a forma de trabalho de Keynes e Ford 

trouxe insatisfações por não beneficiar a todos, promovendo desigualdades sociais, 

fortes movimentos de excluídos, e mais uma vez fica clara a exclusão dos 

desprivilegiados. A aguda recessão de 1970, que trouxe novas experiências nos 

domínios da organização industrial, social e política, possibilitou os primeiros 

ímpetos para a passagem do regime keynesiano para a acumulação flexível, 

também uma forma de capitalismo, na qual a palavra chave é “desregulamentação”. 

Afirma ainda Harvey que o  keynesianismo, aliado ao fordismo27, ainda é percebido 

no novo contexto de acumulação flexível, entendendo que “o novo traz em si o 

“velho”.  Harvey diz ainda estar testemunhando uma transição histórica, ainda longe 

de completar-se, e elenca como conseqüências da acumulação flexível o 

individualismo mais competitivo, uma distribuição de renda que beneficia a maioria já 

privilegiada; o uso de computadores e das comunicações eletrônicas, que acentuam 

a significação da coordenação instantânea de fluxos financeiros; o aumento da 

produção do setor informal, a mercadificação de formas culturais. 

Enfim, é possível entender que o intervencionismo ocorreu devido ao 

interesse da elite de ver alguém colocar “ordem na casa”, mas, depois de 

reestabelecida a ordem econômica e social, a necessidade de intervenção estatal 

desaparece. Daí a doutrina do Estado Mínimo apregoada pelos neoliberais, ou seja, 

como afirma Hayek (1990, p. 88), 

 

                                                 
27 Fordismo: marco simbólico em 1914, quando Henry Ford introduziu seu dia de oito horas e cinco 
dólares como recompensa para os trabalhadores da linha automática de montagem de carros. O 
Fordismo aprimorou os princípios da administração científica de Taylor. 
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o Estado deve limitar-se a estabelecer normas aplicáveis a situações gerais 
deixando os indivíduos livres em tudo que depende das circunstâncias de 
tempo e de lugar, porque só os indivíduos poderão conhecer plenamente as 
circunstâncias em cada caso e a elas adaptar suas ações. 

 

Hayek (1990) propõe, em sua doutrina liberal, uma sociedade 

individualista, que busca a liberdade da livre concorrência, considerando a 

concorrência um método superior, que pode ajustar suas atividades sem a 

intervenção coercitiva da autoridade. Todos devem ter liberdade para vender e 

comprar e o acesso às diferentes ocupações devem ser franqueados a todos. 

O que é perceptível neste estudo do contexto de reestruturação produtiva 

é que a ideologia neoliberal favorece a exclusão social e o neoliberalismo surge, 

para restabelecer a hegemonia burguesa no quadro desta nova configuração do 

capitalismo, como alternativa histórica à crise do fordismo, no qual a lei natural 

prevalece como sendo a justa. No modo de produção capitalista, o indivíduo sofre 

efeito que não é percebido de maneira tão intensa como nos modos de produção 

anteriores, que é a alienação28, pois ele nem mesmo se dá conta da exclusão a que 

é submetido, ao passo que o escravo e o servo estavam conscientes de sua 

submissão, mesmo que muitas vezes se apegassem a desculpas existenciais. Já o 

indivíduo do capitalismo não percebe a complexidade das relações que o cercam. 

O processo de globalização, na qualidade de dinamizador desta 

valoração, quiçá equivocada, do conhecimento como produto econômico e de sua 

transmissão também submetida a um mercado, surge como propostas atraentes aos 

interesses de alguns em sua idealização, como o acesso de países em 

desenvolvimento a novos mercados, conhecimentos, tecnologias, culturas. Porém, é 

um processo que agrava ainda mais as desigualdades sociais e econômicas 

propondo uma homogeneização cultural nos moldes norte-americanos. Stiglitz 

(2002, p. 32) compreende que a 

 

distância cada vez maior entre os que têm e os que não têm vem deixando 
um número bastante grande de pessoas no Terceiro Mundo num estado 
lamentável de miséria. (...) Apesar das repetidas promessas de redução dos 
índices de pobreza feitas durante a última década do séc XX, o número dos 
que vivem na miséria efetivamente aumentou, e muito. Isso ocorreu ao 

                                                 
28 O conceito depende da definição de homem, se o homem é racionalidade operante e ativa, é 
entregar-se ao instinto; se o homem é razão (entendida de qualquer modo) é refugiar-se na fantasia. 
Para Marx, alienação é o processo pelo qual o homem se torna alheio a si, a ponto de não se 
reconhecer.  
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mesmo tempo que a renda total do mundo elevou-se, em média, 2,5 por 
cento ao ano.  

 

Conforma mostra Chesnais (1996, p. 260), os estados nacionais foram 

obrigados a se filiar a políticas amplas, com um primeiro enfoque financeiro de 

desregulamentação, e perderam o controle de seus mercados. Nas palavras do 

autor,  

 

todo Estado que não pretenda denunciar essas práticas, nem colocar sob a 
acusação a política dos EUA, mas que também queira colocar seus bônus 
do Tesouro é obrigado a se alinhar às práticas americanas.(...) O mesmo 
vale para a desregulamentação (...) todo estado que não esteja disposto a 
abrir um confronto direto com os ninhos de capital monetário concentrado 
de seu país (bancos, grandes companhias de seguro), é obrigado a 
acompanhar, ou até a antecipar-se aos demais. 

 

A desregulamentação, que começa pelo mercado financeiro, é parte da 

ideologia29 do livre mercado, que também pressupõe uma liberdade irrestrita do 

poder econômico e a prospecção de novos negócios. Ocorre uma mercantilização 

também irrestrita de setores absolutamente humanos e talvez desinteressantes para 

a preservação cultural da maioria dos países. Dentre estes setores, está a 

educação, como afirma Apple (2003, p. 24), “ver a educação como parte de um 

mecanismo de troca de mercado torna aspectos cruciais literalmente invisíveis, 

impedindo a crítica antes mesmo que ela comece”, sendo o mercado forte e o 

Estado fraco, seleciona as escolas e essas selecionam seus alunos – como num 

ranquing –, tornando o resultado comercial mais importante, reflexo da “mão invisível 

do mercado” (APPLE, op. cit.), do que o educacional. É nesse contexto que se 

encontra o processo de implantação e implementação da educação inclusiva, 

ficando claro que os alunos com necessidades especiais são dispendiosos e 

diminuem os resultados de classificação e de competição da escola que freqüentam. 

O Brasil insere-se neste contexto como uma figura periférica, recebendo 

diretrizes da Agenda Internacional. Assim, não é de estranhar a adoção de políticas 

neoliberais pelo país, quase como uma imposição do FMI – Fundo Monetário 

Internacional – e do BM – Banco Mundial –, tendo a educação que se adaptar aos 

moldes da política adotada. Daí a necessidade das reformas educacionais que vêm 

                                                 
29 A ideologia impregna todas as atividades do homem, compreendendo entre elas a prática e a 
política, está presente nas atitudes e nos juízos políticos, no cinismo, na honestidade, na resignação 
e na rebelião (HARNECKER, 1968, p.100-101). Esse conceito se estende no segundo capítulo desse 
trabalho. 
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ocorrendo nos últimos anos em vários países – Espanha, Portugal e outros. No 

Brasil e, em específico, no Estado de Goiás, tem-se sua materialização de tais 

reformas, através da adaptação ao ensino regular da proposta de educação 

inclusiva. Quanto a isto importa questionar as condições de trabalho do professor 

face às fontes financiadoras e aos recursos indispensáveis ao funcionamento da 

educação inclusiva. 

É importante ressaltar que, em relação à educação especial, constata-se, 

grosso modo, um padrão semelhante de evolução, que vem sendo seguido na 

maioria dos países. Primeiramente esse padrão é caracterizado pela segregação e 

pela exclusão. A "clientela" é simplesmente ignorada, evitada, abandonada ou 

encarcerada, quando não exterminada. Num segundo momento, há uma 

modificação no olhar sobre a referida "clientela", que passa a ser percebida como 

possuidora de certas capacidades, ainda que limitadas, como, por exemplo, a de 

aprendizagem. Atualmente, pode-se dizer que existe uma discussão mais ampla 

sobre inclusão, fundamentada na movimentação histórica decorrente das lutas pelos 

direitos humanos, não mais se constituindo numa novidade, se se levar em 

consideração que tais princípios já vêm sendo veiculados em forma de declarações 

e diretrizes políticas pelo menos desde 1948, quando da aprovação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Com essa Declaração, grandes perspectivas 

surgem em torno do excepcional, visto que estavam assegurados os direitos de 

igualdade, liberdade e fraternidade. Porém, o movimento pela inclusão torna-se 

significativo através de dois eventos e documentos mundialmente reconhecidos, 

lançados a partir de 1990: a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 

provendo serviços às necessidades básicas de educação, ocorrida em Jomtiem, 

Tailândia, em 1990, e a Conferência Mundial sobre Educação Especial – acesso e 

qualidade, em Salamanca, Espanha, em 1994. 

Quanto às leis brasileiras, destaca-se a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN 9.394/96, que reserva um capítulo exclusivo para a 

educação especial, no conjunto das políticas públicas brasileiras, propondo, em seu 

Artigo 4º, uma educação, definida como dever do Estado, por meio do “atendimento 

educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (inciso III), e que está baseada na 

integração escolar, como forma de inserção escolar e social do aluno, através da 

qual a escola recebe alunos com deficiência desde que sejam capazes de 
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acompanhar a cultura escolar comum, existente nos modos tradicionais. O que 

caracteriza a proposta atual de educação inclusiva, é o processo contínuo de se 

educar tanto os ditos normais como as pessoas com necessidades e/ou direitos 

especiais, o processo de melhoria da escola, com o fim de utilizar todos os recursos 

disponíveis, especialmente os recursos humanos, para promover a participação e a 

aprendizagem de todos os alunos, no seio de uma comunidade local.  

Porém a sociedade civil clama por inclusão, pois já não é mais suportável 

conviver com os estigmas da exclusão em nossa sociedade. Destaca-se ainda a 

pouca importância dada à educação especial pelas leis anteriores, Lei nº 4.024/61 e 

Lei nº 5.692/71, para essa modalidade de educação. 

O Estado de Goiás adotou, desde 1999, através da Secretaria de 

Educação do Estado de Goiás, via Superintendência de Ensino Especial, a proposta 

de efetivação da educação inclusiva, em atendimento aos novos paradigmas 

educacionais, cuja orientação jurídica tem as suas bases na Lei de Diretrizes e 

Bases do Sistema Educativo Goiano, lei n. 26/98, que considera a aproximação dos 

pressupostos e das práticas sociais da educação para todos. Na busca de uma 

educação com qualidade e eqüidade para todos, na qual os sistemas de ensino 

devem matricular todos os alunos, prescrevendo-se que, a escola deve organizar-se 

para o atendimento de seus alunos com qualidade. 

Por isto, um dos pontos centrais desta discussão é refletir a formação de 

professores neste contexto que, por um lado, prima pelo discurso da igualdade de 

valores entre os seres humanos e, como tal, pela garantia da igualdade de direitos 

entre eles e, por outro, já não mais comporta a existência da ignorância, excluindo 

seres humanos de um ritmo de produção cada vez mais vital à crescente 

competitividade, por lhes dificultar o exercício pleno de um de seus direitos como 

cidadão: o de ser trabalhador produtivo. 

Os programas de formação inicial e continuada do professor, neste 

sentido, adquirem papel fundamental nos processos e procedimentos de inclusão 

escolar, pois sua proposta visa uma mudança na profissionalidade30 de tal forma que 

este se torne capaz de tomar iniciativas que favoreçam à plena escolarização de 

todos os alunos, conhecendo-os: suas possibilidades e limitações. Assim situado, 

                                                 
30 Entende-se por Profissionalidade o “que é específico na ação docente, isto é, o conjunto de 
comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de 
ser professor” (SACRISTÁN, 1995, p. 65). 
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recebe responsabilidades crescentes diante desta realidade, necessitando que 

tenha informações apropriadas, a respeito das dificuldades do aluno deficiente, dos 

seus processos de aprendizagem e do seu desenvolvimento social e individual. E 

ainda, deverá este professor entender a necessidade de ir além dos limites que os 

alunos revelam, no sentido de levá-los a alcançar o máximo da exploração e do 

desenvolvimento de suas potencialidades. Aos professores é requerido tornarem-se 

mais próximos dos alunos, na captação e interpretação de suas maiores 

dificuldades. 

O que se constata, em contrapartida, é a falta de informação e de 

formação desses profissionais sobre as diferentes deficiências – suas causas, 

conseqüências, recursos e alternativas, pois é notória a distância entre a proposta 

legal e a prática, o que se percebe, através da pesquisa empírica, em escolas de 

Ensino Fundamental nas cidades de Inhumas, de Itaberaí e Goiânia, que os 

professores estão recebendo os alunos com deficiências de forma insegura e, na 

maioria das vezes, buscam justificar essas condições como uma questão humana, 

fator que os torna solidários entre si. As crianças com deficiências estão “incluídas” 

na escola ou estão sendo excluídas ainda mais do processo educativo? Não estaria 

havendo, por trás das propostas de inclusão, desinteresse ou intenção das 

instâncias governamentais de se desobrigarem com esses indivíduos, uma 

desobrigação com roupagem de inclusão? Ou, ainda, não teria a proposta de 

inclusão, nesse momento de acesso, o interesse de conseguir mais consumidores 

para o mercado?  

Neste processo histórico, o profissional da educação encontra-se 

desqualificado, tendo a educação se tornado um produto vendável, e, portanto, 

mercadoria, apropriando-se o capital desse “saber fazer” apenas em um de seus 

aspectos: o saber. A reorganização produtiva do Capitalismo racionaliza custos e 

gastos, pois a própria sala de aula se transforma no lugar de formação do professor, 

tendo por base a filosofia da promessa continuada de preparação do professor e de 

melhorias. A desigualdade é reconhecida como a possibilidade desejável de levar as 

pessoas a competirem entre si no mercado. 

Se a educação destina-se a todos, se visa a reverter o percurso da 

exclusão, se deve criar condições, estruturas e espaços para a diversidade de 

educandos, a escola só poderá vir a tornar-se inclusiva quando conseguir 

transformar não apenas a rede física, mas, inicial e principalmente, o professor apto 
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para atuar com agente de transformação da realidade em que esteja inserido, ou 

seja, tornando-o capaz de ensinar e aprender, diante da diversidade do alunado e 

das condições mínimas de trabalho. As atitudes e as mentalidades dos educadores 

e da comunidade escolar, em geral, devem se voltar para aprendizagem de como 

lidar com o heterogêneo e como conviver naturalmente com as diferenças. Como 

fazer isso num sistema capitalista discriminador e excludente? 

O respeito ao princípio da escola inclusiva, que é o de que todos os 

alunos deveriam aprender juntos, independentemente das dificuldades ou diferenças 

que possam ter, são essenciais à dignidade humana, no exercício dos direitos 

humanos, mas isto requer que se desvelem tais conceitos – exclusão e inclusão - a 

partir da realidade social brasileira. Não há ainda no Brasil disposição para efetuar 

essa inclusão. De outra parte, as novas tecnologias pedem um sujeito competente; 

substitui o uso do trabalho manual pela aplicação do cognitivo e acentua a 

desigualdade de renda e riqueza: causa mais importante dos grandes males 

políticos, econômicos, sociais, éticos e culturais que assolam o país. O Brasil é 

campeão mundial de concentração de renda31 e pentacampeão de concentração de 

riqueza. As medidas alternativas para tirá-lo da atual trajetória de instabilidade e 

crise exigem a ruptura das atuais estruturas de concentração de renda e riqueza. 

Exigem busca de soluções para os nossos problemas, que inclui, distribuição 

significativa de renda e de riqueza. 

Há nesse contexto de reestruturação produtiva uma sociedade dualizada, 

dividida em perdedores e ganhadores, que busca explicações ideológicas para 

justificar tal situação e leva as maiorias a acatarem e a aceitarem as injustiças 

sociais de que são vítimas como algo comum, normal e de responsabilidade 

individual. A nova ordem cultural, ao centrar-se no pressuposto da eqüidade social e 

não mais no de justiça social, é uma justificativa para colocar a questão da 

desigualdade como algo complexo, que tem por fundamento uma nova explicação, 

pretendendo formar um senso comum que acredite que as injustiças sociais são 

criadas pelos próprios indivíduos, que não se esforçam, isto é, revelam-se 

incompetentes e se auto-excluem das benesses do sistema.  

                                                 
31 A renda média das elites brasileiras é 25 vezes maior que do que a renda média do restante da 
população e a riqueza média das elites é 110 vezes maior que a riqueza média do restante da 
população brasileira. (GONÇALVES, 1999, p. 45-46). 
 



 37 

O conceito de eqüidade, palavra que tem acompanhado os discursos dos 

políticos neoliberais e tecnocratas e os documentos e recomendações dos 

organismos internacionais, para Gentilli (1996, p.43) “costuma se contrapor, na 

terminologia neoliberal, à igualdade. Equidade é um conceito de justiça que 

reconhece a necessidade de respeitar, e inclusive promover as diferenças naturais 

existentes entre as pessoas”, de diferentes classes sociais.   

É nesse contexto que o neoliberalismo se confirma como um novo 

darwinismo social, no qual os mais fortes, os mais aptos, os mais competentes, os 

ganhadores, serão os incluídos socialmente. Os demais, por sua própria 

responsabilidade, se auto-excluirão. Diante disso, uma possibilidade que se tem 

para realizar a inclusão escolar é participar dos movimentos sociais, no sentido de 

provocar sensibilização e possíveis atitudes que contemplem o direito do indivíduo. 

Mais do que isso, a inclusão é ainda bandeira de luta cotidiana da sociedade civil 

brasileira.  

 

1.2. Revisão do processo histórico da educação bras ileira: a dicotomia entre o 

regular e o especial  

 

A partir desse entendimento de reestruturação produtiva, o estudo 

propõe-se realizar uma reflexão atenta das relações existentes entre cultura e 

educação brasileira e de seus reflexos na formação do professor. Para tanto, busca 

conhecer, histórica e dialeticamente, a constituição da cultura brasileira e suas 

implicações na educação formal e sistematizada da escola pública. Isto pressupõe 

realizar um diálogo com o passado, buscando apreender os processos e 

procedimentos indispensáveis à construção escolar que tenha como alvo à inserção 

social e didático-pedagógica do deficiente face às bases da cultura que caracteriza a 

sociedade em que se encontra a instituição escolar. Para tanto, considera-se a 

cultura enquanto atividade humana que cria o seu mundo e, ao fazer a história 

humana, dá significados aos seus símbolos. Portanto, cultura é a “natureza 

transformada e significada pelo homem” (BRANDÃO, 2002, p. 37).  

A educação é umas das riquezas culturais, aqui considerada como uma 

prática humana fundamental, que é histórica, portanto, econômica, social, política e 

cultural, instituída pela criatura humana, devendo ser pensada como um instrumento 

de libertação e não somente como reprodutora de ideologias.   
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Pensar a educação escolarizada é pensar uma parte da cultura.  A 

relação entre uma e outra é íntima, pois, quem ensina, ensina algo humanamente 

significativo a alguém, podendo-se, assim, considerá-las como recíprocas. Ao 

nascer, somos criaturas de aprendizagem e, ao longo de nossas vidas, são dadas 

condições para o desenvolvimento de percepções, sentimentos, saberes. O 

desenvolvimento do ser humano é um processo complexo de interações, rupturas e 

continuidades, constituindo-se o ser humano sua relação com a natureza, quando a 

transforma e supre suas necessidades. A cultura de uma sociedade é, então, a 

própria construção dos homens, que tanto a constroem como são construídos por 

ela, tanto a criam como são recriados por ela, no curso de relações sociais 

estabelecidas historicamente.    

Ainda, para Brandão (2002), a cultura é o universo humano que 

transforma sinais, significações individuais atribuídas pelo homem à natureza: 

símbolos, que universalizam sinais. Ao discutir as condições de vida que o povo 

brasileiro tem, cotidianamente, são perceptíveis as diferenças sociais, (gênero, raça, 

sexo), econômica, política e cultural, que se encontram postas em nossa realidade. 

Tende-se a afirmar que os símbolos constituídos, no decorrer da formação do povo 

brasileiro, estiveram eivados de saberes a serem transmitidos, principalmente por 

parte do professor, muito mais voltado para a reprodução do que para a libertação, 

sendo importante ressaltar que a cultura humana não é um tecido uniforme e 

imutável.   

Enquanto professores, ao introduzirmos e mediarmos um saber a uma 

criança, damos a ela a possibilidade de perceber um mundo social. Seu 

desenvolvimento ocorrerá, em grande parte, de acordo com os conteúdos 

selecionados pela escola como sendo válidos. Se se ensina algo a alguém é porque 

se entende que o conteúdo é válido. As questões que surgem diante da validade do 

conhecimento são diversas, pois é necessário que sejam esclarecidos vários 

questionamentos: qual conhecimento, ou seja, que cultura, vem sendo transmitida 

nas escolas públicas brasileiras? Este conhecimento revela as desigualdades sociais 

e econômicas existentes no país? Este conhecimento transmitido pela escola é 

ponte para a conquista do direito à cidadania? Que profissionais a universidade vem 

formando para contribuir com a diminuição da desigualdade social?  

Para compreender a proposta de educação inclusiva, então, é preciso ter 

conhecimento das diferentes realidades que perpassaram o processo histórico 
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daquele que hoje é denominado pessoa com necessidades32 educacionais 

especiais, e/ou com direitos especiais, bem assim, reconhecer a forma como 

construímos a identidade33 do professor, neste processo. 

O retorno ao processo histórico como etapa e caminho necessário, à 

formação plena do cidadão busca verificar as transformações da sociedade humana, 

visa entender como as ações dos homens e, conseqüentemente, da escola se 

efetivaram, frente à pessoa com deficiência e, ao mesmo tempo, provocaram a 

dicotomia entre excluídos e incluídos. As relações sociais em diferentes realidades 

criam expectativas com relação ao modelo de homem que é valorizado e, 

conseqüentemente, buscado. No caso da pessoa com deficiência, é possível afirmar 

que, no decorrer desse processo, não houve mais que uma amenização nas práticas 

de exclusão, pois esta exclusão continuou ocorrendo não só pelas diferenças 

existente entre deficiente e normal, mas pelas conseqüências que essas diferenças 

estabelecem, impossibilitando o acesso e a participação nesta sociedade.  

As sociedades antigas, quando se tratava de nascidos com algum tipo de 

“anormalidade”, realizavam o infanticídio. Esta foi denominada a fase do extermínio, 

quando o sujeito era simplesmente excluído do processo civilizatório. Durante a 

Idade Média, surgiu uma outra realidade em que o sujeito, por questões religiosas, é 

visto como instrumento de Deus. Referimo-nos à fase da segregação, na qual, os 

sentimentos em relação ao “anormal” são de piedade e caridade e quando eles  

recebem cuidados médicos e assistenciais, estes devem acontecer longe34 dos 

“normais”.  Apesar de haver registros anteriores de atendimento ao deficiente, é 

somente no século XX que surge a fase de integração, na qual a pessoa com 

deficiência poderá ter acesso, embora restrito à formação sistematizada na rede de 

ensino, desde que se adapte à classe comum. Caso contrário, são isoladas em 

                                                 
32 Necessidades Educacionais Especiais, aquelas relacionadas às aprendizagens que requerem uma dinâmica 
própria na relação ensinar-aprender em decorrência das características particulares do aluno, bem como, da 
ausência do conhecimento institucional de suas possibilidades e limites em desenvolver uma prática pedagógica 
a contento. (UNESCO, 1994). 
33 Identidade não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. Mas é um processo de construção 
do sujeito historicamente situado. A profissão de professor, como as demais, emerge em dado contexto e 
momento históricos, como resposta a necessidades que estão postas pelas sociedades, adquirindo estatuto de 
legalidade (PIMENTA, 1999, p.18). 
34 De um lado se justificava a segregação por ser preciso proteger a pessoa normal do deficiente que 
representava perigo, incômodo para a sociedade, de outro para a defesa do próprio deficiente por ser 
considerada indefeso e dependente, portanto a vida saudável e feliz era longe dos ditos “normais”. Importa 
destacar que o interesse da ideologia do capitalismo liberal, era pelo “mais forte”, não lhe interessando ter no 
espaço social aquele que poderia incomodar, o incapaz.     
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classes especiais da escola regular, sendo, em último caso, encaminhadas a 

instituições de ensino especial35.  

Na fase da integração social do aluno deficiente a proposta é a de que se 

capacite e se adapte aos programas curriculares em que se prevê atitudes já 

existentes, superando as barreiras físicas e/ou psíquicas. O problema é do indivíduo, 

seja ele deficiente físico, mental, auditivo, visual, ou deficiências múltiplas.    

Dito isto, pode-se afirmar que o desafio do professor, na realidade atual, é 

o de estar frente à fase de inclusão que, por ser algo novo, causa receios, 

dificuldades, estranhezas. Com isso, não se quer dizer que o professor não devesse 

aprender a lidar com essa criança e muito menos estar contra a proposta de 

educação inclusiva, mas apenas buscar descrever, explicar e analisar o contexto 

atual para então compreender o interesse, as lamentações e desilusões que a 

grande maioria dos profissionais da educação têm tido nesses anos iniciais dessa 

experiência, destacando que a proposta de educação inclusiva, por força de lei deve 

efetivar-se na atualidade.  

Para compreender a história da escolaridade da criança com deficiência, 

pretende-se contextualizar historicamente a educação inclusiva tal como atualmente 

proposta, num contexto de reestruturação produtiva, refletindo sobre a finalidade 

desta proposta, bem como as motivações das ações que possibilitam a 

responsabilidade e o compromisso para com esta, reconstruindo assim, as idéias e 

atitudes a respeito.  

 

1.3 Revisitando a educação brasileira: concepções e  significados 

 

Revendo historicamente as práticas da educação, constata-se que a 

educação primitiva era essencialmente marcada pelos rituais de iniciação, 

fundamentando-se na visão animista; acreditava-se que todas as coisas – pedras, 

animais, árvores – possuíam uma alma semelhante à do homem. A educação 

baseava-se na imitação e na oralidade, limitando-se ao presente imediato. Os 

egípcios foram os primeiros a tomar consciência da importância da arte de ensinar; 

os hebreus legaram ao mundo um conjunto de doutrinas, tradições e cerimônias 

religiosas ainda hoje seguidas. Estas constatações demonstram os avanços na 

                                                 
35 Exemplos de APAEs, PESTALOZZIs e outros. 
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organização e na maneira de educar, pois abarcam importantes realizações da 

humanidade, como o advento da escrita, que constituiu uma forma de educar para 

além da oralidade.  

A educação primitiva sempre foi marcada pelo culto aos velhos. Na 

comunidade primitiva, a educação era confiada a toda a comunidade; a escola era a 

aldeia, que era única, igual para todos. Para Enguita (1989), na Roma arcaica e na 

Idade Média algo parecido acontecia em relação à educação das crianças e dos 

adolescentes; as destrezas e os conhecimentos para o trabalho eram adquiridos no 

próprio local de trabalho e não na escola. Com a ascensão da burguesia, que se 

interessava em diminuir o poder da igreja e conseguir a aceitação do povo, inicia-se 

o apelo de uma educação para o povo.        

