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RESUMO 
 
 
A presente dissertação resulta de investigação bibliográfica e documental a respeito 
da formação de professores e de um estudo analítico de material governamental 
publicado, com ênfase na modalidade de Educação Especial/Educação Inclusiva. 
Tivemos como objetivo estudar a constituição do atendimento educacional às 
pessoas com deficiências e a formação de professores que demanda; investigar a 
formação de professores na atualidade, à luz da Pedagogia Histórico-Crítica e da 
Psicologia Histórico-Cultural; compreender a politica de formação de professores 
proposta pelo ―Programa de Formação de Professores Educação Inclusiva: direito à 
diversidade‖, do Ministério da Educação (MEC-Brasil), iniciado em 2003. Essa 
pesquisa justificou-se ante a carência de materiais a esse respeito, bem como à 
necessidade de orientação teórica para o desenvolvimento da prática educacional 
que se desenvolve nas secretarias municipais. Identificamos que o contexto das 
Reformas de 1990 trouxe implicações para o processo educacional e, por 
conseguinte, para a formação de professores. No período analisado, o discurso 
hegemônico era de que a escola pública necessitava dar respostas aos problemas 
cotidianos. Contudo, em geral, desvinculava-os da materialidade que a vida impunha 
aos homens daqueles anos. E, como estratégia para as mudanças necessárias, 
elegeu-se a profissionalização docente, com cursos de aperfeiçoamento e de 
formação continuada – posterior à graduação. Com essa política, a proposta de 
qualificação dos docentes estaria solucionando problemas educacionais e também, 
indiretamente, econômicos e políticos. Nesse sentido, o Programa analisado, não 
estaria fora deste panorama. Como resultados da pesquisa, destacamos que o 
―Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade‖, bem como outras iniciativas de 
formação, representam o produto e também produzem as orientações políticas que 
estiveram e estão vigentes. Desse modo, expressam o contexto de influência e de 
produção da legislação educacional pós Reforma. Concluímos, pois, que na 
sociedade capitalista a formação do trabalhador sempre se submete à 
condicionalidade que o modo e as relações de produção apresentam. Por isso, 
entendemos que os objetivos e propósitos da formação não podem ser alcançados 
em sua plenitude. Contudo, é preciso que se a tome como uma possibilidade de um 
vir-a-ser. Defende-se, pois, que a formação docente busque o conhecimento teórico, 
e que este possa repercutir, de fato, no trabalho dos professores.  
 

 

Palavras-chave: Educação Especial; Formação de Professores; Psicologia Histórico-
Cultural; Pedagogia Histórico-Crítica; Educação inclusiva. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation results of a bibliographic and documental research about the 

teachers' education and an analytic study of governmental published material, with 

emphasis in Special Education/ Inclusive Education modality. This study had as 

general objectives to study the constitution of the educational service to people with 

disability and the teachers’ education request; investigating the teacher's educations 

in the present times, under the light of Critical-Historic Pedagogy and Cultural-

Historic psychology; Comprehend the politic of teachers' education proposed by 

Teachers'  “Inclusive Education Program:  right to diversity”, from Education Ministry 

(MEC- Brazil), initiated in 2003. This research justified in face of need for materials 

about this, as well as the necessity of the theoretical orientation for the development 

of the educational practice that is developed in the municipal district. It was identified 

that the context of reform of 1990 brought implications for the educational process 

and, therefore, for the teachers formation. In that time, the hegemonic speech was 

that the public school needed to give answers to the daily problems. However, in 

general, deviating them of the materiality that the live inflict to the men from those 

years. And, as a strategy for the necessarily changes, it was elected the professor 

professionalization, with   improvement courses and continued formation - after 

graduation. With this politic, the propose of qualification of the professors would be 

solving educational problems and indirectly, economics and politics problems. In this 

way, the analyzed Program wouldn't be out of this perspective. As results of the 

research, highlights the “Inclusive Education Program:  right to diversity”, as others 

initiatives of formations, represent the product and also produce politics orientations 

that were and are present. In this way, express the context of influence and 

production of educational legislation after reform. It follows that in the capitalist 

society the formation of the worker is always submitted to the conditionality that the 

way and the relations of products are presented. It was noticed that the limits of this 

organized form of society directed the process of teachers' education. By this way, it 

is understand that the objectives and proposes of formation cannot be reached in 

your plenitude. However, it's necessary that the possibility some true. It defends that 

the teachers' formation research the theoretical knowledge and this can be rebound, 

in fact, at teachers work.  

Key words:  Special Education; Teachers' education; Cultural-Historical psychology; 

Critical-Historic Pedagogy; Inclusive Education.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

Essa pesquisa tem como objeto de investigação o processo de formação de 

professores que atuam na Educação Especial, por meio de um exercício analítico 

dos fundamentos do programa ―Educação Inclusiva: direito à diversidade‖ - 

Programa da Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação - 

SEESP/MEC. Isso requer que se tenha, também, como propósito um estudo sobre 

algumas publicações brasileiras a respeito da formação de professores, para que 

possamos situar na legislação e nas reflexões de pesquisadores, os rumos dessa 

formação, bem como compreender os princípios teóricos que orientam o processo 

de formação proposto pelo Programa. 