No modo de produção capitalista, no início do século XIX, a divisão social 

do trabalho36, passa a exigir uma instrumentalização mais adequada da força de 

trabalho e a escola passa a ser o lugar específico, responsável pela educação 

sistematizada; agravam-se, com isso, as desigualdades na educação: uma é voltada 

para os exploradores e outra para os explorados. Constata-se que a educação para 

a maioria da população – o povo – torna-se necessária a partir da preocupação e do 

interesse dos dominantes. 

Conhecer a constituição histórica da educação brasileira e as relações 

que estabelece entre educação da criança dita normal – perfeita – e a criança 

anormal – deficiente – abarca a compreensão de que a realidade que se faz, se 

refaz e se modifica. É premissa básica para se obter um melhor entendimento da 

face e do lugar social do professor, frente à criança deficiente/diferente, na escola 

pública brasileira atual.     

Em um primeiro momento, na colonização37, o Brasil sofre uma 

aculturação pelos colonizadores estrangeiros em relação ao padrão de sua cultura 

original; o nosso ethos esteve fundado por uma religiosidade no mínimo estagnante, 

ficando por quase três séculos isolado de todo avanço ocidental. Em relação às 

                                                 
36 As forças produtivas não seriam aparentemente senão os elementos do processo de trabalho considerados 
do ponto de vista de sua potencialidade produtiva, especialmente a força de trabalho e o meio de trabalho. Em 
relação a força de trabalho, nesse processo (de trabalho), o homem se defronta com um poder natural como a 
matéria da natureza. Põe em ação as forças naturais que formam sua corporeidade, os braços e as pernas, a 
cabeça e as mãos, para, desse modo, assimilar, sob uma forma útil para sua própria vida, as matérias que a 
natureza lhe oferece. (MARX, El Capital, Livro 1 p.2 apud: HARNECKER, 1968, p. 66). No capitalismo a força de 
trabalho humana – seus músculos e cérebro – é uma mercadoria.       
  

37 A economia colonial brasileira esteve fundada na propriedade e na mão-de-obra escrava. A classe detentora 
dos bens políticos e econômicos tinha de importar também seus bens culturais.  
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crianças tem-se registros e estudos38 desse momento, que demonstram a dicotomia 

entre as raças. A criança negra era tida como mercadoria, sua mente e alma não 

eram reconhecidas, sendo alto o índice de mortalidade e a freqüência de doenças, 

como o raquitismo. A criança branca de família patriarcal era considerada superior, 

fator interpretado como proporcionador de uma grande maioria de crianças 

indisciplinadas e egoístas, e, portando com sentimentos de superioridade, 

estigmatizando as crianças negras, filhas de colonos e indígenas. O acesso à 

educação escolarizada era dado a poucas pessoas pertencentes à classe 

dominante. Aos índios e filhos de colonos era dada uma educação elementar, 

considerada como a catequese, que assegurava a conversão e evangelização dos 

mesmos.  

Entendia-se que a fé católica era suficiente para a formação ou, melhor 

dizendo, para a catequização e a instrução dos menos favorecidos, sustentando, 

então, a hegemonia da Igreja e da nobreza. Neste sentido, vale citar a formulação 

de Morais (1989, p. 79): 

 

nos dois séculos da colonização, tivemos, em rigor, uma cultura ibérica 
aclimatada. Todo sistema de ensino servia exatamente aos interessados da 
coroa. (...) Era uma colonização predatória que, como já dissemos, impedia 
à colônia todas as iniciativas de uma afirmação própria em campo social e 
econômico. Nenhum trabalho podíamos ter cujos resultados não se 
revertem necessariamente para a metrópole; nossos antepassados foram 
mantidos na mais profunda dependência infra-estrutural e sob o poder 
persuasório de um ensino (o jesuítico) que os fazia beneficiários 
agradecidos dos colonizadores aqui fixados em nome de El-Rey. Era, pois, 
o tempo de um europeismo por imposição.     

 

É importante destacar a influência da formação religiosa que uma das 

instituições da Igreja Católica, denominada de Companhia de Jesus, dirigiu por dois 

séculos39, assumindo toda a educação formal40 na nova terra e dando à cultura e à 

educação brasileira as diretrizes e as delimitações para o seu desenvolvimento. O 

Ratio Studiorum, ou Plano de Estudos da Companhia de Jesus, uniforme e 

sistemático, formulado como um “código de ensino” em que se pautou a atividade 

pedagógica, codificou as regras relativas a administradores, professores e alunos, 

                                                 
38 Para aprofundar consultar a obra: “A história social da infância no Brasil”, Freitas (1997). 
39 O primeiro colégio para externos é de 1543, fundado por S. Francisco Xavier. Em 1750, poucos anos antes de 
sua supressão (1773), a Ordem de Inácio tinha ao todo 728 casas de ensino. A Companhia de Jesus , detentora 
de riqueza acumulada, data sua chegada no Brasil em 1549 e sua expulsão de 1759. Ver maiores detalhes em 
FRANCA, S. J. Leonel. “O método pedagógico dos jesuítas: O Ratio Studiorum” ,  São Paulo: AGIR, 1952. 
40 A partir de princípios humanistas, a contra-reforma se posicionava contra o pensamento crítico que 
despontava no cenário europeu, estando desinteressado pela ciência. 
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tendo sido o instrumento que deu início à educação do povo brasileiro. Como 

apenas um grupo limitado de pessoas tinha acesso à educação escolarizada, 

significa considerar excluídos mulheres e o filho primogênito – a este último 

reservava a direção dos negócios paternos, para uma assumência futura. Em sua 

filosofia, o documento, propunha, de acordo com Franca (1952, p. 74-75), “uma 

concepção de educação sustentada na doutrina cristã”, ou seja, 

 

A alma, porém, de toda a educação nos colégios da Companhia era a 
formação religiosa. O homem não é só um animal cujo organismo se deve 
desenvolver sadiamente, nem ainda só uma inteligência que importa 
mobiliar de conhecimentos úteis é antes de tudo e essencialmente uma 
pessoa, com seus destinos religiosos, naturais e sobrenaturais, em cuja 
realização plena se resume a sua suprema razão de ser. Uma educação 
que descurasse esse aspecto fundamental não seria uma educação 
humana (...) Nos colóquios particulares, na explicação dos autores, na 
escolha das leituras os mestres não devem perder o ensejo de inculcar o 
amor da virtude e orientar as almas para Deus.   

 

Os jesuítas receberam, na época, respaldo da sociedade econômica e 

política, pois pretendiam formar a sociedade brasileira semelhante à sociedade 

portuguesa. Apesar de a educação popular ter sido suplantada pela educação dos 

filhos da elite, que iniciavam seus estudos no Brasil e terminavam o nível superior, 

principalmente na universidade de Coimbra, em Portugal, tivemos a escola brasileira 

que transmitia um ensino elementar às crianças menos favorecidas economicamente 

– mestiços, filhos de colonos e de índios, já que o negro não recebia nenhuma 

educação escolarizada.  

O magistério era então exercido pelo padre-professor que, em sua 

formação, recebia uma dupla função: evangelizador e educador, tornando-se 

presença marcante a idéia de sacerdócio. De acordo com Brzezinski (1987), a 

Companhia de Jesus preocupou-se em propiciar uma formação com a duração do 

dois anos de estudo, primeiramente moral e da própria alma; em segundo momento, 

passavam mais dois anos pelo estudo, iniciando a sua construção intelectual, 

através do ensino das Letras Clássicas: latim, grego, hebreu e, por mais três anos, 

de filosofia, matemática, astronomia e física, perfazendo um total de sete anos de 

formação41. O ensino público brasileiro, nos dois primeiros séculos, foi realizado por 

esta Companhia, que adotava como princípios: a ordem, a disciplina e o 

                                                 
41 Para exercer a docência em nível superior era preciso acrescentar mais quatro anos de teologia, dois de 
especialização na disciplina escolhida para ensinar e mais um ano de formação pedagógica, perfazendo um total 
de 14 anos. 
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autoritarismo. Os professores tinham o respeito da sociedade civil e eram bem 

remunerados pelos governantes portugueses e pela própria Igreja Católica.   

Além de a Igreja Católica ter implantado um preparador de almas, 

mediante a educação escolarizada, caritativa, cujo objetivo era o de salvar almas, 

estabelecendo-se “rodas dos expostos42”, uma das instituições brasileiras de mais 

longa vida, sobrevivendo aos três grandes regimes de nossa história (MARCÍLIO, 

1997).     

Em relação à educação das crianças com deficiência, observa-se que na 

época do império, por ser a sociedade caracterizada como rural e desescolarizada, o 

deficiente era aquele que incomodava e, portanto, era silenciado, ocultado pela e na 

sociedade, sendo segregado em instituições. Segundo Jannuzzi (2004), que se 

apóia às colocações históricas da educação especial, “eram provavelmente os mais 

lesados, os que se distinguiam, se distanciavam, os que incomodavam”, com o 

passar do tempo os médicos foram percebendo a importância do pedagogo. Criam-

se então as instituições ligadas aos hospitais psiquiátricos com forte influência da 

psicologia43.       

A reforma44 empreendida pelo Marquês de Pombal, em 1759, tinha a 

pretensão de transformar a economia do reino, visando ao ingresso no mundo 

moderno da ciência. Com isso, ocorre a expulsão dos jesuítas e com eles também 

seu sistema de ensino. 

Com a criação das reformas pombalinas, criaram-se aulas esparsas e 

avulsas45 e “aulas-régias” baseadas nas concepções científicas influenciadas pelo 

então movimento iluminista. Não houve, em contrapartida, um outro sistema, que 

objetivasse ordem, coerência e visão de conjunto nos estudos conforme era a 

                                                 
42 Na Roma antiga as crianças não aceitas pelos pais eram jogadas no lixo. Na Europa medieval 
inventou-se a roda dos expostos. Mas foi pela tradição portuguesa que se implantou no Brasil treze 
rodas, a primeira “roda dos expostos”, data de 1726 (Salvador – BA) e a extinção destas ocorre na 
década de 1950. Propunham cuidar de crianças abandonadas, de forma desumana, em lugares 
imundos, muitas dessas eram devoradas por animais, expostas ao frio, fome e sede.  Depois da sua 
extinção, não temos outra instituição, e, portanto, a rua nos parece o locus do abandono (MARCÍLIO, 
1997). 
43 No início do século XX a psicologia – principalmente francesa, com Alfred Binet (1857-1911) e 
Théodore Simon (1871-1961) – experimental toma corpo em nossas instituições públicas brasileiras.   
44 O Alvará de 28 de junho de 1759 prescreveu a expulsão dos jesuítas e destruiu seu sistema de 
ensino. As idéias provindas do enciclopedismo e anti-clericais, abertos à pesquisa e experimentação 
ao contrário dos padres jesuítas humanistas.  
45 As aulas avulsas que foram introduzidas no Rio de Janeiro e nas principais cidades da colônia 
compreendiam: “Primeiras Letras”, Gramática, Latim e Grego. Posteriormente, ampliaram-se com 
Retórica, Matemática, Filosofia e Teologia. Cada uma delas formava uma unidade de ensino, eram 
autônoma (BRZEZINSKI, 1987, p. 23). 
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proposta jesuítica desaguando em sérias conseqüências para a formação do 

professor, sobre as quais, assim Werneck Sodré (Apud MORAIS, 1989, p. 84) 

informa: 

 
sucedeu-se a fragmentação; a esta, como agravante inevitável, a deficiência 
insanável na formação de mestres. A educação passou dos colégios de 
padres às aulas das escolas régias, com mestres de formação deficientes, 
ou nos próprios latifúndios, com os padres mestres que, de capelões 
passaram a professores.    

 

Neste momento de ruptura da instituição de ensino católico, fatores 

distintos ocorrem. Por um lado, a carga de significações próprias do povo brasileiro 

já sofrera alterações (como elementos indígenas, elementos oriundos da 

miscigenação e do contato legítimo com a terra); por outro, o Brasil não estava 

inserido no mundo ocidental de forma autônoma, e a educação, apegada aos 

dogmas da Igreja que até então eram referências únicas, fica deficitária. O professor, 

que antes tinha formação para ser um transmissor dos dogmas da fé cristã, neste 

momento fica esvaziado de intenções e propostas, o que desencadeará uma história 

de vasta precariedade no que se refere à formação dos profissionais da educação.  

Os professores, nesta realidade, são agora escolhidos, na maioria das 

vezes por indicações dos portugueses ou de bispos não-jesuítas, tornado-se donos 

vitalícios de uma disciplina. O período colonial termina com o descaso e o 

despreparo dos professores. A educação é desde este momento injusta com o 

dominado que é, através dela, destituído do acesso a bens de valor econômico e 

representação político e social – o pobre – até porque as exigências da sociedade 

colonial eram a participação na agricultura e no comércio, não necessitando de 

elevada instrução, sendo esta reservada para a metrópole – Portugal. 

De acordo com Brzezinski (1987), o Estado de Goiás somente incorporou-

se ao império português no segundo quartel do século XVIII. Por se localizar 

geograficamente distante das capitanias desenvolvidas na costa atlântica, ficou 

esquecido e abandonado, só sendo redescoberto em 1722, com Bartolomeu Bueno 

da Silva. A própria condição econômica, baseada na extração de minérios, 

dificultava a povoação permanente, uma vez que os forasteiros, ao retirarem a 

riqueza aurífera, abandonavam o espaço. Neste contexto, verifica-se que, até o 

século XVIII, no Estado de Goiás, não existiu o ensino jesuítico catequizador, nem 

qualquer outra forma de instrução pública. 
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Ao considerar o momento da saída dos jesuítas e da entrada de Pombal, 

como uma saída do isolamento cultural para um (des)norteamento, deve-se também 

considerar que este foi mais um dos momentos de crise da educação brasileira, 

necessários para o rompimento de uma educação a-científica. Mas o que importa 

perceber são os resultados concretos, de um lado em conseqüência da intervenção 

da Igreja na ação inicial do povo brasileiro, de outro, a constituição da educação dos 

deficientes. A compreensão dos acontecimentos na educação brasileira em sua 

origem, ou seja, da colonização até o império, leva-nos a compreender que o 

descaso era tanto da classe popular, como da classe daqueles que tinham alguma 

deficiência, pelo simples fato de ambos não terem poder econômico e político, e que, 

portanto, não interessavam aos dirigentes da sociedade brasileira. 

Temos, então, uma constituição social brasileira, em sua origem, marcada 

por uma cultura domesticada, o que traduz uma humanização do povo brasileiro 

dando-se em condições desiguais e a educação sendo um instrumento utilizado 

para o reforço dessas desigualdades. Uma hipótese aqui apresentada é a de que, 

ao reprimir a cultura legítima dos povos nativos e identificá-la como inferior, retira-se 

o significado mais válido dessa nação, tornando esta cultura empobrecida e 

domesticada, com isso, uma educação na sua origem insólida e deficitária. 

Se, por um lado, a expulsão dos jesuítas aparentava um sinal de novo 

tempo na educação brasileira, presente nos períodos colonial e imperial, por outro, 

há um desmantelamento na estrutura do ensino. Pela primeira vez, o Estado 

assumiu os encargos da educação. E quem ocupou o cargo dos padres-

professores? Quem assumiu a formação da aristocracia rural, foram os alunos dos 

seminários jesuítas que deram continuidade à sua ação pedagógica, e assumiram as 

aulas-régias introduzidas pela reforma pombalina. O ensino continuou a ser 

orientado pela autoridade e disciplina rígida46. A situação não mudou os princípios 

em suas bases, de uma educação tendendo a sufocar a iniciativa e a criatividade 

individual.       

No novo século, surgiu uma estratificação social. A presença de uma 

camada intermediária, principalmente na zona urbana, a se tornar ativa, 

desempenhando papel importante na evolução e nas transformações por que 

passou o final do regime monárquico, sobretudo, pelo seu comprometimento político, 

                                                 
46 Tempos de palmatória e de varas de marmelo, instrumentos usados para violências física e 
simbólica.  
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conhecida como pequena burguesia47. É interessante destacar que se esta classe 

foi capaz de participar dessas mudanças da sociedade brasileira, isto se deve ao 

instrumento de que dispunha, ou seja, à educação escolarizada. É perceptível que, 

após a independência, a demanda da escola se diversificou, não só a aristocracia 

rural, como também a pequena burguesia, passou a interessar-se pela escola que 

passa a ser, nessa realidade, instrumento de ascensão social, tendo tanto valor 

como uma propriedade de terra. O capital intelectual passou a ter tanto valor como o 

capital econômico.  

A partir da necessidade de ascensão social, de status, da classe 

burguesa, constata-se uma relação de dependência dela para com a classe 

dirigente, pois ambas interessa buscar ocupações burocráticas e o ensino agora é 

dirigido para as duas camadas distintas – dominante e intermediária, critério pelo 

qual se classifica a condição de cada um na sociedade. 

No percurso da educação brasileira, é premente a reflexão da interligação 

dos fatores: a herança cultural, atuando sobre os valores procurados na escola pela 

demanda social da educação e o poder político, refletindo o jogo antagônico de 

forças conservadoras e modernizadoras. 

Até 1920, não houve nenhuma reforma brasileira educativa, a educação 

escolarizada do deficiente mental surgiu, de acordo com Jannuzzi, (1992, p.19) 

“institucionalmente, mas de maneira tímida, no conjunto das concretizações 

possíveis das idéias liberais, que tiveram divulgação no Brasil no fim do século XVIII 

e começo do XIX”. Este liberalismo fez crítica ao poder autocrático, lutou pela 

abolição de instituições coloniais, e defendeu a liberdade de expressão. Apesar de 

ser um liberalismo restrito à burguesia e, portanto, de elite econômica, sua 

preocupação ateve-se às aspirações da classe média. 

Embora tenha sido promessa na primeira Constituição Federal Brasileira 

de 1824, como “instrução primária e gratuita a todos”, constata-se que a educação 

primária, fundamental à camada pobre da população, foi relegada ao esquecimento, 

pois este ensino na forma constitucional não interessava às camadas de alta renda 

da sociedade. Estas pagavam uma instrução inicial de alto nível e garantiam acesso 

para seus filhos ao ensino superior, que progrediu nessa época em função dos 

interesses da corte e da classe média. E se a educação popular não progrediu, pois 

                                                 
47 A afinidade desta classe brasileira foi com a mentalidade burguesa, nesta época em ascensão na 
Europa.    



 48 

as escolas eram escassas e a população era iletrada48, a educação dos deficientes 

não encontrou quase nenhuma manifestação no país. Esta primeira formação era 

destinada a indivíduos responsáveis por uma força de trabalho rudimentar, não 

necessitando, portanto aos olhos da autoridade institucional, de educação 

sistematizada, situação que abarcou tanto o estudante dito “normal” como o 

deficiente, como afirma ainda Jannuzzi, (1992, p. 24),  

 

Na realidade, o que prevaleceu foi o descaso por essa educação, e pela 
educação popular como um todo. Elas não eram necessárias como 
produtoras de mão-de-obra, que era compulsoriamente escrava, e nem 
como fator de ideologização, uma vez que a ordem escravocrata estava 
assegurada pela repressão, pela ruralização intensa, em que poucos 
contatos sociais se faziam nas grandes propriedades latifundiárias. 

 

Isso explica o silêncio em relação ao deficiente até o fim do Império. 

Apesar de termos registros de criação de algumas instituições49 vinculadas ao 

Estado, estando de acordo com as medidas liberais, verifica-se, na realidade 

brasileira uma desescolarização geral e um retardo cultural, na época intransponível, 

realizado através do poder de intervenção e manipulação dos religiosos que se 

utilizaram do instrumental da educação para a colonização e para a imposição de 

uma cultura européia ao povo brasileiro. Antes da colonização havia, no Brasil, uma 

cultura instituída pelos nativos, que foi se perdendo no decorrer do processo 

histórico. Os primeiros séculos da colonização trouxeram um processo de 

aculturação50 complexo que, ao invés de enriquecer a cultura já existente, 

subestimou os símbolos que teriam significação para os povos colonizados.   

A proclamação da República (1889) trouxe, uma autonomia relativa a 

cada Estado brasileiro, pois a nova Constituição Federal de 1891 defendia o poder 

de cada Estado formular suas leis e sua própria administração. Alguns Estados 

como Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul começaram a se organizar 

com vistas à organização da escola primária, e assim veremos, ainda que de forma 
                                                 
48 Em 1890, havia 85% de analfabetos, entre as pessoas de todas as idades (RIBEIRO, 1978, p.54 apud 
JANNUZZI, 1992, p. 23). 
49 Destaque de instituições criadas no período do Brasil colônia/império: instituição especializada particular junto 
a irmandade da Santa Casa de Misericórdia, em 1600, São Paulo, para deficientes físicos; Imperial Instituto dos 
Meninos Cegos, criado em 1854, na República redefinido como Instituto Benjamin Constant; Instituto dos 
Surdos-Mudos, criado em 1856, depois Instituto Nacional da Educação dos Surdos; aos deficientes mentais 
surgem duas instituições, uma aliada ao hospital Juliano Moreira, em 1874, Salvador (BA), e a outra Escola 
México, de 1887, no Rio de Janeiro. (JANNUZZI, 1992).  
50 “A aculturação compreende aqueles fenômenos surgidos onde grupos de indivíduos que têm culturas 
diferentes entram em contato continuo de primeira mão, com subseqüentes mudanças nos padrões de cultura 
original de um dos grupos ou de ambos”. Este conceito de aculturação data de 1935, e foi apresentado pelo 
Conselho de Investigações da Ciência Social, (MORAIS, 1989, p. 19-20).   
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muito tímida. Também tem início o desenvolvimento da educação para o deficiente, 

principalmente no que diz respeito às deficiências auditiva e visual, embora haja 

registros que considerem o início do atendimento escolar, já em 1900 em instituição 

especializada junto a irmandade da Santa Casa de Misericórdia, para os deficientes 

físicos (BRASIL, 1975).  

Por volta da segunda década do século XX, nota-se um crescimento na 

criação de instituições em diferentes Estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, 

Pernambuco, Bahia, Amazonas, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Até então, as 

crianças consideradas como mentalmente diferentes, eram segregadas, em 

conjunto, na mesma instituição51 para adultos com doença mental.  

Os primeiros profissionais a terem contato com estas crianças deficientes 

foram os médicos52 que perceberam haver uma necessidade de separar essas 

crianças dos adultos com doenças mentais – loucos -, pois, por um lado, a vida 

humana começou a ser pensada como fonte de valor e respeito. Ao verem crianças 

deficientes misturadas com adultos com doenças mentais, esses profissionais 

cobraram o direito de vida constituído legitimamente pela natureza. Por outro lado, 

sentiram-se também no dever de contribuir com o compromisso do momento político 

e econômico brasileiro, o qual pretendia elevar o nível educacional do país, na sua 

relação com as nações estrangeiras.  

Com o passar do tempo, são chamados a preocupar-se com a questão 

também os profissionais da educação. Surge o momento destas crianças serem 

atendidas não só em função de pretensas doenças mentais pelo tratamento médico-

psiquiátrico, mas também pela possibilidade de terem aprendizagens, mesmo que 

fosse para a obtenção de hábitos higiênicos, alimentares e vestuários adequados ao 

convívio social. O que se percebe no contexto atual, nesse momento da inclusão, é 

a pouca evolução para a condição de aprendizagem do deficiente, pois o que se 

vem tentado fazer é exatamente a mesma proposta.  

Em relação aos diversos termos53 utilizados para denominar a criança 

com deficiência estes se refazem no decorrer do processo histórico e, ao que 

                                                 
51 De acordo com Bueno, (1997, p.165) as instituições que se denominaram de hospícios surgem no século XVII 
e eram, na verdade, locais de internação dos mais diferentes tipos de desajustados, de tal forma que adentravam 
seus muros usuários, mulheres de conduta extravagante, visionários, paralíticos, criminosos.   
52 Os primeiros a iniciar a educação do deficiente mental foram os franceses: Itard, 1800 e posteriormente 
Edouard Séguin, a partir de 1840, assim como o trabalho educacional com surdos e cegos.  
53 De acordo com o momento histórico e com a profundidade/gravidade da deficiência era usado um termo para 
as crianças que possuíssem algum tipo de deficiência, como: mentecaptas, retardadas, anormais, deficientes e 
atualmente portadores/pessoas de necessidades educativas especiais.   
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aparenta, com o passar do tempo é amortecido seu caráter pejorativo: assim, a 

mudança da denominação para “portadora ou pessoa com necessidades educativas 

especiais” ocorre hoje por ser importante reconstruir o conceito de homem, o tipo 

ideal de homem da sociedade do conhecimento. 

A expressão “deficiente mental” não tem o mesmo significado que pessoa 

com necessidades educativas especiais. Neste item, verificou-se que os conceitos 

inclusão e exclusão foram redimensionados ao longo da história, realizando-se 

distintamente, sob diferentes percepções, em sua construção. Revisitar a história da 

educação brasileira, demonstra que tanto o aluno deficiente como o aluno sem 

poder econômico, político, social é marginalizado do processo educativo, e, portanto, 

a preocupação quanto aos termos perde o sentido. 

Ao se mapear o conceito de deficiente, quando se percebe também neste 

momento de início de século XXI, os alunos deficientes são excluídos do mundo 

social, tanto a sociedade como a escola são instâncias chamadas a repensar a 

realidade presente e criar uma nova realidade. Cobra-se a constituição de um novo 

conceito para o deficiente, em que se resguarde respeito às diferenças; enfatizando-

se que as pessoas são diferentes dentro da individualidade, que lhes é própria. 

Assim, nem o grupo do ditos normais nem o grupo dos ditos anormais são 

homogêneos, muda-se o discurso e a representação do humano: há uma busca de 

mudança de foco e, portanto, de atitudes e ações frente ao aluno com deficiência. 

Estas são questões que merecem investigações que não se esgotam neste trabalho.       

 

1.4 Realidade social e produção do conhecimento  

 

O fato de que os homens são seres de convivência e, portanto, seres 

sociais é motivo suficiente para a compreensão da estrutura social, por ser ela 

fundamental para a compreensão de como cada ser humano se constitui. Para 

continuar uma reflexão sobre o contexto, que é dinâmico e que se modifica com o 

passar do tempo, é preciso repensar como nos constituímos desde o nascer, ao 

longo de nossas vidas. Enquanto ser de vida, a criatura humana é única; enquanto 

humana, é um ser de aprendizagem progressiva e, no decorrer do seu dia-a-dia, cria 

e recria o seu mundo, diferentemente das criaturas de vida que se encontram na 

natureza, que sentem e agem sobre si mesmos de forma instintiva. Os humanos 

aprendem a pensar e a pensar-se; saem de um comportamento instintivo, que é 
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reconhecido como racional no sentido da promoção da vida, e chegam à 

consciência, ao desenvolvimento do raciocínio, do pensamento, que se desenvolve 

pela capacidade representativa do ser humano.  

Ao nascer, são criaturas de aprendizagem e, ao longo de sua vida, são-

lhes dadas condições para o desenvolvimento de percepções, sentimentos, saberes. 

O desenvolvimento do ser humano é um processo complexo de interações, rupturas 

e continuidades, constituindo-se em sua relação com a natureza, quando a 

transforma e supre suas necessidades. Então, a cultura de uma sociedade constitui-

se na construção dos homens, que tanto constroem como são construídos, tanto 

criam como são recriados no curso de relações sociais estabelecidas historicamente. 

Aprender é uma necessidade inscrita no processo total da vida humana. Não se 

extingue ao final de um titulo, é uma necessidade permanente.  

Aos humanos são dadas condições objetivas. Apreende-se a dispor em 

ordem objetos que foram designados antes mesmo sua chegada no cenário social, 

que são fornecidos pela linguagem e que servem para o desenvolvimento de 

percepções, sentimentos, saberes e ações participando da significação do nosso 

mundo cotidiano.  

No final do século XIX, percebe-se que a instrução pública brasileira ainda 

está para ser criada, sendo a educação escolar negada à classe carente e 

inacessível à maioria dos sujeitos sociais. Apenas os filhos da classe dominante 

recebem um ensino particular privilegiado – o que não significa ser um ensino de 

melhor qualidade –, por ser o ensino público pensado e organizado segundo 

interesses e modos de pensar dos dominantes, inadequado, portanto, à totalidade 

da sociedade.  Diante disso, é importante ressaltar as diferentes significações dadas 

à natureza pelo dominante e pelo dominado. O dominante, ao se relacionar com a 

natureza, interessa-se em retirar dela, não só a sua sobrevivência, mas apropriar-se 

quantitativamente de sua riqueza e, a partir daí, acumular valores que propiciem a 

sua permanência no poder. Já o dominado, ao se relacionar com ela, conforma-se 

com as suas condições de produção da subsistência, não lhe sendo dada uma 

educação que revele o contexto de exploração ao qual está sujeito. 

Por ser inerente ao homem o raciocínio, explica-se então a necessidade 

de criar instrumentos para interpretar a realidade social. Dentre várias e infinitas 

expressões do conhecimento de que o homem se utiliza no decorrer do processo e 

tempo histórico, como a arte e a religião, que se fazem presentes desde a vida 
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primitiva, em determinado momento histórico da sociedade, ou seja, por volta dos 

séculos XVI e XVII, busca o conhecimento e a valorização da razão, que levam os 

pensadores a construírem meios confiáveis para a produção de uma ciência, que se 

caracteriza por interesses políticos, ou seja, pela pretensão de poder e de verdade. 

Nos séculos XVIII e XIX, os homens da ciência54 percebem que tanto eram sujeitos 

como também objetos de pesquisa, e o homem-pesquisador deveria olhar para a 

sociedade de longe, com objetividade. 

Com o advento das ciências humanas, presenciamos o estabelecimento 

das ciências da sociologia e da psicologia que são contemporâneas nesse processo 

e decorrem de diferentes concepções de mundo expressas em distintas teorias. A 

partir de então, a questão do conhecimento deixaria de ser um problema específico 

da filosofia, para se converter em um objeto da novíssima ciência da psicologia, que 

é chamada a dizer como se dão os processos individuais de aquisição do 

conhecimento. O eixo da questão deslocava-se da compreensão do sujeito coletivo 

no processo de conhecimento para o ser particularizado, observado como indivíduo 

empírico que aprende. 

É nesta circunstância histórica que a positividade científica inaugura uma 

“nova doutrina”: a gênese das Ciências Humanas e Sociais fundamentada pela 

matriz positivista, cuja concepção de sociedade vem sob o princípio de “ordem e 

progresso”. A sociedade é, então, concebida como uma entidade separada, 

independente, sendo chamada a dominar não apenas os indivíduos, mas a 

natureza. Nesta concepção, a sociedade é tida como ideal e será dirigida por 

”engenheiros sociais”, sendo indispensável uma organização racional para a 

promoção de personalidades diversas.  

Assim, organizar, moralizar, estabelecer e repassar regras sociais claras 

são ações tidas como pontos primordiais, sendo imperativos, inclusive, para as 

sociedades futuras. Isso porque, sendo a sociedade superior aos indivíduos, é dela 

que se deve retirar a cultura e a moral a ser imposta. Para compreender por que as 

idéias positivistas foram tão bem aceitas, é importante lembrar que, no momento em 

que o pensamento positivista se tornava hegemônico, ocorria na Europa o período 

pós-Revolução Francesa, que trazia à classe dominante e representante da 

                                                 
54 Ciência é um conjunto de conhecimentos sobre os fatos ou aspectos da realidade, expressada 
através de uma linguagem rigorosa, precisa e objetiva, caracterizado também pelo uso de métodos e 
técnicas específicas e pelo processo cumulativo de conhecimento.    
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concepção tradicional a idéia de anarquia social. Por isso, o valor, a moral, a religião, 

a ordem e o progresso mostravam-se tão importantes. Havia a crença de que a 

evolução da humanidade se daria a partir da construção de uma moral solidária. No 

Brasil, o contexto de colônia de exploração, no qual vivia uma parcela da sociedade, 

somada à atuação de escola, serviu como locus perfeito de implantação desta 

concepção que, ao postular sobre a “ordem”, justificou ideologicamente a diferença 

de significações e, portanto, legitimou o status quo da classe dominante.   

Neste contexto de hegemonia do pensamento positivista, a escola pública 

foi consolidada. O conhecimento escolhido obedeceu a seleção de um grupo 

dirigente. Tal concepção pretendia impor um comportamento homogêneo, a ser 

repassado ao professor que, por sua vez, deveria transmiti-lo ao aluno. Na ação 

pedagógica, dava-se ênfase à memorização, sendo o aluno tido como um ser 

passivo. Esta matriz teórica enfatiza, como regra fundamental, que se devem 

considerar os fatos sociais como coisas, objetivamente. Os fatos sociais são 

considerados naturais, por permitirem ser submetidos às leis naturais necessárias ao 

estabelecimento de regras sociais.   

Assim, as leis sociais seriam naturais. Daí a visão de estabilização 

(reprodução). Acreditava-se ainda que a vontade humana não podia interromper a 

ordem natural das coisas. De acordo com Durkheim, pensador positivista, a 

sociedade poderia ser comparada a “um sistema de órgãos diferentes, no qual cada 

um tem um papel particular”. Então, certos órgãos sociais deveriam ter maiores 

privilégios, situação natural, funcional e aceitável, concepção sustentada por longo 

período, apenas com a idéia organicista de princípios.  

A sociedade capitalista liberal burguesa trouxe a necessidade de 

“justificar” as diferenças sociais e individuais, até porque explicá-las não é de 

interesse do próprio capital. Os ideais liberais incentivam todos a ascenderem a uma 

classe superior imputando ao indivíduo a responsabilidade por um eventual 

fracasso. A proposta durkheimiana de harmonia social fundamenta-se na execução 

perfeita de cada trabalhador individual, não no sentido de união, e sim de eficiência 

individual.  

Portanto, o nativo, o negro, o miscigenado, que já haviam sido 

despossuídos de sua forma legítima de significar o mundo, destituídos de liberdade, 

de possibilidade de ascendência sobre a terra e privados da dignidade humana, 

agora eram levados a entender tais fatos como “naturais”, por ser esta a 
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conseqüência “natural” de um processo que “não podia ser mudado”, sendo a 

expressão da sociedade como superior à do indivíduo. Neste quadro, tanto a 

educação popular como a do deficiente, até o início do século XIX, estava fadada ao 

esquecimento, não sendo motivo de preocupação. 

Para Jannuzzi (2004, p. 20), na realidade o que prevaleceu foi o descaso 

por essa educação e pela educação popular em geral. A educação, convertida em 

instrumento de reprodução ideológica, legitima as condições de desigualdade social, 

política, econômica e cultural. 

Neste sentido, o método positivista justifica, como anteriormente dito, a 

ordem natural burguesa estabelecida, uma vez que vem ao encontro das idéias 

liberais. Os positivistas acabaram por equiparar a seleção social com a natural e o 

organismo social com o organismo físico, fazendo desta teoria uma ideologia que 

atuou contra uma classe, a trabalhadora, e a favor de outra, a burguesia. As 

conseqüências disso, na escola, foram a fragmentação do saber, do conhecimento, 

a ênfase na memorização, a exclusão de grande número de crianças e jovens do 

sistema educacional. Já o professor, passa a ser formado de maneira deficiente, por 

ter sua capacitação sustentada nos saberes alienantes produzidos por uma 

concepção positivista de ciência, e, pelas mesmas razões, ser tido como um mero 

repassador de conteúdos.  

A psicologia dominante origina-se no berço do behaviorismo, e tem como 

objeto de estudo a vida e o comportamento das criaturas humanas e desenvolve-se 

impregnado do intuito de classificar e avaliar os indivíduos. Passa-se a adotar a 

psicologia experimental no inicio do século XX, que através da escala métrica de 

Binet e Simon55 classifica as crianças em normais ou anormais. A proposta de 

buscar assistir as crianças deficientes, em âmbito pedagógico, surge inicialmente 

conforme já citado, do corpo técnico de médicos, que era precário e em relação à 

orientação aos professores quase que inexistente, não encontrando continuidade 

neste atendimento e muito menos na escolarização para os diferentes. É preciso 

destacar que os critérios adotados para a seleção dos anormais, deveriam ser feitos 

pelos médicos e não pelos professores, pois, estes na maioria das vezes não o 

faziam com base científica, o que acarretava rotular crianças em incapazes, embora, 

                                                 
55 Estes estudiosos construíram um teste de inteligência para medir a inteligência de cada criança, 
classificando de forma quantitativa o nível das mesmas, uso da psicometria.    
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na sua maioria, tivessem apenas necessidade de cuidados especiais por serem 

indisciplinadas. Neste contexto o professor era apenas um auxiliar. 

Apesar disso, os ditos anormais deveriam ser aproveitados na escola 

desde que ficassem separados em seu devido lugar, segregados. Isso redundaria na 

diminuição dos gastos públicos e particulares, na manutenção de ordem e progresso 

da sociedade, retirando as possibilidades de violência e, em conseqüência, este 

sujeito seria ainda aproveitado para o mercado de trabalho, tornando-se produtivo, 

isto é, usado para produzir mercadoria, lucros.     

Se se considerar que a escola pública brasileira teve a sua prática 

permeada pela matriz teórica positivista, durante longas e longas décadas, tendo 

sido imbricada, ao longo de sua constituição, por valores religiosos, com base nos 

quais se justificava o fracasso escolar como sendo do próprio aluno, deve-se 

também considerar que, neste momento histórico, as mazelas deixadas nas práticas 

escolares regidas por essa matriz passaram a ser fortemente denunciadas56, 

principalmente pelos educadores brasileiros que se propuseram a romper com esta 

situação e levantar a bandeira em favor de uma escola nova. 

No início do século XX, por volta da segunda e terceira década, de acordo 

com Jannuzzi (1992), a educação dos deficientes liga-se a duas vertentes: a) a 

médico-pedagógica57, em que tanto o diagnóstico quanto às práticas escolares 

estavam submetidas ao controle do médico; b)  a psicopedagógica, que enfatizava 

os princípios psicológicos. A responsabilidade pela educação destas crianças era 

primeiramente do Estado e depois da iniciativa privada, tendo como justificativa 

ressaltavam-se dois critérios: a filantropia e o patriotismo. Pedagogos58, como Anísio 

Teixeira e Lourenço Filho, por exemplo, adotaram como ideário à ênfase nas 

diferenças individuais e eram influenciados, na sua atuação pedagógica, tanto pelos 

médicos como pelos psicólogos experimentais, e o que se constata, por meio desta 

literatura, é que o interesse e a preocupação centrava-se na educação dos ditos 

normais, pois na sociedade daqueles tempos, a grande maioria da população era 

desescolarizada, analfabeta.  Os princípios que regiam a educação dos anormais 

                                                 
56 Conhecidos como escolanovistas, esses estudiosos organizaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova, o que significou, na época (1932), um abalo por ter sido uma proposta revolucionária e modernizadora e 
em oposição à escola tradicional, sustentada pela Igreja Católica.    
57 Os profissionais de medicina eram os responsáveis e os capacitados por assegurar a higiene mental dos 
deficientes, como também por contribuir para a formação de profissionais através de prescrições para educar tais 
crianças.  
58 Estudiosos estrangeiros nesta época como: Theodore Simon, Alfred Binet, Helena Antipoff, Declory, 
Claparède, Montessori, foram profissionais importantes para a construção do ensino brasileiro para deficientes.  
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eram os mesmos da escola regular, havendo apenas diferença na quantidade de 

alunos por sala de aula e nas atividades, em que se priorizavam as manuais e 

sensoriais, ao contrário, isto é a da leitura e da escrita.   

Compreende-se, assim, por que professores cristalizaram, o que se 

percebe inclusive através da linguagem, um conjunto de valores preconceituosos e 

discriminatórios em relação ao aluno que foge do padrão de normalidade adotado 

pela escola, de então, na maioria das vezes, portadora de uma prática calcada em 

sentimentos de caridade e de amor ao próximo, ao invés daqueles inerentes à noção 

de cidadania, no respeito aos direitos civis, políticos e sócio-econômicos do sujeito. 

A escola, ao se encarregar de criar uma realidade a partir de critérios de 

normalidade para o seu alunado, selecionou os normais e os anormais, usou 

procedimentos que provocam a estigmatização das crianças, cristalizando imagens 

como as de crianças excepcionais, retardadas, atrasadas, na maioria das vezes sem 

base patológica, genética ou neurológica, mas fundadas na manifestação de um 

comportamento diferente em relação àquele esperado e considerado normal, 

seguindo o conjunto de normas e valores que a sociedade estabelece em 

determinado momento histórico. 

Definir anormalidade é, então, antes de tudo, buscar perceber o quanto 

este conceito está condicionado pelas conveniências da normalidade. Trata-se de 

um processo ativo, mais ou menos consciente, de segregação de uma parcela da 

população, portadora de comportamentos dissonantes das expectativas dominantes 

da sociedade. Esta proposta ideológica que, durante décadas, foi inculcada tanto de 

forma objetiva como subjetiva se faz durável, principalmente na prática cotidiana do 

professor. Diante destas condições de construção de conceito, o dito normal é 

possuidor do dom e da perfeição, portanto é o tipo ideal, enquanto o outro, que foge 

dos critérios e padrões adotados pela classe dominante, é o diferente. 

 

1.5 O discurso em prol da educação inclusiva na déc ada de 1990 

 

O que se pretendeu até aqui foi questionar como o conceito de 

diferente/deficiente/anormal no decorrer do processo histórico se re-apresenta 

situando, portanto, suas origens, para, então, identificar os aspectos que o 

constituíram, seus significados e significantes, sua construção e reconstrução. 

Enfim, a tentativa é a de desvelar o que é passado e ainda se faz presente diante da 
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proposta de educação inclusiva. Nesta perspectiva, há que se buscar informações 

que traduzam a realidade atual em que se encontra a proposta de educação 

inclusiva. Há um esforço de tornar legível essa análise, essa forma de olhar, que não 

é única, pois o entendimento deste conceito varia de acordo com a época e o grupo 

social que o formula. O olhar deste trabalho é, portanto, um entre tantos. 

Ao verificar a estrutura social, em âmbito mundial, da última década do 

século XX, designada como sociedade do conhecimento e/ou acesso59, presencia-

se o capitalismo cultural com um novo produto, o conhecimento, ao qual só alguns 

têm acesso.  

Na fase atual do capitalismo, as conseqüências do novo contexto 

mundial, refletem-se no campo societal brasileiro baseado, como se percebe, em 

influências do neoliberalismo60 e da desregulamentação do mercado financeiro, 

como parte da ideologia do livre mercado. A educação brasileira também está se 

tornando, se é que já não se tornou, uma mercadoria.  Prova disso é o crescimento 

quantitativo e acelerado do ensino privado, ao contrário da escola pública que, é 

pressinada no sentido do esvaziamento de sua qualidade. 

Por outro lado, no Brasil, o discurso em prol da inclusão social vem 

crescendo consideravelmente desde a década de 1990. Tal discurso institui um 

conjunto de dispositivos legais, ações e políticas públicas adotadas pelos governos 

federal e estadual, dando sinais de que focalizam, ao menos teoricamente, a maioria 

da população - os excluídos. O governo atual61, no bojo de seus programas sociais, 

indicou com uma das prioridades o acesso e a permanência de todos na escola 

pública, através do programa: Uma Escola do Tamanho do Brasil. As cotas são uma 

das ações afirmativas, que se traduzem como possibilidade de favorecer o acesso 

da comunidade excluída do país ao ensino superior, não se discutindo como 

propiciar sua permanência ali.  

Em contraposição às tendências neoliberais no campo econômico, que 

naturalizam as desigualdades, surgem documentos oficiais significativos, em cujo 

espírito acredita-se que a pobreza e a miséria verificadas no mundo atual são 

produtos, em grande parte, da falta de conhecimento, principalmente por parte do 

                                                 
59  Rifkin (2001) afirma que parte da humanidade embarca rumo à “era do acesso”, que diz respeito a distinções 
e divisões sobre quem será excluído e quem será incluído. Porém essa acessibilidade deveria implicar não-
discriminação, não dificuldade de acesso físico, econômico, social, cultural e político, ou seja, todos deveriam ter 
acesso tanto as informação e como a formação humana e profissional.   
60 Neoliberalimo é a denominação de uma corrente doutrinária do liberalismo que se opõe ao social-liberalismo, 
preconizando a minimização do Estado, a economia com plena liberação das forças do mercado e a liberdade da 
iniciativa econômica (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2003, p.97). 
 

61 Governo Federal Luis Inácio Lula da Silva (2003-2006) Partido dos Trabalhadores. 
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homem do campo, a respeito de seus deveres e direitos. Acredita-se, ainda, que a 

própria falta de garantia deste direito básico, que é o da educação62, constitui-se em 

fonte de injustiça social, corroborando estes documentos o discurso da inclusão 

social e, conseqüentemente, no campo educacional, o da formalização da proposta 

de educação inclusiva.  

O que está escrito nos referidos documentos legais como princípio 

fundamental é que todos têm direito à educação. No que se refere à educação 

inclusiva, afirma-se que todas as crianças devem aprender juntas, 

independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter. O 

Governo Estadual goiano, desde 1999, tomou a decisão política de oferecer uma 

educação pública e gratuita de qualidade para todos os alunos, independente de 

suas condições objetivas.    

Definir inclusão é algo complexo, mas existe já um consenso de que a 

inclusão exige uma reorganização fundamental das escolas e salas de aula 

regulares para atender a diversidade de necessidade das crianças da comunidade. 

As escolas inclusivas devem reconhecer e responder às diversas necessidades de 

seus alunos, devendo a inclusão considerar a diversidade humana, o outro que não 

é igual, acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de aprendizagem e 

assegurando uma educação de qualidade a todos, através de um ambiente e 

estrutura física adequados, um senso de pertencer, uma visão de que todos 

pertencem à comunidade e podem aprender juntos, um currículo apropriado, de 

modificações organizacionais, novas estratégias de ensino, uso de recursos e 

parcerias com a comunidade. E o que se tem é um discurso perfeito e a ausência de 

políticas sociais e financiamento.   

O professor, na qualidade de principal agente desse processo, deve ter 

direito a uma formação de qualidade, tanto inicial como continuada, para que seus 

saberes profissionais possibilitem a construção de estratégias para um bom trabalho.  

É importante ressaltar que o projeto de educação inclusiva do Estado de Goiás da 

SUEE, para se efetivar, deve prever a dotação de verbas para que, de fato, se 

viabilizem o seguimento de suas diretrizes e o atingimento de suas metas. 

Entretanto o que se percebe, ao contrário, neste momento de capitalismo neoliberal, 

é uma minimização do financiamento no que se refere ao social, no qual se incluí a 

educação. 

                                                 
62 Ao fazer referência à educação, aqui nos referimos à educação formal, sistematizada e ao 
processo educacional do sistema escolar.   
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O que é possível afirmar é que o conceito de diferente/deficiente foi 

construído a partir da constatação da condição de aprendizagem que cada indivíduo 

possuía. Do início do século XX até bem recentemente, o aluno capaz, assim 

definido de acordo com critérios psicológicos, era o de elevado QI (quociente de 

inteligência), com possibilidade de desenvolver competências e habilidades. Se, ao 

contrário seu QI fosse considerado inferior, era excluído das condições de 

normalidade e a sua oportunidade de ascensão social era praticamente nula. Quanto 

ao deficiente, apenas conseguiu integrar-se na escola, desde que não incomodasse 

e se adaptasse às suas condições.  

Atualmente, a fase em que o capitalismo se encontra presencia uma 

revolução do processo produtivo, em que a mão-de-obra, o profissional/trabalhador, 

necessita de maior conhecimento e experiência, devido a que o universo do trabalho 

encontra-se cada vez mais automatizado e informatizado. Em âmbito educacional, 

define-se o professor como possuidor de competências, que deve, agora, 

desenvolver no aluno as suas potencialidades, nelas incluídas a criatividade, a 

flexibilidade do pensamento e a intelectualização do humano.  

A contradição existente no momento atual incide-se na percepção de que, 

de um lado, a sociedade regida pela ótica política neoliberal,63 tida como a 

sociedade do conhecimento, a era do acesso, enquanto poucos são os que, de fato, 

ascendem no contexto sócio-econômico, político e cultural; uma sociedade em que 

se presencia, de um lado uma revolução tecnológica que faz do ser humano um 

apêndice da máquina, e que, de outro, valida o direito à educação, como um direito 

às aprendizagens indispensáveis ao desenvolvimento das dimensões do humano, 

tanto individual como social. 

O direito à educação, entretanto, é complexo. Após a Declaração 

universal dos direitos do homem, passa-se a reconhecê-la como direito, estando  

prescrito nas normas internacionais64 que o maior responsável por este direito é o 

Estado, seguido pela família e depois pela criança. Bem o contrário foi o que se 

                                                 
63 O pensamento dominante neoliberal encontra-se posto nas instituições de Bretton Woods, que são o Banco 
Mundial (BM, formalmente BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e o desenvolvimento), como sendo a 
principal agencia internacional no que concerne ao desenvolvimento e ainda maior fonte de ajuda ao 
desenvolvimento e o Fundo Monetário Internacional (FMI) o qual tem a missão de garantir a estabilidade do 
sistema financeiro. 
64 Direito Internacional dos Direitos do Homem, um ramo do Direito Internacional, nasceu na Declaração dos 
Direitos do Homem, cujas disposições principais são: Artigo 26 da Declaração universal dos direitos do homem 
(1948); Artigos 13 e 14 do Pacto internacional sobre os direitos econômicos, sociais e culturais (1966); Artigos 28 
e 29 da Convenção sobre os direitos da criança (1989); Artigo 1 da Declaração mundial de educação para todos: 
responder às necessidades educativas fundamentais (UNESCO, 1990).   
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presenciou no decorrer de quase todo o século XX quando na educação brasileira 

foi legitimada a atribuição das causas do fracasso escolar ao indivíduo, depois à 

família e, por último, quando o foi, ao Estado.   

Entender que a educação é um direito do ser humano, é partir do 

pressuposto de que todos são iguais em dignidade e direitos. No Brasil, verificou-se 

que a partir das diferentes realidades que se constituíram, no decorrer do processo 

histórico, tanto os deficientes como os ditos normais, circunscritos em condições 

desprivilegiadas do ponto de vista econômico-político, são naturalmente excluídos, 

ou seja, marginalizada é a criança de classe social pobre. As questões que se fazem 

presentes neste momento de educação inclusiva são diversas e infinitas, o que torna 

necessária uma compreensão mais detalhada desta proposta, justificando-se, 

portanto, esta investigação.     

Necessário se faz perceber no capitalismo a acumulação de capital, que 

sempre implicou uma tendência generalizada e crescente à mercantilização de todas 

as coisas. Para Gentilli (1995), significa dizer que essa expansão do universo 

mercantil causa impacto não apenas na realidade das coisas materiais, mas também 

na materialidade da consciência. É assim que os indivíduos, na medida que 

introjetam os valores e as relações mercantis como padrão dominante de 

interpretação dos mundos possíveis, aceitam, confiam no mercado como o âmbito 

em que “naturalmente” podem e devem desenvolver-se como pessoas humanas. 

Para Marx, o trabalho é uma característica essencialmente humana; é o 

que o diferencia de outros animais, o homem necessita, então, produzir, e a partir de 

sua produção modificar o seu meio. Com isto torna-se um ser histórico. Visto por 

esse prisma, o trabalho do docente que se realiza na sala de aula, numa relação 

entre dois sujeitos, daquele que ensina e daquele que aprende, o professor visa a 

modificação de outros homens como o produto de seu trabalho; o aluno não é, pois, 

apenas o consumidor de um  produto, mas sujeito ativo e histórico de um processo 

de trabalho. 

A reflexão desenvolvida neste capítulo mostra-se inconclusa. Requer 

entender a formação do professor frente à dimensão dos conceitos de “inclusão e 

exclusão”, tão freqüentes nos discursos educacionais. É instigante e, como tal, 

pressupõe ampliar o contexto em que se dá a formação do professor para atuar na 

escola inclusiva e, nele, a proposta político-pedagógica do curso que o habilita. 
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Procurou-se ainda entender o descumprimento de direitos em relação às 

pessoas com deficiências; percebeu-se no discurso da inclusão, a ausência de 

financiamento e políticas sociais que de fato propiciem estrutura para a proposta em 

questão. Tem-se verificado, ainda, em relação ao deficiente um tratamento baseado 

no aspecto caritativo ao invés do de cidadania, verificando a postura do Estado, pois 

ao realizar o atendimento às pessoas com deficiência de forma reduzida, de caráter 

assistencial e paternalista, o que se constata é uma dificuldade de passar da “teoria” 

para a “prática”. 

A partir da sistematização de olhares teóricos que se interpenetram, 

verificou-se que a sociedade capitalista naturaliza ideologicamente a condição de 

sucesso para os ditos normais, ou seja, considera-se que o mérito só é dado para 

alguns que apresentam certas características que são definidas pelo poder de um 

grupo dominante, que estabelece os critérios do que deve ser considerado como 

correto e determina que a instituição escolar selecione um conteúdo, cuja aquisição 

é considerada válida para confirmar a idéia do bom e o seu contrário a idéia do mal; 

o fracasso e o sucesso, que se torna, assim, responsabilidade de cada um, 

isoladamente considerado.  

A escola pública brasileira precisa ser refeita, o professor em formação 

receber conhecimentos para a solidariedade, para o bem comum e não para o 

individualismo. Atualmente, ela encontra-se fragmentada, incapaz para educar o 

individuo de acordo com sua potencialidade e características específicas, Assim 

para que essa escola se refaça, é necessário fazer dessa discussão sobre a 

inclusão e exclusão um tempo de luta pela justiça social, sendo necessário, primeiro 

desvelar as raízes da exclusão e da desigualdade social, no sentido de desarticular 

a ideologia da racionalidade natural do discurso neoliberal, para então possibilitar a 

luta por uma nova hegemonia que sustente uma sociedade mais igualitária.   



 

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 CONTEXTUALIZANDO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A FORMAÇÃO   

DE PROFESSORES 

                               
    

Os temas, em verdade, existem nos 
homens, em suas relações com o 
mundo, referidos a fatos concretos.  
 

(Paulo Freire) 

 

 

No capítulo anterior, discutiu-se a evolução dos conceitos de exclusão e 

inclusão sob o ponto de vista da normalidade e da deficiência da criatura humana, 

em função da concepção de escola, procurando verificar a história da formação do 

professor, tentando-se mapear distintas áreas em que esse profissional atua: a) na 

educação regular, com o aluno classificado como “normal”, b) na educação especial, 

com o aluno tido como “anormal”, mediante a interação mais próxima com o aluno 

da educação inclusiva. Inclusiva, por ser direito de todos e única, por trazer como 

proposta essencial à concepção de escola organizada de modo a dar conta de 

administrar o processo didático-pedagógico com a diversidade de alunos “normais” e 

“anormais”. 

Constatou-se que a formação do profissional era pensada, inicialmente, a 

partir da Igreja. Tanto é verdade que o próprio sacerdote da Igreja, o padre, era 

também o professor. No final do século XVIII e início do século XIX, a queda 

hegemônica da Igreja Católica fez com que se estabelecesse a formação laica. 

Atualmente, no entanto, a escolha desse profissional é feita pelo Estado.  

Não por esta, mas por outras razões históricas, as intenções do Estado 

democrático e da gestão participativa devem abranger uma política educacional 

brasileira que considere a categoria liberal burguesa da cidadania. No entanto, a 

sociedade civil clama é por uma perspectiva de vida digna e de qualidade para 

todos, o que de fato não está implícito na concepção neoliberal. A política 

educacional brasileira contempla educação especial, atribuindo-lhe um caráter 
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compensatório, com o objetivo de sanar as supostas falhas e carências: social, 

afetiva, econômica, entre outras, quase como um “favor” oferecido por aqueles que 

estão à frente do Governo.        

Sendo assim, durante décadas, a educação especial assumiu um caráter 

assistencialista, o que tem sido seu grande entrave, pois, como afirma Silva (2003, 

p. 79), 

 
sua condição de cidadania como direito é substituída por beneficio, servindo 
de forma subserviente ao desenvolvimento econômico, beneficiando vários 
grupos e segmentos incorporados de forma subordinada ao projeto 
hegemônico, que oferecem sustentação política ao governo. 

 

O apelo à caridade, assumido por instituições privadas ou filantrópicas 

representa um pensamento de política de favores, o que torna essa situação uma 

questão social, além do viés ideológico de um discurso que se constitui na 

subjetividade desse segmento social que, ao invés de se perceber como sujeito, isto 

é, como formado por cidadãos de iguais direitos, só consegue-se ver como aquele 

que necessita de favores.            

Ao buscar uma formação de professor que tenha competência 

pedagógica a ponto de contribuir para o preparo do indivíduo, para a vida social, 

para o exercício do trabalho e para uma cultura de consciência político-histórica, 

considera-se necessário um conhecimento da realidade que se pretende 

transformar, conhecer sua organização, suas leis e forças sociais, para que o 

professor não seja dominado e submetido à opressão, caracterizada pela sociedade 

dividida em classes. De acordo com Marx (1845-1846), o estudo da realidade 

concreta de cada país é tarefa própria de cada povo. Resta, então, aos educadores, 

no contexto de educação inclusiva, conhecer o tipo de reflexão que tem sido 

proposta para a formação de professores e suas articulações com as condições 

sociais e econômicas, ou seja, compreender as condições políticas e ainda o poder 

do grupo dominante/hegemônico de elaborar uma explicação a partir de interesses 

de classe da concepção de Estado. Para isso, tomamos por empréstimo as palavras 

de Bianchetti (2001, p. 79), 

 

como instituição política o resultado natural das relações econômicas que 
estabelecem nossa sociedade, devendo se limitar a estabelecer normas 
aplicáveis a situações gerais, deixando os indivíduos livres para atuar de 
acordo com as circunstâncias e em função de seus próprios interesses, é, 
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portanto, a organização que surge espontaneamente como produto da 
existência das relações de mercado. 

 

Para Chauí (2001a), ideologia são as opiniões, idéias de uma das classes 

sociais – a dirigente e dominante – que, ao serem incorporadas no senso comum, 

fazem com que todas as classes sociais aceitem as condições em que vivem, 

julgando-as naturais e corretas.  

O presente capítulo pretende conhecer o contexto real em que se dá a 

formação do profissional da educação em relação a essa proposta de inclusão, na 

tentativa de desvelar a relação de poder e ideologia. Para isso, destacaram-se 

alguns elementos importantes: primeiro a profissionalidade do professor, diante da 

proposta de educação inclusiva; segundo, a possível representação ideal que tende 

a ser construída, a partir do referencial teórico consultado; terceiro, refletir o papel do 

currículo na formação de professores.     

 

2.1 A Prática e a Profissionalidade do Professor da  Educação Regular 

  

Pensar a prática pedagógica do professor exige reflexão sobre a 

realidade em que este profissional se encontra inserido, sobre seus conhecimentos, 

suas habilidades, seus valores, suas características e também sobre os critérios que 

os constituem, exteriorizados no decorrer do ano letivo, por meio da relação 

cotidiana de sala de aula, estabelecida entre professor e aluno. 

A profissionalidade docente está em permanente elaboração. A descrição 

que se pretende aqui realizar é em função do momento histórico concreto e da 

realidade social excludente que se apresenta no complexo processo de construção 

hegemônica do neoliberalismo.  

O professor, no dia-a-dia da sua profissão, tem, aliada a sua formação 

teórica, uma experiência prática, adquirida no decorrer de sua profissão. Questiona-

se, então, essa prática pedagógica, no intuito de redefinir tanto os saberes teóricos 

quanto o saber-fazer, com também aqueles saberes necessários para lidar com a 

deficiência e a diversidade. 

É válido ressaltar que uma vasta corrente discute sobre a formação e os 

saberes indispensáveis ao docente, em todo o cenário mundial. De acordo com 

Tardif (2000, p. 6), 
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na América do Norte e na maioria dos outros países de cultura anglo-
saxônica (Austrália, Inglaterra e etc.), bem como, de forma mais recente, na 
Europa francófona (Bélgica, Franca e Suíça), toda a área educacional está 
mergulhada em uma vasta corrente de profissionalização dos agentes da 
educação em geral e dos professores em particular (...) também 
encontramos essa corrente em vários paises latino-americanos. 

  

O que distingue uma profissão da outra são seus conhecimentos 

específicos que as caracteriza e identifica. Ainda de acordo com Tardif (2000), as 

principais características dos conhecimentos profissionais estão destacadas na 

literatura nos últimos vinte anos, mas, dentre elas, o destaque é para a afirmativa de 

que o conhecimento especializado deve ser adquirido por meio de uma longa 

formação de alto nível, a maioria das vezes de natureza universitária ou equivalente. 

Essa formação é sancionada por um diploma que possibilita o acesso a um título 

profissional, que protege um determinado território profissional contra a invasão dos 

não-diplomados e de outros profissionais. Isso significa dizer que os profissionais, ao 

terem essa formação, possuem habilidades, competências e saberes, estando, 

portanto, capacitados para desenvolver suas atividades profissionais e o seu 

trabalho, com qualidade.      

Ao pensar sua atividade profissional, importa identificar o contexto e a 

condição do conjunto de aspectos relacionados à sua experiência de vida e cultura. 

Para Sacristán (1995), educar e ensinar é, sobretudo, permitir um contato com a 

cultura, na acepção mais geral que este termo possui, trata-se de um processo em 

que a própria experiência cultural do professor é determinante. Ir além dos aspectos 

técnicos é condição para repensar essa formação, ou seja, considerar dimensões 

pessoais e culturais para desenvolver e utilizar o seu conhecimento e a sua 

experiência em contextos pedagógicos preexistentes. Considerar ainda essa 

realidade social como explicação da reprodução da ordem simbólica é, de fato, 

coerente, porém não justifica a ausência de uma formação que capacite os 

profissionais da educação a encontrarem respostas para as suas diferentes práticas, 

através de ações.  

Os conhecimentos exigem autonomia do professor, pois entender de 

técnicas e instrumentos de trabalho não é condição suficiente para as adaptações 

rotineiras que vão surgindo a cada nova situação de sala de aula. Tardif (2000, p.7) 

afirma que               
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os conhecimentos profissionais exigem sempre uma parcela de 
improvisação e de adaptação a situações novas e únicas que exigem do 
profissional reflexão e discernimento para que possa não só compreender o 
problema como também organizar e esclarecer os objetivos almejados e os 
meios a serem usados para atingi-los.  

  

A partir dessa autonomia, interpreta-se, então, que o professor deve ser 

capaz de realizar as adaptações que estão sendo cobradas nesse momento em que 

a escola, para ser considerada inclusiva, deveria fazer com que todos os seus 

alunos pudessem participar da aprendizagem. O que importa destacar é que, antes 

de qualquer conteúdo, é necessário que o professor tenha interesse pela criança 

especial. O respeito mútuo, a socialização e a acolhida são os primeiros passos para 

uma educação inclusiva. Para que a criança deficiente ou, melhor dizendo, para que 

qualquer pessoa humana sinta-se como membro integrante de uma comunidade 

educacional, ela precisa confiar no seu professor. Ao se sentir aceita, é capaz de 

desenvolver sentimentos de inclusão e auto-estima e sua aprendizagem tenderá a 

acontecer através das interações com professores e colegas de sala. 

Ampliando a reflexão sobre a profissionalidade e o papel da formação 

universitária, percebe-se um crescimento e uma valorização da ciência na sociedade 

contemporânea, instituindo uma expectativa de melhores condições de vida para 

aqueles que acessam o ensino superior. Cunha (1998, p.17) acrescenta que 

“compreender que o ensinar e o aprender estão alicerçados numa concepção de 

mundo e de ciência facilitou uma visão mais global e elucidativa, especialmente 

numa época em que a supremacia da ciência tem sido amplamente reconhecida”.    

No processo formativo universitário, ao se realizar o ensino, tem-se a 

adoção de bases epistemológicas diversas tomadas de paradigmas nas ciências 

humanas, as quais auxiliam o caminho a ser percorrido no processo do 

conhecimento. No curso de pedagogia, os paradigmas podem se aproximar de 

conhecidas tendências pedagógicas – tradicional, escola nova, tecnicista e crítico-

social dos conteúdos –, cada qual trazendo consigo uma forma de pensar e analisar 

o aluno e o professor, assim como o currículo e a avaliação, e apontando uma 

profissionalidade, ou seja, os saberes da profissão docente. Essas tendências se 

mantêm dominantes ou não, de acordo com diferentes contextos sócio-históricos, 

econômicos e políticos.  
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2.2 Uma Nova tendência de Professor no Contexto da Escola Inclusiva 

 

A reação contra o denominado pensamento tradicional, segundo Tardif 

(2002), que alienava o profissional, negligenciando aspectos essenciais a sua 

formação como sujeito da prática pedagógica, que se exerce mediante o 

pensamento reflexivo. Surge na década de 1990 um outro viés, por meio de uma 

fecunda discussão dos saberes e das práticas do professor em sua formação inicial 

e continuada, através de um número significativo de autores, dentre eles Schon 

(2000), Zeichner (1998), Tardif (2002), Pimenta (1999), Libâneo (1999) e Guimarães 

(2004), que trazem a proposta de um profissional que tenha como elemento 

essencial à pesquisa: uma atitude analítica e investigativa, denominada de reflexiva 

e que pretende superar o profissional tradicional.    

O aluno, a partir da mediação desse profissional, poderá tornar-se apto a 

construir o seu próprio conhecimento por meio de ações. O professor, em vista 

disso, necessitará assumir o papel de mediador. Os autores supracitados acreditam 

na prática reflexiva como peça fundamental no processo de construção do saber, 

partindo do pressuposto de que, só por intermédio da transformação de um 

professor prático em um professor ativo, autônomo, reflexivo que é possível alcançar 

mudanças significativas.    

Isto instiga interrogar: afinal, o que é ser reflexivo? Pode-se pensar no ato 

de refletir como um processo autônomo: é uma volta da consciência, para exame do 

seu próprio conteúdo. Compreende-se, que o pensamento reflexivo consiste numa 

seqüência ordenada, consecutiva e engendrada de idéias. É assim a representação 

mental de algo que não está presente: tem um propósito definido. Em razão disso, o 

pensamento reflexivo controla a seqüência de idéias.  

Para tanto, é necessária a conscientização da necessidade de 

internalização do conhecimento, a partir da formação inicial do profissional, na busca 

constante de aprimoramento, aliada à responsabilidade pelo seu próprio 

desenvolvimento cognitivo. Neste sentido, busca-se compreender o papel do 

professor como sendo primordial no processo de construção do saber dos 

educandos. 

Dando continuidade a esse raciocínio, Schön (2000) explicita que o papel 

de formador não consiste em apresentar ao aluno conhecimentos prontos e 

acabados e sim fazer a mediação entre ambos. Ainda segundo este autor, a crise 
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educacional que permeia a sociedade atual está concentrada num conflito entre o 

saber escolar e a reflexão-na-ação de professores e alunos: “o processo de reflexão-

na-ação pode ser desenvolvido numa série de momentos sutilmente combinados, 

numa habilidosa prática de ensino”. 

Em razão disso, o professor reflexivo deve oferecer a seus alunos 

subsídios para que cheguem ao fim desejado. O aluno, desse modo, poderá tornar-

se apto a construir seu próprio conhecimento por meio de ações. Em vista disso, o 

professor necessitará assumir o papel de mediador, que é o contrário de 

transmissor. Contudo, o processo de reflexão-na-ação exige de professores e alunos 

habilidades múltiplas. Desse ponto de vista, refletir sobre a reflexão-na-ação é agir, 

observar e descrever, autonomamente, situações vivenciadas em sala de aula. 

Schön (2000, p.197) considera a reflexão como 

 

relação direta com ação presente, ou seja, o conhecimento  na ação. 
significa, então, produzir uma pausa- para refletir- em meio à ação presente, 
um momento em que paramos para pensar, para reorganizar o que estamos 
fazendo, refletindo sobre a ação presente. 
 

A ação reflexiva é, portanto, um constante movimento de busca em que 

as dúvidas jamais deixam de surgir. Desse modo, a reflexão é um ato individual, 

dialógico, constituindo-se, assim, em uma das dimensões do trabalho pedagógico. 

Porém, para compreendê-lo, é preciso que se levem em conta as condições de 

produção desse trabalho.  

Assim, a ação reflexiva é um processo que implica muito mais do que a 

busca de soluções coerentes e racionais para os problemas. Contudo, é preciso que 

o professor reflexivo busque equilíbrio entre a observação e a rotina, o ato e o 

pensamento, compreendendo que: 

 

− a constituição de uma nova prática vai sempre exigir uma reflexão sobre 
a experiência de vida escolar do professor, sobre suas crenças, 
posições, valores, imagens e juízos pessoais; 

− a formação docente é um processo que se dá durante toda a carreira 
docente e se inicia muito antes da chamada formação inicial, através da 
experiência de vida; 

− cada professor é responsável pelo seu próprio desenvolvimento; 
− é importante que o processo ocorra em grupo, para que estabeleça a 

relação dialógica; 
− a reflexão parte da e é alimentada pela contextualização sócio-política e 

cultural. (ZEICHNER Apud GERALD et al., 2000, p.149) 



 69 

As posições selecionadas do professor – de um lado profissional reflexivo, 

de outro, pesquisador - definem uma construção social e não podem ser indiferentes 

aos contextos nos quais se configuram, modela dentro de um sistema escolar 

concreto, que acaba por lhe dar um significado real. 

É também recente o movimento que valoriza a pesquisa na formação e na 

prática do professor. Comenta André (2001), que vários autores nacionais e 

internacionais caminham em múltiplas direções. Embora enfatizem pontos 

diferentes, essas proposições têm raízes comuns, pois todas elas valorizam a 

articulação entre teoria e prática na formação docente.  

A discussão do conceito de professor-pesquisador define como uma 

complexa tarefa a atitude analítica e o espírito de investigação que têm de existir. 

Sendo assim, os cursos de formação assumem o papel de desenvolver, em seus 

professores, atitude vigilante e investigativa.  

 Professor-pesquisador, segundo Schön (2000), é aquele que congrega 

as condições de ser ativo, crítico e autônomo, que denuncia a submissão a que o 

professor vem sendo submetido. O que distingue o professor reflexivo do 

pesquisador é que todo professor-pesquisador tem de ser reflexivo, mas o professor 

reflexivo não é, necessariamente um pesquisador.        

Para Schön (2000), o conhecimento profissional rigoroso, baseado na 

racionalidade técnica, tem sido pensado a partir de uma epistemologia da prática 

derivada da filosofia positivista, que diz que os profissionais solucionam problemas 

instrumentais, selecionando os meios técnicos mais apropriados para propósitos 

específicos. O discurso da racionalidade técnica prega que profissionais 

competentes devem não só resolver problemas técnicos, através da seleção dos 

meios apropriados para fins claros e consistentes em si, mas também conciliar, 

integrar e escolher apreciações conflitantes de uma situação, de modo a construir 

um problema coerente que valha a pena ser resolvido.          

Contreras (2002) afirma que o professor deve ter uma boa formação 

teórica para o processo de reflexão, reivindica um conteúdo crítico sintonizado com 

as necessidades mais amplas do contexto da escola e ainda prescreve que a 

perspectiva transformadora deve dar-se coletivamente sendo o compromisso com a 

transformação da realidade e a sensibilidade aberta ao pluralismo.    

Um outro raciocínio sobre os saberes e as competências necessários ao 

professor é desenvolvido por Libâneo (2001, p. 69), para quem  
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saberes são conhecimentos teóricos e práticos requeridos para o exercício 
profissional, competências são as qualidades, capacidades, habilidades e 
atitudes relacionados com esses conhecimentos teóricos e práticos e que 
permitem a um profissional exercer adequadamente sua profissão. 
  

Ao definir competência profissional como a “capacidade de mobilizar 

recursos cognitivos no intuito do enfrentamento das situações diversas”, Libâneo 

(idem, 2001) pontua ainda que      

 

as competências correspondem a uma articulação entre as capacidades 
cognitivas e habilidades, de modo que seu exercício implica operações 
mentais, esquemas de pensamento, que permitem determinar e realizar, 
com eficácia uma ação compatível com a situação. 

 

Neste sentido, pode-se interpretar que o professor motivado a pensar, a 

buscar a sua autonomia cognitiva e didático-pedagógica, que englobe, em seu 

contexto, conteúdo, procedimentos e atitudes, ou seja, que tenha habilidade para 

pensar, fazer e atuar como sujeito pensante, capaz de construir o seu próprio 

conhecimento e, por isto mesmo, dotado do poder de questionar processos e 

procedimentos, é o pretenso professor ideal nessa sociedade do conhecimento65 . 

Para tornar o cidadão apto a atuar nessa sociedade, há de se 

desenvolver, nos docentes, estímulos e subsídios, de tal modo que a busca do 

conhecimento seja baseada no saber científico, todavia significativo para a sua 

atuação, enquanto mediador do saber. É óbvio reconhecer que a capacidade de 

pensar é inerente ao homem. Porém o aprender a pensar e o aprender a aprender 

constituem-se em atividades que precisam ser estimuladas. A instituição escolar, por 

sua vez, tem como função mediar a construção e a reconstrução da cultura, 

expressando a qualidade cognitiva e operativa das experiências de aprendizagem, 

tanto de alunos quanto de professores.  

Apesar de os autores acima em nenhum momento citarem em suas 

concepções a condição da educação inclusiva ou de uma educação específica para 

o deficiente e, portanto, ao discutirem essa temática estarem intencionados a 

estabelecer relações entre o ensino-aprendizagem e uma proposta pedagógica que 

possa vir a formar uma determinada visão da realidade, uma visão que seria uma 

base na qual a escola se organizaria, importa perceber essa produção como um 

                                                 
65 Uma designação dada por vários estudiosos, dentre esses Rifkin (2001). 



 71 

sinal da realidade atual, que é dinâmica e se insere no contexto de transição de uma 

nova fase do capitalismo66. 

Todas essas concepções reveladas formam um possível paradigma que 

se faz presente na literatura pedagógica. O que se quer chamar a atenção é que não 

se pode deixar de pensar nos efeitos que podem surgir a partir dessas orientações 

que talvez sejam contraditórias, mas que se aproximam da condição de ser 

professor, em que deve ser capaz de realizar adaptações, assumindo a 

responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento, cujo perfil requer que seja 

dotado de habilidades múltiplas. Ao mesmo tempo o professor circunscreve-se em 

determinadas condições de trabalho, nas quais a sua prática é reflexo de uma teoria 

útil que orienta as escolhas que afetam a vida e as oportunidades dos alunos, sob 

implicações que nem sempre estão voltadas à igualdade e à justiça social. 

Entretanto, o professor não é um ser acabado nem tampouco proprietário do saber e 

sim um ser em processo, participante de relações sociais que expressam as 

necessidades e possibilidades de conhecimentos próprios de seu tempo histórico de 

sua sociedade.   

 

2.3 A proposta de Educação Inclusiva 

 

A escola inclusiva é entendida como um espaço que inclui os diferentes. 

Esta escola, que pressupõe uma sociedade inclusiva, pode ser concebida como 

possível, pois vem sendo gradativamente modificada no sentido de incluir cada vez 

mais, em seus diferentes setores: no mercado de trabalho, no esporte, na cultura, na 

mídia, nas artes, na religião e na educação.  

Esta sociedade inclusiva deve garantir a todos, na sua diversidade, 

acesso aos distintos espaços de convivência social a que o escolar tem direito como 

cidadão. Tanto a sociedade inclusiva quanto a escola inclusiva fundamentam-se no 

paradigma da inclusão. Este paradigma tem sido objeto de sérios questionamentos 

por parte dos professores, o que demonstra que esta realidade não será 

conquistada sem obstáculos, pois a educação do portador de necessidades 

especiais – nesse estudo específico, a pessoa com deficiência -, era antes uma 

tarefa que se restringia à família e/ou a instituições públicas especializadas, como 

                                                 
66 Conforme citado no capítulo primeiro, o século XXI é palco de grandes transformações que se 
reflete no âmbito educacional.    
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hospitais e escolas especiais e passa, agora, a ser também tarefa do ensino regular, 

e, portanto objetivo de luta.  

Parte-se, pois, do pressuposto de que o aluno com algum tipo de 

deficiência deve ter direito de acesso á escola regular e nela permanecer, para que 

desenvolva as suas potencialidades, de acordo com a sua capacidade, convivendo 

com crianças ditas “normais”, no período habitual da escola. Para isso, ambos, 

escola e professor, talvez necessitem de um processo de formação que os capacite 

para atuarem na perspectiva da inclusão dos “anormais” em meio aos “normais”. 

É preciso, no entanto, que a escola repense as suas características, as do 

professor, as do seu trabalho, entendendo que este trabalho é uma necessidade, 

uma maneira de o ser humano reconhecer-se como sujeito dotado de compromisso 

com a diversidade. Desse modo, torna-se relevante compreender que a inclusão não 

se destina somente aos alunos “deficientes”; dizendo de outro modo, aos “anormais”.   

O princípio que se quer adotar é o de que todos somos diferentes e o 

trabalho docente desenvolve-se em grupos constituídos pela diversidade. 

Recomenda-se que a escola tenha um ensino voltado para a diversidade, 

aproveitando e valorizando as potencialidades de cada um. A educação inclusiva 

assenta-se no respeito às necessidades especiais do escolar e pressupõe que o 

professor entenda que seus alunos apresentam níveis e ritmos de aprendizagem 

diferenciados. Recomenda-se ainda que a educação inclusiva contribua na formação 

do cidadão, na busca de uma sociedade para todos, de tal modo que todos 

aprendam que pertencer a esta sociedade é direito e não favor.     

Por isso, entende-se, no presente trabalho, que estudar especificamente 

a atividade docente na perspectiva da educação inclusiva é tarefa importante, pois 

esta atividade também representa uma operação humana, por meio da qual o 

professor tenta garantir tanto o seu reconhecimento pessoal como o social, pois 

parte-se do pressuposto de que o conhecimento transforma-se em cultura por meio 

de seu trabalho.  

É interessante observar que é no mesmo contexto social em que se 

insere a proposta de incluir na escola regular o possuidor de um déficit, insere-se 

também a discussão da inteligência como a capacidade exigida para as mais 

qualificadas funções do mercado de trabalho, o que então fundamenta um 

mecanismo de legitimação de exclusão social, pois permite que se estabeleçam 

diferenças entre quem possui e quem não possui maior qualificação para o trabalho.     
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Para Frigotto (1999), está-se vivendo a denominada Terceira Revolução 

Industrial, na qual se presencia não apenas uma mudança qualitativa da relação do 

ser humano com a realidade, mas também a ampliação da capacidade mental e 

intelectual. Nesse sentido, a inteligência – se definida como condição individual – é, 

nessa tendência de intelectualização do processo produtivo, um critério fundamental 

de exclusão da vida na sociedade. Para Marx (In: HARNECKER, 1968, p. 41), “em 

todo processo de produção se estabelecem determinadas relações entre os 

diferentes agentes da produção... estas relações podem agrupar-se em: relações 

técnicas de produção e relações sociais de produção”. Na escola, o professor pode 

ser considerado como um dos principais agentes da produção, pois participa 

ativamente de processo de ensino-aprendizagem; o que aparentemente ocorre é a 

ausência de controle e de domínio dos saberes necessários ao exercício de sua 

função.              

Na verdade, nem a escola nem o professor planejaram e possivelmente 

não tenham tido oportunidade de elaborar uma proposta político-pedagógica que 

tenha como centro o processo ensino-aprendizagem para uma pedagogia da 

diversidade, destinada ao aluno o que é diferente, ou seja, que apresenta um déficit 

cognitivo, auditivo, físico ou visual. As necessidades desse escolar demandam 

recursos didático-pedagógicos específicos, de acordo com suas necessidades 

especiais – físicas, sensoriais ou mentais.  A sociedade e, portanto, o professor traz 

consigo uma carga de preconceito67 muito grande em relação à pessoa com 

deficiência. Pode-se arriscar a dizer que esse sentimento se estende a todos 

aqueles que adotam o padrão de normalidade que a sociedade elaborou, eivado de 

concepções que naturalizam e justificam o fracasso de muitos e o sucesso de alguns 

a partir da compreensão de que a responsabilidade pelo fracasso é tarefa de caráter 

individual.  

O Estado, através de suas propostas legais referentes à educação 

inclusiva, cria um senso comum em que os professores começam, aos poucos, a 

acreditar de forma utópica, nesse processo determinado historicamente, e com ele 

colaborar, supondo a possibilidade de uma escola includente, independentemente 

de mudanças fundamentais.  

 

                                                 
67 Ler sobre o trabalho de Agnes Heller (1992), nesse estudo na página 60 definição de preconceito. 
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2.4 Como Pensar a Profissionalidade Ideal  do Professor? 

 

A abordagem que a seguir se apresenta fundamenta-se no exercício de 

pensar a construção de uma nova representação68 escrita a partir do exercício por 

meio do qual se pensa idealmente a profissionalidade no contexto de educação 

inclusiva: o ritmo e as conexões do trabalho do professor, porque é no decorrer da 

sua formação acadêmica e da sua experiência profissional, pois é nesta trafetória 

que vão se estabelecendo valores que orientam opções implícitas do pensamento 

do professor, reveladas por meio das atitudes exercidas.  

A descrição da vida cotidiana do trabalho do professor a partir das 

interferências teóricas da atual proposta de inclusão escolar requer algumas 

recomendações, ou seja, um repensar através de passos dentre os quais destacam-

se: a) o desconhecimento da realidade, pelo professor, quanto à nova turma a cada 

início de ano letivo como fator que interfere na elaboração do seu plano de curso; b) 

a previsão de que sua nova turma pode ser composta de uma diversidade de 

alunos, em termos de características sócio-culturais, emocionais, cognitivas, físicas 

e sensoriais; c) o contato com a nova turma, momento em que o professor 

reconhece haver ou não a necessidade de adequação do plano do curso, de modo a 

utilizar o seu saber didático-pedagógico para lidar com o conhecimento e a 

diversidade própria da turma inclusiva. 

De um lado, parece que a profissionalidade do professor já está pronta e 

estabelecida; de outro, depara-se com as exigências da formação acadêmica desse 

profissional, numa relação tal que ambas desvelam a necessidade de se pensar em 

redefinir teoria e prática frente à educação inclusiva.  

Assim, antes de iniciar as aulas, é preciso que o professor da escola 

inclusiva revise a sua rotina, a começar pela revisão de suas gavetas e estantes. 

Neste momento, ele possivelmente leria e releria todos os recadinhos de final de ano 

deixados pelos ex-alunos, realizando um retorno, evocando lembranças de imagens 

agradáveis de alunos, tais como um rosto, um sorriso, um balbucio. Enfim, 

características marcantes e inesquecíveis que se fazem presentes através de 

atividades e/ou dos recadinhos que eles deixaram registrados na memória do 

professor. O mesmo processo ocorre em relação às atividades antigas de alunos 

                                                 
68 O exercício de pensar cotidianamente a prática do professor foi idealizado pela autora. Portanto é 
individual e não coletivo. 
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que já se fazem adultos, pois esta é uma das profissões que pode ser caracterizada 

como duradoura, apaixonante: uma vez assumida, dificilmente se consegue 

abandoná-la.  

Ser professor é pensar nessa relação humana que se faz na convivência 

com um grupo de alunos por determinado período em que, por menor que seja, há 

comunicação, troca de experiências, olhares, sentimentos e saberes, com destaque 

para a troca de saberes, pois se entende que a relação professor/aluno, em sua 

origem, existe por ter um sujeito que deseja ensinar e outro que deseja aprender. É 

pensando sobre esse saber que, inicialmente, o professor se volta para a elaboração 

de uma proposta de estudos, os famosos planos (anual, semestral, mensal, diário). 

É a hora de selecionar conteúdos que reflitam as questões que surgem no 

pensamento do professor à interrogação: qual é o conteúdo válido, ou seja, qual é o 

saber necessário e legítimo para esses alunos que estão sendo convidados a um - 

novo - encontro ao encontro de uma troca de aprendizagem significativa e de 

qualidade proposta pela escola inclusiva.       

A leitura e releitura de livros e artigos, a busca nas livrarias e bibliotecas 

por algo novo é fatal. A sensação que se tem é a mesma de uma criança quando 

está prestes a ganhar um brinquedo novo: sente-se afoita, curiosa, cria uma 

expectativa eivada de prazer e ansiedade. É significativo o momento da pesquisa 

para a elaboração da proposta de cada aula. Idealizar cada passo da atividade 

docente significa viver momentos de dúvida, como, por exemplo, sobre a melhor 

forma de conduzir a mediação de determinado conteúdo. Mas o que dificulta essas 

construções mentais é a necessidade de elaborar um instrumento avaliativo, 

momento em que o professor se debate entre pensamentos diversos para não atuar 

de forma injusta.  

A proposta do plano do curso ou plano da disciplina apresenta-se em 

caráter provisório, jamais definitivo e, ressalta-se, é de suma importância que esse 

ato de planejar seja tanto individual como coletivo, ou seja, é necessário o professor 

refletir sobre suas pretensões, aliá-las às dos seus colegas e com isso somar e 

recriar seus pensamentos para uma construção coletiva. Porém, é no momento em 

que o professor se encontra em sala de aula, com o grupo de alunos, que traz uma 

diversidade de olhares, iniciando-se, de forma concreta, a sua tarefa, o exercício de 

sua profissão.  
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O sentimento do professor, no primeiro encontro, tende a ser um misto de 

desejo e receio. A relação que começa a se estabelecer entre alunos e professor é 

infinitamente complexa. Não havendo como definir com exatidão as imagens e 

conexões que vão sendo construídas na subjetividade de cada aluno. Apesar disto, 

quando a dinâmica da aula alcança o envolvimento do alunado, com o objeto em 

estudo/conteúdo, revela-se a possibilidade de agregar ao seu conhecimento anterior 

uma nova forma de conhecer este objeto. O professor percebe um movimento na 

hexis corporal desse aluno, o que lhe permite considerar que o saber, o ato de 

conhecer, está sendo processado por seus alunos. A relação que se pode 

estabelecer frente aos olhos do alunado é tanto de admiração pelo saber do 

professor como de desejo de aproximação/identificação com esse saber. É a partir 

daí que o aluno sente-se atraído para ir ao encontro do objeto proposto para estudo. 

Com o passar dos dias, as aulas se avolumam, o repensar as atividades 

diárias se torna mais claro diante do convívio e do conhecimento que se estabelece 

com o alunado, às necessidades de cada aluno vão sendo descobertas e o estudo, 

continuado. O conteúdo preparado anteriormente ao período das aulas é 

fundamental para que as condições do processo de ensinar e aprender sejam 

satisfatórias, embora jamais mostrem-se completas e acabadas. O professor, ao se 

abrir para a discussão com seu alunado, ou seja, ao realizar uma troca entre o que 

ensina e o seu aprendiz, questionando sem coerção, realiza uma mediação 

significativa, que provoca no seu interlocutor a condição de ser participativo e 

questionador.  

O mais interessante é que o professor, ao realizar sua atividade de pensar 

com o outro um determinado tema de estudo, aprende sobre o tema de uma outra 

forma não antes pensada; é como se quanto mais vezes o professor ensina o 

mesmo conteúdo, mais vezes ele refaz e recria sua forma de olhar e, portanto, 

cresce com o seu alunado: sua aprendizagem o enriquece e o torna um profissional 

que acrescenta ao seu conhecimento uma profundidade que o enobrece. É por isso 

que o professor não precisa temer em dar o que tem, não precisa ter receio de 

perder o seu lugar, de concorrer com o seu alunado. A característica do egoísmo 

não deve estar contida neste profissional, mas deve sim, a de coragem para 

estabelecer um vínculo democrático, no qual a relação seja de respeito e desejo 

recíprocos.  
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O ano segue com aulas diversas. Pode-se afirmar que nenhuma aula é 

igual à anterior, e isso é o que menos importa, pois o que de fato interessa ao 

professor, enquanto profissional, é conseguir acompanhar a teia de conexões que 

vão sendo construídas no decorrer do processo em cada aluno. Essa teia ora se 

une, ora se distancia, ora se estende, enfim, se embaraça e desembaraça, contanto 

que, ao final do curso, resulte em avanços conforme os limites de cada aluno, ou 

seja, que haja lógica e coerência em relação àquele conteúdo e ao momento do 

estudo, pois se sabe que o conhecimento é inconcluso, inacabado.  

E o que é ser professor? Ou, como nos tornamos professores? Quando 

saímos da universidade, o choque entre a teoria e a prática é inevitável, muitos de 

nós não recebemos uma acolhida segura e confortável e, ao estarmos diante do 

cenário da sala de aula, as questões/dúvidas são inúmeras. Por mais conhecimento 

que o profissional possa ter conquistado na vida e na caminhada estudantil. Os 

professores novatos/ingressos trazem consigo um desejo enorme de acertar, a 

utopia de resolver o mundo da sala de aula que se apresenta de cabeça para baixo. 

A inserção desse profissional irá se dar em contextos diferenciados conforme o 

bairro/localidade, frente à ausência/presença de capital econômico, afetivo, cultural 

em maior ou menor grau e, portanto, serão relativos os seus desafios e as suas 

conquistas. 

O que se pretende dizer é que o professor, ao iniciar a sua carreira, traz 

consigo uma bagagem teórica e um entendimento anterior adquirido 

academicamente.  É a partir deste entendimento que ele fará, agora solitário, sua 

proposta de trabalho. Não se quer dizer com isso que o professor não deva unir-se 

aos seus colegas veteranos e assim realizar o seu plano de atividades, mas há 

momentos da atividade profissional desse trabalhador que se acumulam àquilo que 

almeja, Na sua relação com o seu projeto profissional, que será ele próprio que 

deverá tomar as decisões, adotando as atitudes e ações adequadas ao seu fazer 

imediato. Há momentos em que tem de agir inesperadamente, sem tempo para 

leitura prévia e/ou dicas obtidas por colegas veteranos. Por isso, atribui-se a 

relevância à base teórica recebida na graduação.  

No decorrer de sua vivência, o professor amplia seu conhecimento, 

desenvolve sua didática e se torna profissional. No entanto a cada nova 

aula/disciplina, as suas conexões que se interpõe tornam-se mais extensas, 

profundas e interessantes. É como se no decorrer do trabalho o professor 
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aprendesse a se fazer profissional; é como um processo que faz rever e acrescentar 

instrumentos e conhecimentos sobre o objeto de trabalho, que é o saber. 

A sensação que se tem em sala de aula é a de que este é o espaço do 

poder relacional, pois ele se dá entre o aluno, o professor e um determinado 

contexto, não devendo ser uma relação de imposição, na qual o professor impõe sua 

vontade, seu conhecimento ao aluno, mas sim uma relação de respeito, pois, de 

qualquer forma, essa relação irá causar interferências no comportamento do aluno e, 

por isso, se o profissional se omite, fazendo-se neutro em relação ao aluno que não 

se enquadra nos padrões de normalidade/perfeição, ou se age com coerção, 

possivelmente irá contribuir para uma formação sem autonomia. O poder de sala de 

aula é relacional, uma vez que ocorre numa relação em cujo contexto em que se 

situam alunos e professor; é também relativo, podendo ser medido por meio dos 

resultados alcançados, mas nunca neutro, porque a sua influência tem sempre 

alguma importância sobre a correlação de forças sociais, devido à função da 

instituição escolar na sociedade.  

O que o professor iniciante não tem é experiência, e uma visão ampla e 

concreta de sua atividade profissional; é como se, no decorrer dos anos de trabalho, 

os conteúdos e estratégias fossem ficando claros e se consolidando. O tempo de 

trabalho se torna importante à medida que o professor busca continuamente um 

novo fazer, recria e aprofunda seus critérios e saberes. E isso é o contrário do 

professor que usa o mesmo plano e os mesmos conteúdos ano após ano, o que 

seria uma atividade profissional sustentada pela repetição, pela cópia.  

Para falar do professor, necessariamente tem-se de pensar no aluno. Os 

alunos se apresentam de diversas maneiras e condições, geralmente tendendo a 

serem agrupados pelo critério da idade e, por fazerem parte de uma determinada 

comunidade, têm características culturais e sócio-econômicas semelhantes. Isto 

significa que os alunos da escola pública geralmente são filhos de uma classe 

menos favorecida – os subalternos e, portanto, os excluídos de capitais econômico, 

cultural, político –, ao contrário dos filhos da classe-média e média-alta, que tendem 

a estar em escolas privadas, caracterizados por hábitos – alimentares, de lazer, seus 

trajes - e modos de comunicação diferenciados daqueles da escola pública. Suas 

diferenças não são apenas sociais, econômicas ou políticas; são também referentes 

à questão cognitiva/intelectual, pois cada aluno, ao chegar ao professor, traz consigo 

suas características/condições internas e externas. No decorrer de seu 
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desenvolvimento e de sua socialização, o aluno se torna um ser socializado. Suas 

leituras passam a depender das oportunidades a que tem acesso e dos estímulos 

externos que lhe sejam propiciados.  

A questão que se persegue é “como” o grupo de professores vem se 

apropriando dessa proposta no nível real da educação inclusiva que se dá a partir 

dos dispositivos legais. Verificar como a apropriação do conhecimento da legislação 

se estabelece no senso comum, ou seja, como o grupo de professores da escola 

pública, de forma coletiva, apropria-se da legislação que regula as suas práticas, 

transformando esta apropriação em conhecimento socialmente elaborado e 

partilhado, de forma a determinar atitudes e comportamentos em relação ao aluno 

com deficiência. Tal apropriação não alcança ainda a compreensão de que há 

possibilidades concretas de se fazer educação inclusiva, ao invés de levá-la para o 

âmbito pedagógico, tem-se o contrário acontecendo atualmente, ou seja, percebe-se 

uma condição de naturalizar e classificar esta prática enquanto proposta de caráter 

caritativo e afetivo. É a apreensão no âmbito pedagógico que dá abertura ao 

processo de aprendizagem do aluno com deficiência e faz com que a escola 

inclusiva seja encarada como uma proposta de direito do cidadão. O que se deve 

buscar para a pessoa com deficiência através da inclusão escolar é, deste ângulo, o 

seu direito de efetivamente constituir-se como cidadão. 

 

2.5 A Profissionalidade R eal do Professor? 

 

Pensar a profissionalidade docente pressupõe admitir que a 

aprendizagem não é responsabilidade total do professor; que se tem consciência de 

que diversas são as condições e variáveis que afetam o rendimento escolar do 

alunado e que dificultam ou impedem a qualidade de seu aprendizado. 

Presencia-se um discurso competente e uma ação pedagógica que é 

impermeável à mudança. A força do discurso ideológico no contexto neoliberal 

estimula uma quantidade significativa do professorado ao individualismo e à 

competitividade, tornando-o cúmplice da ética do mercado que se curva aos 

interesses do lucro; quando o que a escola inclusiva exige é uma relação de respeito 

às diferenças. Ao invés de formar para a humanização do ser humano, tem servido 

muito mais ao treinamento de suas destrezas, concebido o alunado como um 
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conjunto de seres passivos, alienados de seu contexto sócio-histórico, pouco 

estimulado a explorar sua curiosidade e a ir mais além de seus condicionantes. 

A pessoa com deficiência tem um passado de exclusão constituído no 

meio educacional. Além disso, se o professor, em sua formação acadêmica, tende a 

receber uma base teórico-prática precária, que lhe oferece um mínimo de condições 

para lidar com os alunos ditos “normais”; mais precária ainda é sua preparação para 

lidar com alunos deficientes. O professor necessita sim, antes de tudo, de uma boa 

formação constituída tanto pelo respeito à diversidade quanto pelo conhecimento de 

modos de saber ser e saber fazer. 

Diante dessa perspectiva, importa-se salientar a proposta da Declaração 

de Salamanca (UNESCO, 1994), em relação à formação do professor, diante do 

deficiente de,  

 
garantir que, no contexto duma mudança sistêmica, os programas de 
formação de professores, tanto a nível inicial como em serviço, incluam as 
respostas às necessidades educativas especiais nas escolas inclusivas.  

 

Sendo assim, faz-se necessário buscar perceber em que se convertem 

esses documentos oficiais quando chegam ao cotidiano da escola. Apesar de as leis 

citadas serem consideradas como resultados de luta das minorias, ou seja, como 

instrumentos que supostamente irão determinar mudanças na dualidade69 da escola, 

não garantindo formação em nível superior que faça o rompimento da barreira de  

preconceito que a sociedade ergue diante dessas minorias e que a escola ainda 

manifesta em relação à criança com deficiência, quando constata sua ineficácia 

diante dos ditos “normais”. O que significa então, na prática, incluir o aluno deficiente 

na estrutura de "educação para todos”? 

A realidade revela a inexistência de mínimas condições de trabalho para a 

efetivação da proposta de educação inclusiva. A começar pelas salas de aula, que 

continuam lotadas, carentes de recursos físicos e pedagógicos, dificultando o 

acompanhamento de alunos deficientes, já que cada deficiência tem sua 

especificidade a ser atendida. A estrutura física dos prédios escolares, de forma 

muita vagarosa, tem se adequado às adaptações obrigatórias. Como se toda 

                                                 
69 O sistema de ensino, que se dividia em regular e especial, agora se propõe a ser único; a escola 
que deveria ser tida como um instrumento social de justiça e de promoção tem produzido, ao 
contrário, uma grande quantidade de fracassados e excluídos. 
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condição macro-estrutural não bastasse por suas ineficiências, tem-se o espaço de 

sala de aula, ou seja, da profissionalidade do docente, quando os professores 

passam por dificuldades severas ao terem que lidar com as diferentes deficiências 

de seus alunos. Posicionam-se como não conhecedores desta proposta curricular, 

de estratégias adequadas e conseqüentemente, da forma como avaliar seus 

incluídos. Presencia-se então, a uma quantidade significativa de professores em 

uma posição de desistência constante acreditando que “nada se pode fazer contra a 

realidade social” que passa a ser concebida como “quase natural”. Imbuído dessa 

ideologia, o professorado não se sente em condições para atuar na prática de sala 

de aula da escola inclusiva por não ter tido uma formação suficiente que lhe desse 

rigor teórico-científico e didático.  

O preconceito é, segundo Heller (1992), uma categoria da vida cotidiana. 

É uma construção social, ou seja, todos são, em certa medida, preconceituosos. Se 

isto é pertinente, então o professor da escola inclusiva inicialmente necessita refazer 

seus conceitos para acolher e incluir esse aluno. Em relação à proposta de 

transformar o professor prático em ativo, reflexivo, pesquisador e outras quaisquer 

denominações, não irão acontecer por mero acaso, nem tão somente pela sua força 

de vontade. Isto se dá por meio da sua formação teórica de qualidade no lócus 

universitário, fundamentalmente aliada á lutas e conquistas contínuas para a real 

efetivação da escola e do professor ideal para a escola pública inclusiva.     

A diversidade do alunado se faz presente neste novo contexto, e a 

instituição formadora, seja ela de ensino básico e/ou superior, vem se deparando 

com essa realidade. O professor é um elemento primordial que deve ser repensado, 

ou melhor, é preciso repensar não somente o sujeito/profissional, mas 

principalmente sua prática profissional da qual se falava no início desta discussão. E 

agora o professor, ao iniciar o ano/semestre letivo, começa a pensar que, em sua 

sala de aula, o tipo ideal de aluno, aquele que se adotou como o perfeito, possuidor 

de dom e aptidão, já não mais existe; o professor já tem clareza, ou ao menos 

começa a ter, de que o seu alunado é diverso, e então se depara com diversas 

questões, como quais os conteúdos que deve selecionar. As metodologias e 

avaliações devem ser diferentes e adaptadas de acordo com a necessidade especial 

de cada aluno? O professor pode e deve estudar e conhecer sobre desenvolvimento 

humano e as deficiências que ocorrem mais comumente, porém é somente a partir 

do momento que se estabelece uma relação de convivência entre aluno e professor 
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é que se dará a busca continua para que sua formação profissional favoreça a 

renovação de sua prática pedagógica.  

O que de fato se discute é que o professor, diante desse 

movimento/processo, busca compreender como vem se dando a profissionalização 

docente, a prática pedagógica de sala de aula, a relação ensino/aprendizagem entre 

aluno e professor, frente à educação inclusiva, em especial em relação professor-

aluno que recebe formação inicial em nível superior – conforme estabelece a LDB 

9.394/96 -, pois é sabido que as leis estão de fato e de direito acessíveis ao cidadão, 

embora se ressalte que a política neoliberal tem interesse em minimizar os gastos 

públicos com o social e maximizar os gastos com o econômico, e até estar de 

acordo com o fato de ter havido uma inclusão “de cima para baixo”, que caiu como 

um “raio” na cabeça do professor e na escola, pois não fora preparado/qualificado 

para essa competência/habilidade. Ainda assim entende-se que a educação 

inclusiva é um fato real. Não há como negar essa condição. E agora? O que fazer 

com a prática de sala de aula? Como fazer? Qual o método? O currículo? A 

avaliação? Essas são as questões com que se depara, no cotidiano, o professor. 

Os documentos oficiais citados no capítulo anterior comprovam a 

legalidade da educação inclusiva e a obrigatoriedade de a instituição escolar 

proporcionar acesso e permanência para todos, independente de sua condição, o 

que de certa forma impõe, tanto à escola de educação básica como a de nível 

superior, um novo papel social, conforme já citado anteriormente.   

Frente a essas leis, tem-se a discussão da inclusão, vista pelo 

professorado como descabida, fora de ordem, de lógica, pois ele não consegue se 

ver mediando o conhecimento de uma pessoa com necessidades educacionais 

especiais, uma vez que entende a exclusão na educação brasileira ocorrendo com o 

dito “normal”, com aquele que é possuidor de visão e audição, em toda a 

constituição do processo histórico da educação brasileira, desde sua origem até o 

momento atual. Sendo assim, é difícil pensar na proposta que privilegie o especial 

(surdo, cego, paralítico, cadeirante), no espaço escolar dinamizado mediante método 

didático-pedagógico tradicional, que deixa de incluir tanto estes quanto os demais: o 

pobre, o índio, o homossexual, o negro e etc. Portanto, incluir pessoas com 

necessidades especiais, no ensino básico, seja no ensino superior, é, para uma 

grande quantidade de professores, puro romantismo e, porque não dizer, uma 

incoerência. Entretanto, tem-se assistido a um verdadeiro descaso para com a 
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proposta de educação inclusiva na organização curricular dos cursos de formação 

de professores nos corredores das escolas/universidades. As questões que se 

apresentam são diversas, a começar pela barreira atitudinal. Orienta-se, através de 

conferências e produções escritas, que o professor deve buscar para superar os 

seus preconceitos, começar a ver o aluno real, desfazer-se de suas concepções 

arcaicas, tradicionais, tendo em vista que o novo aluno que se apresenta no 

mercado, para o mundo do trabalho, é esse, o diferente, não mais o padrão, o 

adestrado que a escola instituiu e legitimou como o correto. Visto isso, pode-se 

afirmar que há as duas faces na moeda no cenário educacional goiano sendo 

calorosamente apreciadas e discutidas, de forma intensa pelo professorado e/ou 

pelos interessados no assunto. Confirma-se a premissa de que, ao atribuir 

significados a sua realidade, o homem cria cultura; ao inventar seu espaço, recria 

memórias e pensamentos que servem de base para dar significado a vida cotidiana. 

Em sua necessidade de pensar o mundo, o homem é considerado um permanente 

aprendiz. A educação sistematizada e formal que a instituição 

universitária/educacional se propõe realizar é parte dessa cultura que se torna válida 

para a realidade na qual a criatura humana está inserida.  

Este novo milênio/século inicia-se circunscrito em estruturas que se 

modificam rapidamente, como é o caso da informação, da tecnologia, da informática, 

da moeda virtual, dos avanços da medicina, das máquinas no campo, enfim, há toda 

uma reestruturação produtiva que cobra da escola/universidade a renovação de sua 

prática pedagógica, uma mudança do fazer pedagógico.  

Embora as questões referentes ao currículo tenham implicações sociais 

amplas, afetando toda a sociedade, o debate sobre o mesmo tema – quando feito – 

encerra-se no âmbito dos profissionais do ensino. Mesmo sabendo-se que o 

currículo insere-se em um projeto social, em formação. 

A pessoa com deficiência tem um passado de exclusão constituído no 

próprio meio educacional e o professor, em sua formação acadêmica, recebe uma 

precária base teórico-prática que lhe oferece um mínimo de condições para lidar 

com as crianças ditas normais. Muito menos para lidar com os chamados 

“anormais”. O professor necessita sim, antes de tudo, de uma boa formação da qual 

conste o respeito à diversidade e a consciência das possibilidades transformadoras 

de sua ação.  
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Ao definir a escola que se quer, passa-se antes de tudo, pela formação do 

professor, sustentada por um conhecimento que possibilite o discernimento de 

estratégias reveladoras das injustiças sociais, para que o capital cultural seja um 

conhecimento de uso social, um instrumento de libertação dos dominados, que 

combate a cristalização da ideologia do dom e da vocação e que, de fato, considere 

todos como cidadãos de direito. 

 

2.6 Pensando o currículo  

 

As condições de trabalho do professor têm sido alvo de críticas e as 

políticas de formação acadêmica do professor têm sido insatisfatórias no sentido de 

garantir a acesso ao nível universitário e, muitos, quando conseguem, têm 

encontrado obstáculos à sua permanência.  

Se se quer intervir na qualidade da aprendizagem que a instituição 

universitária oferece, é preciso considerar o produto de toda a discussão existente a 

respeito no cenário educacional. Nesse cenário, destaca-se a proposta currícular, 

em que se entrecruzam componentes de determinações diversas, como as 

pedagógicas, as políticas e as administrativas. 

Neste trabalho, objetiva-se conceituar currículo como uma construção 

social. Se é algo que se constrói, não é indiferente aos contextos histórico, político e 

de sala de aula no qual se configura, o que implica pensá-lo dentro de um sistema 

escolar concreto e real. Diferenciando da visão positivista/tecnicista, esta é a adoção 

de uma postura crítica, que o considera enquanto práxis que se estabelece no 

diálogo entre professores e alunos e não como algo estático. 

Se o contexto de reestruturação produtiva da sociedade neoliberal baseia-

se no funcionamento do mercado - gestão da qualidade total, é necessário que se 

desenvolvam mecanismos de controle e regulação de professores e que se 

redefinam os pais e alunos de usuários para clientes e consumidores, colocando a 

educação no centro das tentativas de uma nova configuração cultural. É preciso, 

pois refletir o currículo como elemento central na atividade educacional. 

As concepções curriculares são as formas que a racionalidade 

ordenadora do campo teórico-prático adota, ou seja, o currículo traduz uma opção 

cultural, fazendo parte de um projeto que pretende tornar-se cultura-conteúdo do 

sistema educativo.  Nisso reside a importância essencial de discuti-lo, uma vez que é 
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ele que referencia e ao mesmo tempo norteia uma determinada linha metodológica e 

subsidia práticas pedagógicas. É em torno dele que esta prática gravita. Assim, 

renovar o currículo simplesmente como plano não é suficiente para a conquista de 

mudanças substanciais na realidade. É preciso tomar consciência daquilo que ele 

perspectiva, a fim de que se concretizem as mudanças pretendidas. 

Se o currículo, por si só, enquanto proposta político pedagógica, não 

assegura condições para que se construa a escola inclusiva, ele é, entretanto, ponto 

central de referência na melhoria da qualidade do ensino, na mudança das 

condições da prática escolar, no aperfeiçoamento dos professores, na renovação da 

instituição educativa em geral e nos projetos de inovação dos centros escolares. 

Em relação ao currículo da educação básica, que não é a questão central 

desse estudo, importa fazer uma ressalva. Presencia-se o Governo Federal, 

atendendo às prescrições da Constituição Federal de 1988, elaborar através do 

MEC – Ministério da Educação, os parâmetros curriculares nacionais – através dos 

PCNs. Nesse desenho de currículo, a busca de ressignificação dos conteúdos 

procede de “fora pra dentro”, iniciativa que procurou responder às novas demandas 

por qualidade do ensino. Os PCNs foram apresentados à escola sem caráter de 

obrigatoriedade, porém como se constata uma tendência a tornar obrigatória sua 

adoção, corre-se o risco de um discurso uniforme, o que vem acontecer no mesmo 

momento em que se defende a descentralização, o pluralismo de idéias e a 

importância das diferenças. 

Ao contrário dessa uniformização e das prescrições oficiais, que inculcam 

a cultura legítima, tem-se visto iniciativas de algumas prefeituras com propostas 

democrático-populares (SP, RJ, MG e GO), projetando um currículo integrador, 

multi-referencializado, para atender grupos diferenciados da sociedade, que, por 

essa razão, causa receios e dificuldades ao professor das séries iniciais do ensino 

fundamental. Importa retomar aqui algumas posições de teóricos atuais que, ainda 

que parcialmente, discutem esse currículo, naquilo que se refere à formação de 

professores.  

Ao buscar conceituar currículo, são inúmeras as acepções produzidas 

pelos estudiosos do campo. Por alguns, é considerado guia que o aluno recebe na 

universidade, por outros um conjunto de experiências de aprendizagem planejadas 

por outros, ainda, como definição de conteúdos da educação, ademais, como planos 

ou propostas e finalmente, pode ser considerado como soma ou resultados de 
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aprendizagem. Para SACRISTÁN (2002), “currículo é uma manifestação deliberada 

de cultura via escola, cuja essência consiste no entrelaçamento do desvelar da 

história do eu individual com o desvelar da história do eu coletivo. É um ir e vir do 

particular para o universal”.  

Para Silva (1995), “currículo constitui o núcleo do processo 

institucionalizado de educação. O nexo íntimo e estreito entre educação e identidade 

social, entre escolarização e subjetividade”. Educar é, portanto, um processo de 

incorporação cultural. Diante disso, questiona-se como a universidade tem cumprido 

esse papel, no sentido de propiciar ao aluno a oportunidade de examinar as relações 

entre poder e conhecimento, assim como desenvolver visões que permitam perceber 

a dominação e a subordinação de um grupo sobre outro, seus diferentes interesses 

e práticas. 

Ao examinar a vida cotidiana da escola, importa observar as mutáveis 

relações de poder contidas no currículo, expressa num momento histórico e social 

determinado. A história tem importante papel na reconstrução, no processo de 

definição do conhecimento oficial para a formação de um profissional crítico. Para 

Apple (2003), ser crítico é mais que apontar erros, envolve a compreensão de 

conjuntos de circunstâncias historicamente contingentes e das contradições nas 

quais vive o homem, e ainda estar conectado e participar dos movimentos sociais; 

significa um amplo compromisso com a instituição escolar e com a sociedade 

democrática. 

Educar e ensinar significam, sobretudo, permitir um contato com a cultura, 

na acepção mais geral do termo. “Trata-se de um processo em que a própria 

experiência cultural do professor é determinante” (SACRISTÁN, 1989, p. 67). Neste 

sentido é preciso repensar os programas de formação de professores que tenham 

uma incidência mais forte nos aspectos técnicos da profissão do que nas dimensões 

pessoal e cultural. 

De seu ponto de vista, a imagem da profissionalidade ideal é configurada 

por um conjunto de aspectos relacionados aos valores, aos currículos, às práticas 

metodológicas ou à avaliação. Mas, se a profissionalidade é o conjunto destes 

aspectos, tem-se de tratar o elemento de organização dos cursos de formação 

docente, denominado por currículo, instigado por uma interrogação: Será que os 

professores dominam a prática e o conhecimento especializado no nível da 

educação e do ensino?  
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Ainda conforme Sacristán (1989), os professores não produzem o 

conhecimento que são chamados a reproduzir, nem determinam as estratégias, as 

práticas de ação. Por isso, é muito importante analisar o significado da prática 

educativa e compreender as suas conseqüências no plano de formação de 

professores e do estatuto da profissão docente, o que, no entendimento de 

Popkewitz (apud SACRISTÁN, 1989), configuraria a prática educativa. A ligação 

entre a dinâmica interna da vida escolar e a condição externa a ela exige que os 

investigadores tenham em consideração o contexto mais amplo do pensamento e da 

ação. Essa perspectiva pressupõe alargar o conceito de prática, não o limitando ao 

domínio metodológico e ao espaço escolar, pois a prática não se reduz às ações dos 

professores.  

Para Apple (2003), “poder” não tem só sentido negativo, como dominar e 

impor, mas pode também significar as formas concretas e os materiais através dos 

quais se tentam construir instituições que respondam a necessidades e esperanças 

mais democráticas. 

A relação exclusão/inclusão gera alterações nas propostas daqueles que 

realizam uma administração pública. A direção das ações governamentais é, na 

maioria das vezes, repensada a partir da elaboração e da implementação de 

políticas públicas sociais que, através da interferência do Estado na vida social, 

destinam recursos financeiros, controlam as ações e omissões e, ao lado de tudo, 

visam a fixação de competências e responsabilidades.  

O conhecimento acerca das leis em todos os âmbitos é absolutamente 

fundamental quando se quer defender uma causa ou fazer valer direitos de 

cidadania. No caso da educação inclusiva, conhecer a legislação é importante não 

apenas para se buscar a efetivação de direitos do alunado, como também para se 

ter uma idéia de como o Brasil é tão competente para fazer boas leis quanto não o é 

para cumpri-las. Nesse contexto o novo paradigma da educação na sociedade atual 

oferece tanto o conhecimento requisitado pela sociedade no tocante às forças 

produtivas, quanto o requisitado como instrumento de cidadania.  

Ainda conforme Silva (1995), a perspectiva de superar a homogeneização 

social e cultural, em que o pensamento hegemonicamente masculino, e 

inflexivelmente machista e patriarcal, porém exercido pelo gênero feminino, deve 

começar pelos cursos de formação de professores das instituições de ensino 

superior. Ao partir do currículo, entende-se que o mesmo produz habilidades e 
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capacidades de intervenção cultural no processo de transformação, faz-se 

necessário, assim, discutir esse poder que um grupo dominante tem de se fazer 

representar através de sua cultura sobre o grupo dominado. 

 

Considerações gerais 

 

Para continuar a presente análise sobre currículo, suas relações com o 

poder e com as representações, é preciso considerar a concepção problematizadora 

de Freire (1988), que se contrapõe a uma prática bancária, imobilista, em que se 

desconhece o homem como ser histórico, como ser que está sendo, como ser 

inacabado, inconcluso.  

O ser humano, ao ter consciência de sua inconclusão, apropria-se de sua 

realidade histórica e é capaz de transformá-la, tornando-se sujeito de sua busca. De 

acordo com Freire (1988, p.75), para a educação problematizadora, enquanto um 

quefazer humanista e libertador, o importante está em que os homens submetidos à 

dominação lutem por sua emancipação. O estudo da formação docente e dos 

saberes fundamentais para a prática pedagógica do professor, tem como destaque o 

profissional que ensina o outro a pensar certo, através do diálogo, no encontro dos 

homens.  

O currículo deve ser pensado na realidade mediatizadora, não podendo, 

pois, ser de exclusiva eleição do professor; deve, sim, propor aos alunos a 

compreensão do mundo de dentro da sua realidade e não de fora dela, como um 

mundo à parte e nesse sentido, propicia a inserção do homem numa concepção 

crítica de mundo. O que importa em uma educação libertadora, e não bancária, é 

que os homens se sintam sujeitos de seu pensar, discutindo-o e pensando sua 

própria visão do mundo.  

Ainda Freire (1996), ensinar exige pesquisa, criticidade, ética, convicção 

de que a mudança é possível, compreensão de que a educação é uma forma de 

intervenção no mundo, comprometimento, de tomada consciente de decisões; 

compreensão de educar é saber escutar, é reconhecer que ela possui 

necessariamente uma dimensão ideológica, é ter disponibilidade para o diálogo, 

querer bem os educandos e, entre outros mais, a partir da reflexão de pensar a 

prática e retornar a ela para transformá-la, pensar o concreto, a realidade e, 
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portanto, buscar desenvolver seus saberes com autonomia e consciência para 

intervir na sociedade.  

De acordo com Enguita, (1993, p.102), referindo-se a Freire, “nem por ser 

curioso é menos certo que é justamente a pedagogia desse autor, um cristão 

militante, a que com mais e melhores títulos poderia aspirar ser a continuadora da 

concepção marxiana da educação”. O trabalho do professor é mediar um 

conhecimento que, na vida cotidiana, se revele verdadeiramente humano. Vê-se 

atualmente que o professor, em lugar de realizar-se no seu trabalho, aliena-se nele; 

em lugar de reconhecer-se em suas próprias criações, sente-se ameaçado por elas; 

em lugar de libertar-se, acaba enrolado em novas opressões. Mudar as 

circunstâncias da escola há de ser obra dos próprios homens, e o professor contribui 

ao ampliar e renovar seu currículo/conteúdos de forma dialógica, em equipe 

interdisciplinar, problematizando os temas que existem entre o alunado em suas 

relações com o mundo, referido a fatos concretos, à realidade objetiva.  

O currículo contribui para mudanças e transformações na formação de 

professores. Identificar como os saberes da prática pedagógica se estabelecem 

através do currículo, discutir o papel do currículo adotado na universidade e, por fim, 

apresentar esse discurso teórico atual, que compõe a formação do profissional para 

a educação, bem como a condição da universidade como instituição formadora, 

pressupõe não só refletir sobre os conteúdos, mas acima de tudo conhecer qual a 

matriz de conhecimento que o sustenta.    

 
 



 

 

 

 

CAPÍTULO TERCEIRO 

 ESTUDO DE CASO DA UEG 

 

O discurso em prol da inclusão social vem crescendo consideravelmente 

desde a década de 1990. Tal discurso institui um conjunto de dispositivos legais, já 

citados e comentados neste trabalho, ações e políticas públicas adotadas pelos 

governos federal e estadual, que focam, ao menos teoricamente, os excluídos.  

O capítulo primeiro teve o intuito de explicitar as contradições do contexto 

social, político e econômico atual de reestruturação produtiva, que clama por 

inclusão, mas, de fato, se faz excludente. Identificou-se a dicotomia da educação 

brasileira no decorrer do processo histórico e sua relação com a formação de 

professores, de que se ocupou o segundo capitulo. 

No segundo capítulo procurou-se também mostrar e descrever as 

distintas tendências e políticas de formação de professores que pensam os saberes 

profissionais e o que abordam nesse momento de inclusão. Quem é esse 

profissional, sua profissionalidade e a articulação com o currículo?  

O presente capítulo pretende conhecer empiricamente a possível 

articulação da formação de professores em nível superior com a proposta de 

educação inclusiva no Estado de Goiás. O problema apresentado é conhecer como 

a UEG, que em seu slogan se afirma como Universidade da Inclusão e da 

Transformação, vem realizando a formação de professores para as séries iniciais e 

se sua proposta estabelece vínculos com a educação inclusiva. Qual o perfil desse 

novo profissional que está sendo formado pela UEG? Quais são as condições 

físicas, materiais e humanas da universidade da inclusão? Questões como estas 

instigam a investigação. Portanto, o campo selecionado para a pesquisa é a 

Universidade Estadual de Goiás. Conhecer como de fato o ensino superior da 

universidade estadual, em sua unidade, de Itaberaí articula seu currículo/conteúdos 

com a prática de sala de aula inclusiva da educação básica nesse momento atual é 

o objetivo dessa pesquisa.    
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O trabalho de investigação parte do princípio de que uma universidade é 

um palco de disputas e confrontos, trazendo consigo o poder da comunicação e, 

portanto, busca-se aqui apreender a especificidade da UEG no tocante a sua cultura 

organizacional, seu processo, suas propostas curriculares, seu movimento e seu 

comportamento nos aspectos qualitativos dentro do contexto goiano.   

 

3.1 Contexto e Realidade do Ensino Superior no Esta do de Goiás 

 

Ao resgatar a história da universidade brasileira, Cassimiro (1986) mostra 

que ela se origina no Brasil como um “órgão” transplantado de países desenvolvidos, 

cuja produção bibliográfica estudada seria, em sua grande maioria, construída em 

realidades diversas e cuja ciência não se adequava à cultura local. 

É somente na década de 1930 que se cria a universidade pública 

brasileira. Até então, o ensino superior se dava através de faculdades isoladas e 

privadas. Ao serem fundadas as primeiras universidades brasileiras, tem início uma 

missão eterna, conforme enuncia Santos (1996, p.188): “o espírito da universidade 

brasileira seria cultivar a mais lúcida consciência de uma determinada época”. Sendo 

assim, a universidade, em sua origem, teria como fim elevar o nível da cultura em 

geral, atendendo tanto as necessidades das pessoas individualmente consideradas 

como as necessidades sociais.   

A exclusão de alunos de baixa renda do ensino superior público e gratuito 

é uma realidade que permeia a origem e o desenvolvimento deste nível de ensino. 

De acordo com Dourado (2001), em sua natureza a fundação das primeiras 

universidades - a Universidade do Brasil, posteriormente UFRJ, e a USP -, 

instituídas com caráter público, se deu de modo elitista, diretriz que prevaleceu de 

1920 a 1964. Posteriormente a esse período, há a expansão do ensino privado, que 

ocorre paralelamente a um desenvolvimento lento das instituições federais de ensino 

superior. Dourado (2001, p.15) afirma ainda que a “expansão do ensino superior 

vincula-se a essa ideologia de modernização e de industrialização da sociedade 

brasileira”, resultando na configuração do "novo" ensino superior privado, que se faz 

parceiro privilegiado do Estado nessa política de expansão, enfatizando a 

massificação do ensino superior.   
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A tabela a seguir confirma que apenas 11% das vagas do ensino superior 

são da esfera pública e quase 90% são ofertadas por instituições privadas, o que 

dificulta o acesso ao ensino superior para a maioria dos jovens brasileiros.  

 
Quadro I - Vagas nas universidades públicas brasile iras 

1960 a 1970 57,2% para 49% 
1994 41,6% 
1995 39,8% 
1996 39,4% 
1997 39% 
1998 37,9% 
2003 11% 

Fonte: Documento da UEG – Programa de Qualidade, 05/2005.  
 

Para Ristoff (2004), um dos graves obstáculos ao desenvolvimento 

brasileiro resulta da dificuldade de acesso dos jovens à educação e, mais ainda, ao 

ensino superior, pois “apenas 9% destes jovens entre 18 e 24 anos estão cursando 

este nível de ensino, enquanto o percentual de concluintes é de cerca de 11% da 

população brasileira”.  

Nesse contexto é que o governo do Estado de Goiás implementa políticas 

públicas70 diversas, que buscam melhorar as condições de trabalho e de produção 

para que ocorra o crescimento econômico. Os dados alertam para a necessidade de 

investimento no setor educacional público superior como condição de 

desenvolvimento na nova lógica de produção de bens materiais para os estados. 

Tem-se em Goiás um investimento no setor educacional através da criação da UEG 

em 1999, como instituição multicampi, pública e gratuita - o que contraria as políticas 

neoliberais de privatização do ensino superior - e se propõe a realizar principalmente 

a formação de professores em nível superior.  

A partir da década de 1970, desenvolve-se um modelo de educação 

sustentado em critérios empresariais de lucro e eficiência. Para Dourado; Oliveira; 

Catani (2003), isso se justifica pela “crise do capitalismo (...) bem como da 

intensificação do processo de mundialização do capital – especialmente do capital 

financeiro”. Assim, muitos empresários do setor educacional começaram a investir 

no ensino superior, o que tornou o modelo tecnocrático-empresarial teoricamente 

competitivo. 

                                                 
70 Políticas Públicas são ações intencionais do Estado junto à sociedade.  
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A década de 1980 se caracteriza pela fundação de universidades 

estaduais e faculdades isoladas em vários estados brasileiros – Pará, Paraná, 

Ceará, Bahia, Goiás e Minas Gerais. Atualmente, na sociedade global competitiva, 

impõe-se a reforma do Estado e do sistema educacional, redefinindo a educação 

superior, em especial a universidade pública. Enquanto instituição científica, 

educativa e social, a universidade cada vez mais faz parte da estrutura do poder 

social, ora acentuando a reprodução, ora formulando projetos de transformação 

social. No momento, constata-se uma preocupação com a ampliação da demanda e 

com a massificação da educação superior, o ensino superior privado vem tomando 

conta do mercado e as instituições públicas, com a perda de sua autonomia, vêm 

sendo tratadas como organizações e não como instituições sociais. 

A universidade, por sua vez, tem também como função mediar a 

construção e a reconstrução da cultura, expressando, assim, a qualidade cognitiva e 

operativa das experiências de aprendizagem, tanto de alunos quanto de 

professores. 

A universidade pública estadual de Goiás propõe-se a ser um espaço de 

produção de conhecimento, um locus de formação humana e profissional. Enquanto 

instituição social e educativa, seus princípios estão fundados na capacidade de 

buscar o saber e construir o conhecimento. Para Chauí (2003), nesse processo, a 

universidade interroga, reflete, critica, cria e forma, exercendo papel fundamental no 

avanço e na consolidação da democracia, o que implica compromisso com a luta 

pela democratização dos meios de produção da vida humana.   

A sociedade brasileira é caracterizada por uma industrialização tardia, 

originária da agropecuária. Em Goiás, a maioria da população é urbana, perfazendo 

89,27% (IBGE, 2004) da população total do Estado, o que instiga a pensar, dentro 

dessa conjuntura econômica e social, o papel da educação e da universidade. Ainda 

de acordo com Dourado (2001), no Estado de Goiás, a partir de 1980, são criadas 

iniciativas de políticas de expansão e interiorização do ensino superior, 

implementadas em decorrência da necessidade de desenvolvimento regional de 

cidades consideradas pólos econômicos. Avolumam-se, então, os atos de criação de 

faculdades estaduais, de fundações municipais e de outras instituições de ensino 

superior no Estado. Tem-se como argumento legítimo dessas políticas o crescimento 

populacional, com tendência predominantemente urbana, e a expansão da fronteira 

agrícola, o que aumenta o dinamismo dos setores agropecuário e industrial.    
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Nesse sentido, o Estado de Goiás vivencia um desenvolvimento 

econômico e um incremento tecnológico que ocasionam mudanças nas relações de 

produção e de trabalho. Dourado (2001, p. 63) diz: 

 

Essas alterações passaram a exigir novos padrões de qualificação para o 
trabalho, justificando as políticas de expansão e interiorização de serviços. 
Nesse sentido, destacam-se os serviços educacionais, particularmente a 
oferta do ensino superior, vista como emblema de modernização e 
progresso. 

        

Até o ano de 1979, o Estado contava apenas com duas universidades – a 

Universidade Federal de Goiás e a Universidade Católica de Goiás – e nove 

estabelecimentos de ensino superior isolados, entre privados, estaduais e 

municipais, criando-se, a partir de então, inúmeras instituições71 isoladas, com 

diferentes dependências administrativas – federal, estadual e municipal. Ainda nessa 

década de 1980, outro fator importante que proporcionou nesse Estado a 

interiorização foi a conjugação de forças no âmbito da sociedade civil em busca da 

(re)democratização, os poderes instituídos e os interesses privativistas.  

Ao rever a trajetória do ensino superior em Goiás, constata-se que a 

primeira faculdade estadual criada no interior do Estado, através da Lei Estadual nº 

3.430, de 1960, e oficializada em 05/07/1961, assinada pelo governador Mauro 

Borges Teixeira, foi a Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis (FACEA), e 

sua implantação72 ocorreu em 06/05/1962, com 40 vagas. Considera-se essa 

iniciativa o primeiro ato para a posterior implantação da UEG. 

Nesse mesmo contexto, o então governador Mauro Borges cria, em 1962, 

a Escola Superior de Educação Física – ESEFEGO – em Goiânia73 e, ainda em 

1968, a Faculdade de Filosofia “Cora Coralina”, na Cidade de Goiás. Verifica-se 

também que até o início da década de 1970 o campo da educação no ensino 

superior era extremamente deficiente e as políticas públicas oficiais, escassas.  

O êxodo rural em Goiás foi espantoso na década de 1980. A 

redistribuição urbano/rural foi mais intensa no Estado em função da adoção de 

                                                 
71 Sobre o nome e os locais dessas instituições de ensino superior, bem como sobre a expansão e a 
interiorização, ver obra intitulada “A interiorização do ensino superior e a privatização do público”, de 
Luis Fernando Dourado, Ed. da UFG, 2001.  
72 O curso funcionou à noite em prédio cedido pelo grupo escolar Antesina Santana, na avenida 10 de 
março, no centro de Anápolis - GO.  
73 O governador fez questão de trazer profissionais das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, do 
quadro das Forças Armadas Brasileiras.  
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formas capitalistas de produção na agricultura, da valorização das terras, da 

apropriação fundiária e ainda em virtude da legislação, que instituiu direito 

trabalhista para os antigos colonos, levando fazendeiros a preferir expulsá-los a 

obedecer as normas legais. Tudo isso contribuiu para ampliar significativamente a 

concentração da população urbana.  

Neste contexto, altera-se a ordem econômica e Goiás se torna palco de 

uma revolução econômica nas últimas décadas, o que repercutiu profundamente em 

sua organização social. A modernização da agricultura beneficiou a região centro-

oeste, mas as conseqüências sociais foram drásticas. Na medida em que cresce a 

produção agropecuária aumentam também as necessidades sociais. A produção 

expande-se em função de novas tecnologias e, conseqüentemente, de menos 

aporte de mão-de-obra, promovendo a urbanização e mesmo o inchaço urbano, 

como na grande Goiânia e no entorno de Brasília. 

Na década de 1980, nos governos Íris Rezende Machado74 (1983-1986) e 

Henrique Santillo75 (1987-1991), o ensino superior público recebeu novo impulso. 

Nesse período foram criadas faculdades isoladas no interior do Estado, atendendo 

aos apelos locais, mas com uma política de modernização conservadora, dada a 

forma de gestão a que estavam submetidas, algumas funcionando em prédios 

emprestados, sem bibliotecas e sem reconhecimento oficial de grande número dos 

cursos oferecidos. Datam desse período a criação das seguintes instituições 

estaduais de ensino superior – IES: Universidade Estadual de Anápolis - UNIANA; 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Porangatu; Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras de Morrinhos; Faculdade de Educação, Ciências e Letras de 

Formosa; Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iporá; Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras de Quirinópolis; Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras de Itapuranga; Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Goianésia; 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras de São Luiz de Montes Belos; Faculdade 

Celso Inocêncio de Oliveira de Pires do Rio; Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras de Uruaçu. Importa ressaltar que muitas das faculdades criadas não foram 
                                                 
74 O Governador autorizou em 1984, o funcionamento dos cursos de Administração e Ciências 
Contábeis, em Anápolis. E, em 1986 os cursos de Letras, História, Geografia, Ciências (Licenciatura 
Curta) e Tecnologia em Processamento de Dados, também em Anápolis. 
75 Em 1987 o governador Henrique Santillo nomeou uma comissão para estudar a criação de uma 
Universidade Estadual. O trabalho desaguou na criação da Universidade Estadual de Anápolis - 
Uniana, em 1990, tendo como primeiro reitor o professor Vicente Pedatela. E já nasceu com quase 10 
mil alunos, mais de 800 professores e 650 funcionários técnico-administrativos. 
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postas em funcionamento, só vindo funcionar a partir de 1999, com o novo governo, 

integrando o conjunto que deu corpo à Universidade Estadual de Goiás - UEG. 

As grandes transformações na ordem sócio-econômica vivenciadas na 

década de 1990 em nível mundial, como dito anteriormente, não tiveram seus 

reflexos e conseqüências ainda totalmente claros nem tampouco superados. O 

modelo neoliberal de globalização e os efeitos de uma exacerbada informatização e 

robotização reorientaram mundialmente a organização social e as relações 

capitalistas de produção. Como as demais regiões do mundo, o Brasil, e Goiás em 

particular, receberam influências dessas mudanças. No intuito de promover a 

adaptação e a adequação do Estado ao processo de globalização, a escolarização e 

a qualificação da mão-de-obra são parte de um investimento obrigatório que o 

governo tem de realizar urgentemente. 

As mencionadas mudanças, aliadas à conjuntura regional, estabeleceram 

um novo marco na consolidação das instituições de ensino superior sob 

responsabilidade do Estado. Em Goiás, essa consolidação culminou com a criação 

da UEG, uma bandeira que surgiu de intensos debates promovidos pelo movimento 

estudantil universitário, através da União Estadual dos Estudantes – UEE - e de 

alianças e acordos políticos com o governo do Estado de Goiás.  

Destaca-se também que o Estado de Goiás, na contramão do eixo 

sudeste-sul, expande-se pela via pública e, apesar de ensino superior ser 

responsabilidade do governo federal, o Estado tem financiado e implementado o 

ensino superior, o que pode se reverter em benefício das atuais forças no poder.     

Na última década, tem-se presenciado um crescimento da demanda por 

educação superior, o que acarretou a ampliação de vagas tanto em instituições 

públicas como nas privadas. A partir da congregação de algumas faculdades 

isoladas do Estado, por força da Lei nº 13.456, de 16 de abril no ano de 1999, 

assinada pelo governador Marconi Perillo, consolida-se a criação da Universidade 

Estadual de Goiás, que se posicionou na condição de pública, gratuita e 

democrática. A UEG foi organizada, portanto, como uma universidade multicampi, 

tendo como sede central o campus da antiga Universidade de Anápolis, (UNIANA). A 

UEG é mantida pela Fundação Universidade Estadual de Goiás – FUEG - que lhe dá 

personalidade jurídica (Art. 2º do Estatuto da UEG), estando está vinculada à 

Secretaria de Ciência e Tecnologia – SECTEC. 
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A Universidade Estadual de Goiás – UEG – tem como proposta e 

concepção filosófica a inclusão social, ou seja, apresenta-se como a “Universidade 

da Inclusão e da Transformação”. Através dos meios de comunicação – 

propagandas através de camisetas, folders e cartazes – este é o slogan utilizando 

pelo Departamento de Comunicação e Mídia da UEG.  

Com a liberação do ensino superior pós-LDBEN, na última década 

proliferaram rapidamente as instituições particulares, com frágil regulação do Estado, 

ao mesmo tempo em que o governo de Goiás ampliou as vagas do setor público na 

educação superior através da UEG. Importa ressaltar que o sistema de cotas que 

atualmente vem sendo pensado como um instrumento de inclusão social na 

universidade, com a entrada do aluno “oriundo da rede pública de educação básica”, 

aliada à sua permanência durante o curso tem-se constituído em duas grandes 

preocupações.  

A adoção e a defesa, pelo Ministério da Educação e Cultura, do sistema 

de cotas no ensino superior, tanto público quanto privado, instituem, nas esferas 

federal e estadual, uma política pública para uma possível democratização da 

universidade, pela garantia da entrada e da permanência nela do aluno carente. 

Essa proposta pode ser considerada como uma resposta do governo ao esforço da 

sociedade civil, que se organiza, se movimenta e luta por uma condição de 

igualdade de acesso e permanência na universidade. 

Para refletir sobre a proposta do Estado de Goiás, em específico a 

referente à UEG, foi realizada uma pesquisa nos documentos oficiais, dos quais 

constam a Lei nº 14.832, sancionada pelo Governo do Estado em 12/07/2004 - a 

“Memória da Construção da Proposta de Cotas Sociais e Étnicas para o Sistema 

Estadual de Educação Superior”, elaborada pela Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia – SECTEC – e o documento fornecido pela Pró-Reitoria de Graduação, 

intitulado “Política de Cotas para o Ingresso na Universidade”.  

A UEG, através de um debate popular democrático, implementa em seus 

pólos e unidades universitárias plenárias para a consulta de opiniões sobre a 

postura que essa universidade multicampi deveria assumir diante das cotas, 

destacando-se, dentre suas características, o fato de ser inclusiva e de sua 

interiorização. Após essa discussão, houve então uma audiência pública para a 

composição da plenária final em março de 2004. O documento é bem explícito ao 
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expor inicialmente seus objetivos de “sistematização final do pensamento da UEG 

sobre as cotas” (UEG, 2004e).  

Constata-se que a discussão na UEG que causou polêmica sobre as 

cotas especificas se fixou na questão étnico-racial, por considerar o movimento 

negro como um movimento político que vem crescendo significativamente e que 

merece respeito por parte das entidades governamentais. Interessa ressaltar que as 

discussões propostas destinavam-se também à reflexão sobre ações afirmativas que 

incidissem em aspectos sociais, ou seja, para candidatos oriundos da rede pública 

de ensino e para deficientes físicos, o que não aconteceu, pois o documento só se 

refere inicialmente aos aspectos étnicos, e justifica que  

 

o motivo de tal reboliço, segundo estudiosos do assunto, deve-se ao fato de 
que no inconsciente coletivo da população brasileira os negros não são 
passíveis de direitos, somente de deveres, pois o sistema de cotas 
reservando direitos aos deficientes em concursos públicos ou às mulheres 
nos partidos políticos, já foram instituídos no decorrer da história brasileira e 
nenhum deles despertou tanta rejeição. (GOIÁS, 2004) 
 

Na pesquisa de opinião realizada nas unidades e demonstrada na tabela 

a seguir, constatou-se de fato uma rejeição dos negros e pardos em relação às cotas 

étnico-raciais. Esses estudantes na sua maioria entendem ser essa proposta muito 

mais discriminadora e excludente do que inclusiva, reforçando a representação de 

incapacidade e incompetência dos negros.  

 

Tabela 1: Relação entre aceitação das cotas / cor 

Turmas Segunda/Quinta Sexta/Sábado Total 

Cor Favoráveis  Contrários Favoráveis Contrários Favoráveis  Contrários 

Branca 52 32 24 35 76 67 

Parda 58 63 24 47 82 110 

Preta 07 13 07 17 14 30 

Amarela 09 05 05 13 14 18 

Indígena 01 ------ 03 01 04 01 

Fonte: UEG, Goiânia, 2004. 

 

Sabe-se que as representações de cada ator na concepção de uma 

política são desiguais, dadas as condições heterogêneas em que a própria 

sociedade se funda. E, apesar dessa rejeição, ainda assim as cotas são assumidas 
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e implementadas por essa universidade a partir do referido documento76, contendo a 

“Proposta para o Acesso e Permanência de Estudantes Advindos da Rede Pública 

de Ensino, Afro-Descendentes, Indígenas e Pessoas com Deficiências no Sistema 

Estadual de Educação Superior de Goiás”, o que implica dizer que as diferentes 

posições no campo são permeadas de poder. 

Para melhor visualizar esta situação, torna-se importante utilizar o 

conceito de campo de Bourdieu (2001) que, frisa que um campo, com sua autonomia 

relativa é permeado pelo poder e definido como o locus de força no qual se trava 

uma luta concorrencial entre seus atores em torno de interesses específicos, só 

existindo neste contexto de luta. Constata-se também que existem vários campos, 

como, por exemplo, o econômico, o cultural, o artístico e outros, com suas disputas 

específicas, que se articulam e se interpenetram. Conseqüentemente, observa-se 

que o campo econômico tem permeado outros campos, como, por exemplo, o 

educacional. O objetivo das disputas é adquirir e reter o capital econômico, que se 

tornou, no decorrer do modo de produção capitalista, a condição para que os atores 

sociais se beneficiem de outras formas de capital, como o social e o simbólico. No 

caso da discussão das cotas, percebe-se que, por terem sido excluídos do debate, o 

grupo de pessoas com deficiências não retém capital econômico nem, portanto, 

simbólico.    

Em busca de dados atuais sobre alunos deficientes e/ou ingressos 

através das políticas de cotas, após visitar vários departamentos obteve-se por 

documento – Memorando NS 371/05 – CT -, da Diretoria do Núcleo de Seleção da 

UEG informações atuais deste ano de 2005, as quais confirmam que o 1º Processo 

Seletivo a adotar o Sistema de Cotas foi o deste ano no segundo semestre letivo - 

2005/02 -, e que, apenas quatro UnUs da UEG participaram desse processo, que 

são: Goiânia, Anápolis, Ipameri e São Luiz dos Montes Belos, sendo apenas a UnU 

de Ciências Exatas e Tecnologia de Anápolis que matriculou quatro alunos 

portadores de deficiências neste primeiro Processo Seletivo de Cotas. Importa 

ressaltar que de acordo com a Lei Nº 14.832, de 12 de julho de 2004, as vagas 

ofertadas para os candidatos beneficiários, são de 45%, sendo 20% para estudantes 

concluintes da educação básica ministrada por escolas públicas; 20% para 

                                                 
76GOIÁS (Estado). Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Memória da construção da 
proposta de cotas sociais e éticas para o Sistema E stadual de Educação Superior. Goiás, 2004.  
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estudantes negros e 5% para estudantes indígenas e/ou para estudantes portadores 

de deficiência.  

As reformas educacionais em curso desde a década de 1970, tanto no 

Brasil como em outros países da América Latina, apresentam como principais 

objetivos adequar o sistema educacional ao processo de reestruturação produtiva e 

à nova organização do Estado e colocam a formação de professores na centralidade 

desse processo.  

Paralelamente, a educação em Goiás deve ser planejada a curto, médio e 

longo prazo. A Universidade Estadual de Goiás, por seu caráter público e gratuito, 

está estrategicamente interiorizada, consolidando-se como uma instituição 

fundamental para cumprir a função de potencializar a capacidade de inserção do 

interior do Estado nesse amplo processo, uma vez que seus campi oferecem cursos 

que buscam atender as demandas regionais, principalmente no campo da formação 

de professores, extremamente deficiente em Goiás.  

Na última década, em que se ampliaram as discussões sobre o sistema 

de formação do profissional da educação, a UEG consolidou-se e ampliou a 

expansão do ensino superior em Goiás e, no que se refere à formação docente, 

exerceu grande influência em todo o Estado. Considerada uma das maiores 

universidades brasileiras em quantidade de campi, a UEG possui também grandes 

problemas: dos 1.213 docentes atuando até maio de 2002, 134 são concursados, 95 

são efetivos e 984 são comissionados ou em regime de pró-labore, o que favorece a 

rotatividade de professores nas unidades universitárias, impossibilitando a formação 

de um quadro permanente e comprometendo a pesquisa, o ensino e a extensão. 

Estes dados revelam que os professores possuem a qualificação exigida para 

atuarem nas licenciaturas, porém a UEG está ainda muito longe de atingir o 

percentual de 30% de mestres e doutores determinado pela LDBEN nº 9394/96. 

Com a criação da UEG, o governo demonstra seu interesse em ampliar as 

oportunidades educacionais no Estado, com a descentralização do ensino superior. 

Desde sua criação, passou imediatamente de 13 unidades em funcionamento no 

ano de 1998 para 25 em 1999, já integradas no processo vestibular de 2000, com 20 

cursos oferecidos. 
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A UEG conta atualmente com 31 unidades universitárias77, uma extensão 

universitária e 23 pólos universitários, estando presente em 50 municípios goianos, 

com quase 800 funcionários e com cerca de 30.000 alunos residentes em mais de 

200 municípios de Goiás e de estados vizinhos, como Minas Gerais, Mato Grosso e 

do Distrito Federal. 

A política de interiorização das IES sob responsabilidade do Estado se 

tornou uma importante função no sentido de formar e qualificar professores, tanto no 

nível de graduação como de pós-graduação. Além de destacar a quantidade de 

vagas (3.770) na graduação regular, a UEG tem executado o Projeto Licenciatura 

Plena Parcelada, que vem formando 2.500 professores da rede estadual e 4.000 das 

redes municipais, distribuídas nas cidades-pólo com campi da UEG.  

De acordo com as informações da Diretoria de Planejamento78, os dados 

a seguir comentados, constantes de fontes da Secretaria da UEG, confirmam essa 

universidade como sendo uma das maiores em quantidade de alunos. Nas áreas de 

ensino e cursos regulares de graduação, tem-se um total de 102 cursos no ano de 

2005, estando, destes, 96 em funcionamento/atividade79. Dentre esse quantitativo 

tem-se a maioria, um percentual de 54%, na área de ciências humanas e sociais80.  

 

           Gráfico 1 – Quantitativo de cursos por á reas de ensino 

       
                                                 
77 No quadro atual tem-se unidades nos seguintes municípios:  Anápolis, Caldas Novas, Campos 
Belos, Ceres, Crixás, Formosa,Goianésia, Goiânia, Cidade de Goiás, Inhumas, Ipameri, Iporá, 
Itaberaí, Itapaci, Itapuranga, Itumbiara, Jaraguá, Jussara, Luziânia, Minaçu, Morrinhos, Pires do Rio, 
Porangatu, Posse, Quirinópolis, Sanclerlândia, Santa Helena, São Luiz dos Montes Belos, São Miguel 
do Araguaia, Silvânia, Uruaçu. 
78 A consulta dos dados foi realizada via internet pelo site www.ueg no diretório do Relatório de 
Gestão do mês de julho de 2005.  
79 Os demais cursos - seis - está em extinção ou com processo seletivo suspenso. 
80 O restante está dividido nas seguintes áreas: Ciências Sociais Aplicadas com 9%; Serviços: 1%; 
Ciências Exatas: 12%; Ciências Agrárias: 2%; Ciências Biológicas e Saúde: 10% e Ciências 
Tecnológicas 12%.   
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3.2 Percurso da Investigação 

 

O curso selecionado para a análise é o da Licenciatura em Pedagogia 

que, ao ser instituída, teve por finalidade “acatar os princípios prescritos pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96” (UEG 2000), que 

marcam a condição de acesso ao mercado de trabalho dos profissionais da 

educação em nível superior nos próximos dez anos (1997-2006) e propõe um 

certificado que confirme um conhecimento teórico-científico como condição 

fundamental para a permanência do professor em sala de aula. Os documentos 

oficiais instituem uma condição de capacitação dos professores de tal forma que 

eles têm buscado redefinir sua profissionalidade.  

A hipótese aqui levantada é a de que, se há orientação no sentido da 

inclusão, ela não se dá de forma concreta nas propostas de estudo do curso de 

pedagogia, o que ocasiona a falta de fundamentação para lidar com uma formação 

de alunos deficientes em salas de aulas do ensino básico. O que é necessário 

mudar? Currículo? Ementas das disciplinas? Será que se o professor for bem 

formado, ou seja, se for um professor reflexivo, pesquisador, ou se tiver uma 

formação de qualidade, poderá realizar suas adaptações, tanto curriculares como 

avaliativas? Partindo da proposta curricular do curso de pedagogia da UEG dos 

últimos cinco anos, unificada em sua matriz recentemente, no início de 2005, busca-

se aqui desvelar as possíveis interações dessa formação plena com a efetiva 

educação inclusiva na educação básica. 

O estudo de campo realizou-se na Unidade de Itaberaí. A modalidade 

qualitativa de investigação, como citam Bogdan; Biklen (1991), presta-se bem à  

pesquisa em Ciências Humanas, nesse caso em especifico na Educação. Nessa 

modalidade de investigação, a fonte direta de dados é o ambiente natural, que 

atende à preocupação de descrever e entender o contexto do objeto de estudo, 

constituindo-se o investigador no instrumento principal, o que, portanto, justifica que 

o estudo de campo seja realizado na unidade universitária de Itaberaí, por ser a 

investigadora professora nessa unidade, o que justifica o vínculo e o interesse pela 

unidade pesquisada.  

O recorte do estudo se deu a partir da leitura e do conhecimento de 

documentos/projetos (são cinco aos quais se teve acesso) da UEG: “Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Institucional – 2001 a 2004 – no processo da 
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implantação e consolidação da UEG”, “Iniciando uma proposta de Planejamento – 

2001 a 2004; a proposta do curso da Unidade, denominada como terceiro 

documento; o "Projeto do Curso de Licenciatura em Pedagogia"; o quarto documento 

é a proposta curricular que foi elaborada em cada unidade universitária de forma 

conjunta entre as unidades através de debates, com a orientação da unidade base 

de Anápolis nos anos de 2003-2004, e finalmente, o quinto e recente documento  

“Projeto de Reformulação Curricular do Curso de Pedagogia”, (Anápolis, 2004), o 

qual tem sido alvo de críticas por ter sido elaborada sem a participação dos 

coordenadores do curso de pedagogia e por ter sido implantada após o primeiro ano 

da matriz anterior, o que vem trazendo insegurança para algumas unidades 

universitárias. Esses documentos serão base para a comparação entre o proposto e 

o realizado na unidade de Itaberaí, considerado um município do interior do Estado. 

A observação da unidade universitária, seu espaço físico e material foi registrado 

através de fotos no sentido de constatar as necessidades de adaptações para o 

discente com deficiências.  

O curso objeto do presente estudo – Licenciatura em Pedagogia –  integra 

um conjunto de 14 cursos com a mesma denominação oferecidos nas diversas 

unidades universitárias. O número de alunos matriculados nos cursos de graduação 

regular em 2005 é de 16.669 na totalidade da universidade. Para esse mesmo ano, 

estima-se que o número de alunos de graduação regular com probabilidade de 

conclusão de curso seja de 3.579 alunos. O gráfico 2 revela um número significativo 

de alunos que já detém um título de nível superior, o que abre perspectivas de 

inserção qualificada de mão-de-obra no mercado de trabalho.  

 

Gráfico 2 – Evolução do Número de Estudantes Gradua dos no Curso de 

Graduação Regular 1999-2005 
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Vale salientar que no ano de 2004 o número de alunos graduados na 

UEG foi de 3.004, em 25 cursos diferentes. As unidades universitárias formaram 

neste mesmo ano o quantitativo de 518 alunos no Curso de Pedagogia, conforme 

mostra o Quadro 2. 

 

 

Quadro 2 – Número de formandos em Pedagogia por uni dade da UEG - 2004 

Unidade da UEG Número de formandos 
Anápolis I (CSEH)  42 
Campos Belos  37 
Formosa  41 
Goianesia  29 
Inhumas 37 
Itaberaí 29 
Jaraguá  40 
Luziânia  33 
Minaçu  41 
Pires do Rio  32 
Quirinópolis  26 
São Luís dos Montes Belos  39 
São Miguel do Araguaia 57 
Uruaçu 35 
Total Geral de Alunos  518 

 

O curso de Pedagogia, portanto, no referido ano de 2004, formou 17,2% 

do total geral das vagas oferecidas pela universidade, o que significa dizer que de 

fato a UEG tem formado uma grande quantidade de professores para as séries 

iniciais. 

É importante considerar quantitativamente a contribuição do Programa de 

Formação de Professores desenvolvido pela UEG, pois, para Brzezinski; Carneiro; 

Brito (2005, no prelo), 

 

é necessário considerar que, em 1998, dos 51,2 mil professores da rede 
pública no Estado de Goiás, apenas 34% tinham titulação de nível superior. 
Entretanto, esta realidade é muito heterogênea, pois em 2001 alguns 
municípios contavam com 100% dos seus professores sem formação em 
nível superior, o que mostra as disparidades numa mesma microrregião no 
Estado de Goiás. 

 

Ao oferecer cursos regulares de licenciatura em quase todo o Estado de 

Goiás, interessa destacar duas questões importantes, pois de um lado o governo, ao 
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investir no programa de formação de professores, reconhece na atualidade o 

conhecimento como fator importante de produção e usa como estratégia política o 

viés da educação superior como alternativa para o desenvolvimento do Estado no 

campo sócio-econômico e, de outro, há de se considerar também a contribuição da 

UEG ao possibilitar o acesso à formação dos professores que viabiliza a possível 

construção da cidadania destes trabalhadores, pois, ao ter domínio de um 

conhecimento crítico das relações da sociedade capitalista e do papel da educação, 

abrem-se perspectivas para a superação das desigualdades sociais e possibilidades 

de minimização da exclusão. 

 

3.3 Unidade de Itaberaí, o campo de estudo 

 

Consta dos projetos do Curso de Licenciatura em Pedagogia, tanto de 

2001 a 2004 como de 2005, que a atual Unidade Universitária da Universidade 

Estadual de Goiás, anterior à Lei nº13.456, de 16 de abril de 1999, a qual consolidou 

a criação da UEG, era a Faculdade Estadual de Ciências Agrárias, Humanas e 

Letras de Itaberaí – Faculdade Estadual “Rio das Pedras” – FAERPI. A partir dessa 

mudança, essa entidade constituiu-se democraticamente através da Assembléia 

Estatuinte, através da qual foram criados o Estatuto e o Regimento Geral.   

Com relação a dados quantitativos, importa ressaltar que a unidade 

universitária de Itaberaí tem dois cursos regulares81, Pedagogia e Sistemas de 

Informação, em desenvolvimento no ano de 2005. De acordo com dados da 

DIRPLAN82, a unidade conta com 305 alunos matriculados, sendo 155 no curso de 

pedagogia e 150 no de Sistemas de Informação, sendo que anualmente são 

oferecidas 80 vagas no processo seletivo do vestibular – 40 para cada curso – 

porém, de acordo com a tabela retirada do projeto pedagógico de 2005, verifica-se 

uma dificuldade de entendimento na leitura dos dois documentos, pois os números 

não são os mesmos para ambas as tabelas, sendo possível dizer que os dados não 

são compatíveis nos diferentes documentos, o que pode ser considerado como 

ausência de regularização dos dados dessa secretaria e da unidade matriz de 

Anápolis.     

                                                 
81 Consta ainda de cursos de Parcelada: Matemática e Pedagogia; Curso Seqüencial: Gestão Pública 
e Agronegócios e uma Pós-Graduação no nível de Especialização em Psicopedagogia.  
82 Relatório de Gestão da UEG de julho de 2005, via internet www.ueg.gov.  
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   Quadro 3 – Número de alunos matriculados, por curso . 

Cursos existentes com número de alunos – Regular 
CURSO 1999 / 

Jan. 
2000 / 
Jan. 

2001 / 
Jan. 

2002 / 
Jan 

2003 / 
Jan 

2004 / 
Jan 

2005 / 
Jan 

Pedagogia Regular 50 82 118 149 152 157 169 
Tecnologia em Processamento de 
Dados 

- 40 78 73 - - - 

Sistemas de Informação - - - 40 40 40 40 
Fonte: Secretaria da UnU de Itaberaí  

 

Em 2004, houve 29 formandos em Pedagogia e apenas um em 

Tecnologia e Processamento de Dados, perfazendo um total de 30 alunos. A 

probabilidade de conclusão em 2005 é de 36 alunos no curso de Pedagogia e 28 no 

de Sistema de Informação, totalizando 64 formandos.             

A instituição funciona em regime de comodato com a Prefeitura Municipal 

de Itaberaí, em prédio cedido pela municipalidade local, conforme contrato celebrado 

entre as partes, antes projetado para a instalação de um hospital, no ano de 1986. 

Conforme dados dos projetos pedagógicos, o prédio sofreu reforma para adaptar-se 

ao programa de necessidades básico-funcionais de uma faculdade (edifício 

institucional), na criação dessa unidade. Entretanto, após a adoção de cotas para 

deficientes, o prédio ainda não passou pela reforma de adaptação.  

Uma das condições para o acesso e a permanência no ensino superior, 

legitimado através do compromisso das cotas, seria a adaptação do espaço físico da 

universidade para alunos com deficiência. O que se constata é que as barreiras 

arquitetônicas estão presentes e tornam-se obstáculos para o aluno com deficiência 

circular livremente, o que se confirma através das fotografias 1 e 2, do hall de 

entrada da UnU, que não contam com rampa nem de corrimão para o alunos com 

deficiência. A UnU de Itaberaí afirmou que até este ano de 2005 não houve nenhum 

aluno portador de deficiência matriculado no Curso de Pedagogia.  
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 Foto 1 – Hall de entrada                                                  Foto 2 – Hall de entrada 

                          

 
 

A mesma falta de adaptação acontece nos banheiros da unidade – num 

total de sete – conforme pode-se verificar pelas fotografias de números 3, 4, 5 e 6.  

 

 

Foto 3 – Acesso ao banheiro feminino                                Foto 4 – Acesso ao banheiro masculino 

                  

 

Foto 5 – Acesso ao sanitário feminino                                Foto 6 – Acesso ao sanitário masculino 

                   
 

Como se percebe, o acesso às portas, que deveria ser de uma largura 

mínima de 0,80 m para o aluno deficiente, principalmente o cadeirante e/ou de 

banheiros específicos não ocorrem nessas instalações universitárias, o que 

impossibilita sua inclusão.   
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Em relação ao laboratório dessa UnU, é composto por um total de 18 

computadores, todos em perfeito funcionamento, 17 com acesso à internet - ADSL 

Turbo. O número total de impressoras é quatro, tendo apenas duas em 

funcionamento. O laboratório é usado predominantemente pelos alunos do curso de 

sistema de informação.  

Outro aspecto a considerar é o espaço reservado para leitura e estudo, o 

qual não se pode caracterizar como biblioteca, por estar instalado em uma sala 

improvisada, como mostra a fotografia 7, não tendo o acompanhamento de 

profissional especializado para orientar os alunos e professores, sendo assumido por 

funcionários da unidade universitária. Não há, assim, mecanismos de interlocução 

com a coordenação da biblioteca para criar formas de acompanhamento para 

aquisições e atualização do acervo. Porém, apesar de toda sua precariedade, 

observada na fotografa 8, o acervo e o espaço físico atendem a comunidade 

acadêmica e a comunidade em geral nos períodos matutino, vespertino e noturno.   

 
   Foto 7 – espaço de leitura e estudo                           Foto 8 – acervo bibliográfico 

                          

 

De acordo com o levantamento realizado, a biblioteca83 conta com 3.190 

volumes, 1.249 títulos e algumas revistas – por volta de 50 exemplares –, que não 

podem ser consideradas técnicas e ou científicas. Destaca-se ainda que a maioria 

dos títulos só possui um exemplar e as áreas são diversas, como língua portuguesa, 

informática, psicologia, sociologia, filosofia, história, didática, literatura e arte, 

contando ainda com a assinatura de uma revista semanal de circulação nacional e 

de um jornal diário de circulação regional. O acervo bibliográfico, mesmo com a 

aquisição de novos exemplares, é insuficiente para atender a demanda e não está 

atualizado.  

                                                 
83 Dados revelados pela responsável da biblioteca dessa UnU.  
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Em Anápolis foi construída a sede da UEG, na qual funciona a Reitoria e, 

por ser um prédio novo, construído após a consolidação da UEG, deveria ter uma 

estrutura arquitetônica adequada. Em visita realizada à matriz, constatou-se a 

ausência de elevador para deficientes físicos e, a presença de uma rampa 

totalmente inadequada. Não há telefones adaptados para deficientes físicos e 

visuais, faltam equipamentos e recursos materiais. 

É ainda importante acrescentar que, de acordo com a AGETOP – Agência 

Goiana de Transporte e Obras Públicas -, todas as unidades universitárias já 

edificadas foram construídas por um projeto padrão antigo, não constando nenhum 

tipo de adaptação arquitetônica. Isso confirma a não despreocupação com o aluno 

com algum tipo de deficiência. Resta acrescentar que as adaptações podem até 

acontecer, de acordo com a entrevista realizada com o técnico responsável pela 

agência, desde que a unidade as solicite em processo administrativo, o que revela 

um processo longo e demorado, novamente contrariando a lei, que determina um 

prazo de 90 dias para proceder às adaptações necessárias. Já para a construção de 

novas unidades universitárias da UEG, o Departamento de Arquitetura da AGETOP 

realizou, em seu projeto, algumas adaptações, segundo as normas da ABNT, para 

propiciar o acesso do deficiente ao espaço universitário. Importa ressaltar que não 

são apenas as barreiras arquitetônicas que garantem a inclusão do aluno deficiente, 

mas contribuem e são também obrigatórias.    

  

3.3.1 Perfil do Aluno de Pedagogia frente à Educaçã o Inclusiva    

  

A partir de levantamento de dados junto à unidade universitária constatou-

se que os alunos do curso de pedagogia em sua grande maioria são servidores 

públicos84 ou professores de escolas privadas e que possuem experiência em sala 

de aula como professores das séries iniciais, principalmente nos primeiros anos de 

funcionamento da UnU. É ainda expressiva a quantidade de alunas do sexo 

feminino, casadas e com filhos, que tiveram seus estudos interrompidos por alguns 

anos por não terem tido oportunidade de acesso ao ensino superior. Em relação ao 

hábito de leitura durante o decorrer das aulas de Trabalho de Conclusão de Curso – 

TCC – orientados pela pesquisadora. 

                                                 
84 Confirma-se através de Declaração de trabalho da escola em que está atuando na disciplina de 
Estágio Supervisionado.  
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Constata-se a dificuldade de apreensão de um conteúdo mais profundo, 

requerido por um curso superior e, portanto, a ausência desse hábito. Constata-se 

ainda, através de depoimentos dos alunos, que, em relação à escolha do curso, a 

maioria declara que a motivação de cursar pedagogia foi pela busca por uma melhor 

qualificação pessoal e profissional e também por força da LDB de 1996 e da Década 

da Educação, que estabelecem a obrigatoriedade de uma formação em nível 

superior. Alguns alunos enfatizam, principalmente nos anos de 2004 e 2005, a falta 

de opção da unidade universitária, por ter apenas dois cursos de graduação 

regulares. Percebe-se ainda que começa a mudar o perfil dos alunos, ou seja, antes 

eram profissionais da educação, já com experiência; agora são apenas alunos que, 

por falta de opção, ingressaram no Curso de Pedagogia. 

 

Tabela 2: Quantidade de matrículas por alunos docen tes 

Período Alunos matriculados na 

UnU de Itaberaí 

Alunos de Pedagogia Alunos-professores  

 

1999 50 50 48 

2000 122 82 79 

2001 196 118 106 

2002 262 149 137 

2003 192 152 124 

2004 197 157 73 

2005 209 169 59 

Fonte: Secretaria da UnU de Itaberaí 

 

O público-alvo da UEG não se limita à comunidade local. A universidade 

recebe alunos dos municípios circunvizinhos a sua unidade, havendo nessa unidade 

de Itaberaí alunos da Cidade de Goiás, de Caturaí, de Inhumas, de Goianira e de 

outras localidades próximas ao município. Historicamente, a UEG tem demonstrado 

sua vocação para formar professores, visto que a precariedade e a não-formação 

superior é ainda uma realidade marcante no Estado de Goiás.  

No intuito de identificar a representação e/ou a concepção dos 

professores/alunos frente à educação inclusiva, foi utilizada inicialmente uma 
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questão única: O que é educação inclusiva? Para alguns professores-alunos85 do 

curso de pedagogia (que já desenvolvem a atividade de docência nas séries iniciais 

e, por conseguinte, estão lidando de fato com a proposta de inclusão escolar, que é 

obrigatória em lei e vem acontecendo dentro do Estado de Goiás, estando no seu 

sexto ano), as respostas levam à percepção de um conhecimento que pode estar 

sendo construído através de, uma linguagem que se estrutura no meio social e 

educacional. Nas respostas, pode-se perceber que há uma mescla de indefinição, 

confusão, contradição e, principalmente, desinformação sobre esse conceito e, 

portanto, aí pode estar sendo construída uma imagem pelos professores. Destacam-

se aqui algumas respostas:  

 “Algo muito polêmico, confuso, às vezes sem resposta. Sou contra e a favor ao 

mesmo tempo.“ 

Esta primeira resposta revela uma condição de total desentendimento, 

não apresentando nenhuma imagem construída sobre a educação inclusiva, o que, 

em certa medida, difere das demais respostas como se pode observar a seguir.  

“Vejo com um pouco de dificuldade, pela estrutura da escola e o não preparo do 

professor, mas se encararmos com amor e paciência teremos bons resultados”. 

“Esse é um tema que deve ser muito discutido, pois as instituições não se encontram 

preparadas para atender essas crianças, faltam profissionais preparados para esse 

tipo de atendimento”. 

Em relação a essas respostas, pontua-se a ausência de estrutura da 

instituição escolar em seus diversos aspectos, que podem ser interpretados como a 

estrutura do ambiente físico, de material e ainda de um ambiente acolhedor, que 

promova o respeito à diversidade.    

“Apesar de ser um direito de todos, em nossa sociedade não temos estrutura para 

atender essas crianças, que têm restrições em sua aceitação”. 

“Como educadora e ser humano, estou de acordo com a lei, pois essas crianças são 

humanas como nós, mas não basta só aceitá-las na escola e sim saber lidar com as 

mesmas”. 

                                                 
85 Os alunos que realizaram a atividade escrita que continha a pergunta “o que é educação inclusiva” 
São alunos do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás, no 3º ano de estudo. Nenhum 
dos participantes é deficiente e desenvolveram suas atividades docentes tanto na rede pública 
municipal como na rede privada em 2004.  
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 “A inclusão é difícil de aceitar diante da dificuldade e o desempenho do profissional 

em sala de aula. Mas se é lei e tem que ser cumprida, estamos aí para enfrentar 

esta causa”. 

Dentre estas respostas é perceptível a incoerência quanto às intenções 

legais, as quais revelam certa ansiedade e descrédito frente a essa proposta e ainda 

uma concepção fundada nos preceitos religiosos e pragmáticos, sustentada por uma 

ideologia que pressupõe uma visão de homem-sociedade a-histórica e mecanicista, 

fruto da proposta positivista, possibilitando uma possível formação excludente. 

“Sou contra essa inclusão na escola, pois enquanto profissional não estou preparada 

para receber este aluno com deficiência”. 

“A inclusão deve ocorrer em um ambiente onde há pessoas qualificadas para 

atender às necessidades desse aluno”. 

“Sou a favor, mas antes de tudo os órgãos competentes deveriam oferecer cursos 

de qualificação para que nós professores pudéssemos trabalhar com essas 

crianças”.      

 “Sou a favor da inclusão desde que haja preparação dos professores; sem isso, ao 

invés de incluir o deficiente, ele será rejeitado, deixado de lado”. 

Na maioria das falas apresentadas a preocupação de maior destaque é a 

preparação, ou seja, a formação do professores para a efetivação da proposta. Já os 

professores demonstram um posicionamento negativo neste tempo e espaço 

determinado.    

“Infelizmente não estamos preparadas para receber crianças assim, é linda ...no 

papel; na prática, desumana, chega até a ser covarde. Essa é só mais uma palavra 

da moda, os deficientes estão sendo “cobaias”, piedade não, dignidade sim, papel e 

caneta não são suficientes para resolver tanta crueldade”.  

Esta fala revela a indignação da professora, que se posiciona de forma 

crítica, demonstrando ainda um possível receio para o enfrentamento da proposta, 

por não se sentir capaz, em seus saberes profissionais, de lidar com o aluno 

deficiente.          
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Em uma segunda oportunidade86, utilizou-se uma outra questão feita 

para com as alunas formandas: “em que momento o curso de pedagogia 

contempla conteúdos que se articulem com a proposta de educação inclusiva nas 

séries iniciais?”. Foram obtidas as seguintes respostas:  

“Em momento nenhum, porque as disciplinas não atendem à demanda”. 

“Não se tem uma articulação da proposta de inclusão... falta preparo dos professores 

universitários e até da própria unidade universitária”. 

“O que se tem é um discurso de interação – através da leitura de estudiosos como 

Piaget e Vygotsky – porém está longe da nossa realidade essa inclusão de 

deficientes”.  

Entende-se que essas representações, enquanto conhecimentos 

representativos do alunado, começam a se fazer a partir da esfera da cotidianidade, 

que traz em seus traços a fixação e a repetição a partir da experiência, que implica 

num comportamento de estereótipo.        

Esta segunda questão revela novamente a deficiência na formação dos 

professores, agora dos professores universitários, e a ausência do tema na matriz 

curricular do Curso de Pedagogia. O que amplia a discussão é um novo sentido, isto 

é, a necessidade de o curso ter condições de instrumentalizá-los para a 

ressignificação de práticas a serem desenvolvidas no cotidiano escolar. Uma outra 

exigência de reorganização da proposta curricular é no sentido de propiciar a 

articulação do saber - pensar e do saber fazer, com possibilidades de uma prática 

inovadora. Tem-se ainda, pelo fato de este grupo estar realizando seus trabalhos de 

final de curso, um primeiro entendimento de que o conhecimento teórico-científico 

apreendido no locus universitário pode ser aproveitado na mediação com o aluno 

deficiente, porém isso está longe de ser uma condição real de inclusão, o que 

evidencia uma formação distante da proposta de inclusão.            

De acordo com as observações e discussões realizadas nesta UnU com 

professores da unidade, constata-se que suas disciplinas e seus planos de curso 

estão distantes de contemplar conteúdos, ao menos intencionalmente, que se 

articulem com a proposta de educação inclusiva, ressaltando que os professores 

                                                 
86 Questões respondidas pelo grupo de alunos que estão durante o segundo e último semestre do 
curso de pedagogia – 2005/01 – realizando um Trabalho de Conclusão de Curso com o tema 
Educação inclusiva. 



 114 

demonstram não ter conhecimento sobre a necessidade de se aprofundar no tema, 

apesar de se pronunciarem interessados e curiosos por saber o que de fato deve ser 

abarcado pelas diferentes disciplinas que compõem a matriz curricular do Curso de 

Pedagogia. 

       

3.4 Comparativo entre os Projetos Pedagógicos do Cu rso de Pedagogia de 

2001-2004 e de 2005 

  

Busca-se aqui traçar um paralelo entre o projeto pedagógico do Curso de 

Pedagogia para os anos de 2001-2004 e o atual, do ano de 2005. É curioso ressaltar 

que são estes os únicos projetos pedagógicos da unidade, ou seja, não há um 

projeto maior para toda a UnU. O intuito é descrever suas características e coletar 

dados que sirvam para proceder a uma análise geral da referida unidade 

universitária.     

De acordo com dados do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura 

em Pedagogia referente ao período de 2001-2004, as características básicas do 

curso eram: duração de 2.880 horas; período mínimo de quatro e máximo de sete 

anos; regime seriado anual. E em relação ao horário, cada aula tem duração de 50 

minutos, das 19:00 às 22:30h, com um intervalo de 10 minutos após as duas 

primeiras aulas. Aos sábados, as aulas têm a mesma duração, iniciando-se às 

07:30h. Quanto às vagas anuais, são 40 para o curso de Licenciatura em 

Pedagogia.  

O novo projeto pedagógico do Curso de Pedagogia implantado em 2005 

parte da legislação87 e estabelece que, além de “no mínimo, 2.800h de atividades 

científico-acadêmicas, a articulação teoria-prática deve garantir as seguintes 

dimensões dos componentes comuns: 400h de prática como componente curricular, 

vivenciadas ao longo do curso; 400h de estágio curricular supervisionado, a partir da 

segunda metade do curso, 1800h de aulas para conteúdos curriculares de natureza 

científico-cultural e 200h para outras formas de atividades acadêmico-científico-

culturais” (Res. CNE/CP 02/2002), o que demonstra a adaptação exigida pela LDB 

                                                 
87 Conforme consta no Projeto: Parecer CNE/CP nº 9, de 8 de maio de 2001; Parecer CNE/CP nº 21, 
de 6 de agosto de 2001; Parecer CNE/CP nº 27, de 2 de outubro de 2001; Parecer CNE/CP nº 27, de 
2 de outubro de 2001; Parecer CNE/CP nº 28, de 2 de outubro de 2001; Resolução CP/CNE n.º 1, de 
18 de fevereiro de 2002 e Resolução CP/CNE n.º 2, de 18 de fevereiro de 2002. 
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9.394/96, que estabelece a duração de um curso de licenciatura em quatro anos, 

com um mínimo de 3.200 horas e 200 dias letivos. 

Ao considerar as observações e conversas informais “in loco” em relação 

ao processo de mudança curricular, importa destacar a dificuldade de aceitação e 

entendimento da nova matriz curricular implantada no ano de 2005. Por um lado 

alguns coordenadores e professores das unidades da UEG localizadas em 

municípios considerados do interior do Estado afirmam que ela foi “imposta” e, por 

outro lado, salientam a trajetória da matriz anterior, ou seja, a tentativa e a trajetória 

de participação e empenho dos coordenadores e professores durante os anos de 

2002 e 2003, através de reuniões, estudos e debates para a elaboração de proposta 

encaminhada à Pró-Reitoria de Graduação da UEG para implantação e unificação 

no ano de 2004. O que se observou no campo de estudo foram os comentários 

sobre a forma impositiva da unificação da matriz implantada neste ano de 2005 em 

todas as unidades universitárias que dispõem do Curso de Pedagogia, pelo fato de 

não ter havido a participação e o envolvimento dessas unidades, o que vem 

trazendo dificuldades à sua implantação.   

Vale ressaltar ainda a voz dos responsáveis pela matriz curricular atual 

que, ao se manifestarem sobre a imposição de uma matriz curricular única para 

todas as unidades universitárias, assumem sua defesa e afirmam que ela foi 

planejada de forma conjunta e participativa especificamente para a unidade de 

Anápolis, conforme consta no “Pré-Projeto de Reformulação Curricular do Curso de 

Pedagogia” elaborado por um grupo de quatro professoras, designado através da 

Portaria nº 003/Coord. Ped. de 29/03/2004 e encaminhado à Pró-Reitoria de 

Graduação, o que pode ser entendido – caso as afirmativas sejam verídicas - como 

um abuso de autoridade do órgão responsável pela autorização da implementação 

das diretrizes curriculares em todas as unidades da UEG e/ou até mesmo por ter de 

cumprir as exigências do Conselho Estadual de Educação, assim como as 

determinações e os prazos oficiais prescritos pelas políticas educacionais brasileiras, 

o que não ofereceu condições para considerar a construção histórica dos 

trabalhadores dessa universidade.        

Uma das dificuldades que vem ocorrendo na adaptação da matriz, pelo 

fato de ela não ter sido planejada para as unidades do interior, é a dificuldade de 

adequar a carga horária anual, que passou para semestral, com as disciplinas 

mudando a cada semestre. Isso faz com que o professor tenha de alterar a carga 
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horária semestralmente e, como há uma expressiva quantidade de professores 

provenientes de Goiânia, isso dificulta a organização e a segurança da carga horária 

dos professores durante o ano letivo.  

O projeto de 2001-2004 aponta, no perfil profissional, a condição de 

atendimento “às necessidades do mercado regional, vez que o objetivo do licenciado 

do curso em questão é preparar professores para o magistério”, o que se diferencia 

do projeto de 2005, pois o perfil do profissional deveria contemplar o compromisso 

com uma aprendizagem que considere as diferenças culturais, o ser humano e a 

sociedade, na sua prática profissional, social e política, consciente de que a 

educação é um ato político-pedagógico e deve adotar, portanto, posição ética e 

comprometida com as causas do coletivo.  

Vale ressaltar que, no Projeto de Curso de Licenciatura em Pedagogia da 

UnU de Itaberaí, revisado e ampliado para o ano de 2005, o item “Perfil Profissional” 

define diversas competências a serem formadas e ali enunciadas, destacando-se o 

segundo item, que afirma a necessidade de este profissional “compreender as 

peculiaridades do ser humano em cada etapa da vida (infância, adolescência, 

juventude, idade adulta e terceira idade), mostrando-se capaz”, ainda, de “identificar 

as características próprias e diferenciadas, bem como as necessidades especiais 

dos alunos portadores de deficiências, condutas típicas e altas habilidades” (UEG, 

2004c). Isso demonstra uma preocupação inicial com a importância de se estudar o 

desenvolvimento e as características próprias do indivíduo nas diferentes fases da 

vida e, ao mesmo tempo, abre possibilidades para o processo de socialização do 

aluno com deficiência.  

Um outro item determina que se deve organizar situações de ensino 

eficazes, demonstrando competência para que o profissional possa realizar as 

adaptações curriculares necessárias para o atendimento das características 

específicas dos estudantes integrados no ensino regular que apresentam 

necessidades especiais e ainda reconhecer as necessidades próprias e 

diferenciadas dos estudantes que se apresentam em situações especiais, propondo 

e desenvolvendo metodologias educacionais adequadas (UEG, 2004c), revelando 

novamente que há uma preocupação em incluir no documento escrito os saberes 

profissionais para uma escola inclusiva, determinando como competências 

necessárias para este aluno do Curso de Pedagogia, já que o projeto anterior, 

apesar de se propor a “preparar para o magistério”, não faz referências ao contexto 

atual de inclusão.   
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 A organização curricular do projeto de 2005 pode ser considerada 

inovadora no sentido de se apresentar com uma articulação de princípios, 

processos, eixos e dimensões. No documento estão citados seus princípios: a) a 

pesquisa como princípio cognitivo e formativo; b) a integração entre teoria e prática, 

ou seja, a práxis e c) a flexibilização, adotando um paradigma de formação em que 

“não basta ao profissional da educação conhecer teorias, perspectivas e resultados, 

ele tem que ser capaz de construir soluções adequadas para os diversos aspectos 

da prática pedagógica”. O que se pode considerar é que esse profissional que a 

UEG se propõe a formar em nível superior deve adquirir competências para lidar 

com qualquer situação apresentada no seu contexto de sala de aula, inclusive a 

diversidade do seu alunado. 

Conforme o projeto pedagógico, a organização do currículo em eixos 

temáticos possibilita duas categorias curriculares: núcleo de formação básica, o qual 

representa os conhecimentos necessários à formação do professor, e núcleo de 

formação concentrada, que representa os estudos e conhecimentos necessários 

e/ou emergentes no campo da educação, tendo caráter flexível e podendo ser 

estruturados em disciplinas complementares e/ou obrigatórias – e ainda a área de 

concentração opcional. O documento proposto à pró-reitoria de graduação da UEG 

com vistas à unificação de matrizes e para implantação em 2004 define como uma 

disciplina de concentração o que na nova matriz está presente na dimensão 

“pesquisa e prática – tema transversal do curso”, como uma atividade de 

enriquecimento e aprofundamento, de caráter optativo em qualquer um dos 

semestres letivos – do primeiro ao último período – sendo então uma opção de cada 

unidade universitária.  

A nova matriz curricular pode ser considerada como aquela que adota as 

diretrizes curriculares e estrutura os cursos de formação dos profissionais da 

educação a partir das orientações da ANFOPE – Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação - devido ao fato de o tema da formação 

acadêmico-científica do professor ter se tornado polêmico desde o estabelecimento 

da LDBEN 9.394/96, que trouxe, dentre as novas diretrizes, a extinção da 

preparação pedagógica para o magistério em nível médio e estabelece um prazo 

para admissão única e exclusiva de docentes com ensino superior. Aponta ainda 

outra diretriz Scheibe (ANPED, Sessão Especial 2001), “exclui-se ainda pela nova 

LDB a formação de docentes para a educação especial” e afirma que “essa 
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capacitação, nas suas competências mais gerais, é hoje obrigatória a todos os 

professores do ensino regular, que devem estar preparados para a integração dos 

educandos com necessidades especiais nas classes comuns”. Isso confirma a 

proposta da lei quando denomina de integração da pessoa com necessidades 

educativas especiais, que é uma fase anterior à de inclusão, conforme já discutido 

no capítulo primeiro, ou seja, não há preocupação de formar o profissional para os 

saberes necessários à inclusão.  

A luta do movimento dos educadores é por um curso de graduação plena. 

Constata-se como elemento básico de formação a docência, que se constitui como a 

base da identidade profissional de todo educador. Os documentos da ANFOPE 

revelam a história das diretrizes curriculares do curso e destaca o ano de 1984, 

quando, em atendimento à convocação feita pela Secretária Superior do MEC- 

SESU/MEC, através do Edital 04/97, as instituições de ensino superior de todo o 

país foram convidadas a apresentar suas sugestões sobre o assunto. Após reunir as 

diversas propostas, promover debates abertos, incorporar sugestões provenientes 

de entidades nacionais, resultou um documento denominado “Proposta de Diretrizes 

Curriculares da Comissão de Especialistas de Pedagogia”, no qual era definido o 

seguinte perfil do pedagogo “profissional habilitado a atuar no ensino, na 

organização e gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção 

e difusão do conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a docência como 

base obrigatória de sua formação e identidade profissional” (Comissão de 

Especialistas de Ensino de pedagogia, 1999, p.1). 

Conclui-se, então, que é necessária a articulação, no Curso de 

Pedagogia, de suas disciplinas e conteúdos com os saberes deste profissional que 

deverá ou mesmo já atua na sala de aula com o aluno deficiente. Esta nova 

proposta legal, que recai nas instituições de ensino básico, é extensiva também ao 

ensino superior. As estruturas, tanto física/material como de qualificação do corpo 

docente desta UnU, necessitam ser discutidas e ampliadas, no sentido de aproximar 

a formação de professores da real condição estabelecida de educação inclusiva que 

vem sendo implementada na escola regular nas séries iniciais. O desafio desta UnU, 

bem como de toda a UEG, é organizar de forma contínua sua proposta de formação 

de professores de tal forma que consolide sua pretensa condição de ser inclusiva, 

tanto no âmbito de realizar o acesso ao ensino superior como ao de propiciar uma 

formação que contemple a diversidade.   



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O processo histórico da educação brasileira tem-se feito excludente, 

instituinte de um tipo ideal de aluno e de um conjunto de saberes do professor que 

atende a esse tipo de aluno. Agora é instituído também o discurso da inclusão na 

escola, através do qual foi possível verificar uma nova ideologia sendo implantada e 

interiorizada na classe docente: ao disfarçar a realidade social desigual, favorece-se 

a classe dominante para o uso do poder no controle e domínio de determinados 

comportamentos. Dentre eles, com destaque a representação do passado e que se 

faz presente no imaginário coletivo ao considerar o professor sem preparo, 

qualificação e, portanto, incapaz de lidar com o aluno deficiente, legitimando 

atitudes paliativas para a proposta de educação inclusiva e reproduzindo, assim, a 

contínua dissimulação da condição de desigualdade social.  

A inclusão escolar como está sendo realizada neste momento, como está 

sendo realizada, de forma impositiva e sem consulta às escolas, é aqui considerada 

como mais uma das denominações criadas com condição para fazer com que os 

indivíduos se esqueçam de lutar, considerando as raízes desiguais desta 

sociedade, ou seja, de cobrar e buscar justiça social, pois o mundo social é feito 

pela “convivência dos contrários”, entendendo ser necessário, então, o respeito à 

diversidade e ao aluno com deficiência.   

Constatou-se, durante o estudo, o papel contraditório das diretrizes para 

a reforma do ensino determinadas pelas agências financiadoras, como o Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional, no sentido de realizar o discurso da 

transformação cultural e da inclusão dos indivíduos ao mesmo tempo em que se 

busca resguardar o desenvolvimento econômico de países centrais, exercendo 

pressões para que os sistemas educacionais de países periféricos como o Brasil 

mantenham-se adequados para atender a tais interesses econômicos e ainda aos 

padrões de qualidade do mercado.  
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A atuação do governo tem sido acrítica em face das políticas e das 

regras da globalização, que propõem mecanismos de conformismo, constituindo 

então, uma atuação inadequada para o enfrentamento do desafio do fracasso e da 

exclusão escolar. Com isso, pode-se afirmar que se está diante de uma pseudo-

inclusão educacional, que na verdade mais parece propiciar uma inclusão formal 

para manter a exclusão. 

Nesse estudo, conhecer os documentos oficiais que expressam a luta 

crescente de grupos de pressão, comunitários e familiares, e em especial as 

organizações de pessoas com deficiências, que não mais suportam o desrespeito 

às diferenças individuais, e por isso compõem a sociedade civil em prol da inclusão 

social e educacional, significa pensar a possibilidade de se avançar e ainda realizar 

um esforço no sentido de uma formação para a profissionalização de qualidade 

para todos. Assim, a proposta de inclusão está baseada em princípios legais 

perfeitos, porém somente a lei não faz inclusão. É preciso apontar a ausência de 

uma política social séria para a implementação dessas leis e também, um 

financiamento insuficiente dos governantes, o que, portanto, confirma que o aluno 

marginalizado é o de classe social pobre.         

Ao buscar conhecer a política educacional do Estado de Goiás, foi 

necessário, antes, entender “a correlação de forças” entre a política social e a 

política econômica. Na perspectiva de Gramsci (1978), não há uma instância da 

realidade econômica e outra da realidade política. A economia só se expressa como 

força política; por outro lado, as forças políticas só se configuram se existir uma 

determinação econômica. É nesse sentido que a economia e a política são campos 

de forças que se expressam na construção de diferentes projetos na sociedade. 

O que se pôde constatar é que ambas as políticas públicas educacionais 

– o projeto de escola inclusiva no ensino básico e o de formação de professores 

para o curso de pedagogia na UEG - são intervenções estatais que, no momento, 

não contemplam as condições mínimas de inclusão, desde a falta de infra-estrutura, 

tanto nas escolas como na unidade universitária, não tendo sequer as estruturas 

física e organizacional necessárias, primeiramente, para o acesso das pessoas com 

deficiências e em segundo lugar, não buscando articular sua proposta curricular de 

forma intencional à formação de professores para as séries iniciais, expressando 

uma possível “desresponsabilização” econômica para o campo social, em especifico 

para a educação pública no Estado de Goiás.  
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Conhecer as leis no âmbito da educação inclusiva foi absolutamente 

fundamental no sentido de possibilitar a defesa desta causa ou até mesmo para 

fazer valer os direitos de efetivação para a cidadania do aluno com deficiência, 

assim como para se ter o entendimento de que o Brasil e/ou aqueles que o 

governam são de extrema competência para fazer boas leis, mas não para cumpri-

las. 

E, para que o direito se efetive, há que se criarem condições de 

financiamento para as instituições de ensino, quer sejam de ensino básico, quer de 

ensino superior, e condições dignas de trabalho para os professores. O que se 

percebeu é que os alunos e os potenciais professores até têm conhecimentos, mas 

não são expressão de ação, por não se destinarem ao uso no contexto das relações 

concretas da escola. 

O que de fato propiciará o efetivo compromisso dos gestores do sistema 

público estadual para que caminhem em direção à superação do fracasso e da 

exclusão escolar será uma mudança na prática pedagógica e no conjunto de 

saberes do professor e uma organização curricular que contemple uma “sólida 

formação teórica e interdisciplinar, unidade teoria e prática” (ANFOPE, 2000), o que 

implica em tempo para leituras, pesquisas e articulação com a realidade atual, 

capacitando para uma atuação de transformação desta realidade.  

O currículo do Curso de Pedagogia, de acordo com as considerações de 

alunos e professores da UnU de Itaberaí, deve sustentar e possibilitar mudanças 

através de um processo de conscientização em que todos sejam sujeitos capazes 

de vislumbrar mudanças na realidade social, buscando uma formação 

emancipatória, através de uma conscientização que desvele a realidade, num 

processo de ação-reflexão-ação fundamentado na práxis. O suporte epistemológico 

expressa-se por um processo dialógico, entendido como “encontro entre os homens 

mediatizado pelo homem” (Freire, 1988, p. 93). 

O fato é que, no cotidiano da escola, há seres humanos com direito, 

enquanto cidadãos, primeiramente de se humanizar e, a partir de uma socialização, 

de se sentir incluso/aceito, e com isso desenvolver suas potencialidades dentro de 

suas limitações. O que se constatou durante a realização das observações e 

discussões foi um sentimento de insegurança dos professores em relação a seus 

saberes didático-pedagógicos e posteriormente um outro de piedade àquele que é 

deficiente.   
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O professor precisa atingir um nível de consciência e de prática política 

que contemple a articulação da sua prática didático-pedagógica com os interesses 

de seus alunos. Para isso, necessita de uma formação de qualidade política e crítica 

que contemple a possibilidade de, na construção de sua identidade, buscar a 

significação social do seu trabalho, articulando o conhecimento com o poder que tem 

para a produção da sua vida material e social.  

Nesse contexto, a escola e o professor são chamados a contribuir para a 

formação de cidadãos competentes, que possam ter habilidades para lidar com 

informações que lhe são repassadas de forma aligeirada, mas que, na maioria das 

vezes, desconhecem o seu papel, que deveria ser o de favorecer uma formação 

onilateral, completa, inteira, enfim, uma formação humanizada. O professor deve 

agora saber lidar com as diferenças, face às exigências de que os alunos devem 

aprender juntos, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que 

possam ter. As escolas devem reconhecer e responder às diversas necessidades de 

seus alunos, considerando a diversidade humana, o outro, o que não é igual, 

acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de aprendizagem e assegurando 

uma educação de qualidade a todos, através de um currículo apropriado, de 

modificações organizacionais, novas estratégias de ensino, uso de recursos e 

parcerias com a comunidade.  

Dentre todas essas considerações finais não se poderia deixar de 

ressaltar que a UEG é uma universidade em estágio embrionário e, portanto, 

reconhecer a importância do seu projeto de formação de professores que, apesar 

de no novo currículo ter contemplado a educação inclusiva como uma disciplina 

optativa, evidenciou a insuficiência para a fundamentação da atuação do professor 

e deixou perceber o muito que ainda se tem de caminhar a partir da proposta de 

inclusão, o que é a realidade da maioria das instituições de ensino superior de todo 

o país. Ressalta-se que a UEG não deixa de ser uma universidade que, ao se 

expandir e se interiorizar, enquanto instituição pública multicampi, em todo o Estado 

de Goiás, ao propiciar acesso, contribui para mudanças significativas na sociedade 

que, a partir dessa política educacional, apresenta melhoras na efetiva atuação do 

professor do ensino básico. A luta pela melhora da escola/universidade pública é 

condição de melhoria a todos os alunos. 

Acreditar na possibilidade de mudança é perceber a UEG enquanto 

instituição que venha a construir uma identidade de inclusão não apenas social, 
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mas também que sustente uma formação de professores articulada com a realidade 

do Estado. Para tanto, é preciso alertar a todos os profissionais e gestores para a 

continuidade da luta e para a conquista desta inclusão.  

É, portanto, desafio de toda a sociedade civil, em específico dos 

educadores deste século XXI, e da universidade enquanto instituição requisitada 

para contribuir na formação de uma consciência critica viabilizar uma formação 

profissional que capte a multidimensionalidade da realidade para uma possível 

atuação político-profissional que garanta uma educação de qualidade a todos. 
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