Consideramos importante explicitar que os motivos que nos levaram a investir 

e a buscar aprofundamentos na área de Educação Especial - Inclusão Escolar e 

mais particularmente na formação continuada de professores advém da prática 

profissional enquanto Coordenadora da Educação Especial no município de 

Cascavel, mais precisamente, a partir dos estudos realizados para elaboração do 

Currículo para a Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, processo que 

exigiu aprofundamento nos aspectos referentes à teoria da aprendizagem baseada 

em L. S. Vigotski1 e demais autores soviéticos, bem como, das discussões acerca da 

Educação Especial - do desenvolvimento e da aprendizagem das pessoas com 

deficiência. Nesse percurso de estudos, muitas inquietações, conflitos e questões 

foram aparecendo, tais como: em que contexto surge a necessidade de formação 

para atender pessoas com deficiência na educação escolar? Que perspectiva teórica 

perpassa a formação de professores para atuar na Educação Especial? Quais são 

os fundamentos da formação de professores que embasam a proposta do Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade? Como se concretiza? O que seria 

importante considerar na formação daqueles que educam pessoas com e sem 

deficiência? Frente a tais questionamentos, entre outros, propusemo-nos a 

pesquisar e a refletir sobre o Programa de Formação anunciado.  

                                                 
1
 Em decorrência das várias traduções feitas no Ocidente dos livros produzidos por esse autor no 

idioma russo, a grafia do nome pode ser encontrada das seguintes formas: Vygotsky, Vygotski, 
Vigotski e Vigotskii. Será preservada a grafia conforme as referências, dessa forma não é possível 
padronizar, porém, quando não for referência ou citação adotaremos este modo apresentado. 
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Nossa hipótese de trabalho é a de que, pela defesa da Educação inclusiva e 

pelo modo como ela é feita, os fundamentos filosófico-epistemológicos do referido 

programa encontram-se ancorados nos pressupostos da ideologia pós-moderna, 

traduzida na pedagogia do ―aprender a aprender‖.  

O que entendemos por ideologia pós-moderna na prática pedagógica diz 

respeito à emergência de estratégias de personalização e individualização 

educacional que sugerem a formação do professor centrada na atividade cotidiana 

da sala de aula, na sua maneira de ser professor, em sua experiência, uma 

formação pautada no conhecimento pragmático e utilitarista, segundo Duarte, 

(2004), e que não leva em conta uma formação teórica mais aprofundada. Conforme 

assevera Moraes (2001), mas de certa maneira, promovem o recuo da teoria na 

formação dos docentes. 

Nesse sentido, iniciamos a pesquisa com o intento de compreender os 

processos históricos que determinaram a implementação do Programa Educação 

Inclusiva: direito à diversidade, visto que, a aparente inconsistência apresentada nas 

diretrizes e ações do Programa, devem ser analisadas a partir do contexto social, 

compreendendo que a sociedade capitalista em seu movimento crescente de 

concentração produz diferentes formas de exclusão, e que também repercutem 

sobre a educação, gerando necessidades em responder às demandas na formação 

dos professores. 

Entendemos ser necessário situar no tempo e no espaço esse nosso 

problema. A partir do momento em que ganha fôlego a idéia de escola para todos e 

a defesa de educação inclusiva, a constatação de que o professor não está 

preparado para ensinar vai sendo verificada. Quando a escola muda sua clientela, 

seus objetivos e metas, bem como seus princípios, ou ainda, quando passa a 

assumir a função, mais de preparar para a vida em sociedade (capitalista) e menos a 

de ensinar conteúdos que se entendiam como necessários para uma formação mais 

completa do educando, e quando este nem sempre precisa cumprir com atribuições 

e dadas apropriações, torna-se evidente a necessidade de uma formação 

continuada. Isso tudo é próprio da sociedade capitalista em sua forma monopolista 

hegemônica, que se apresenta sob uma reprodutibilidade incontrolável. Ao contrário 

da sociedade que se organizava na aurora do capitalismo, ou em momentos 

marcantes deste (industrialização, fordismo, etc.), nos dias atuais a escola não 
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precisa preparar para o trabalho, ainda que mantenha o discurso do trabalho, porém, 

o professor precisa ser preparado de modo contínuo para trabalhar. Vivenciamos um 

momento em que as concepções de mundo, sociedade, homem, educação são 

próprias ao que se denomina ideologia pós-moderna. 

Partimos, portanto, da compreensão de autores como Duarte (2004) e Harvey 

(2008), que se ocupam da ideologia pós-moderna e que a consideram  como sendo 

um conjunto de concepções que decorrem das mudanças ocorridas no campo 

econômico a partir de 1970, a emergência de formas flexíveis de acumulação do 

capital que de certo modo, dão origem às mudanças no campo político, cultural e 

ideológico.  

Ao falarmos de pós-modernidade, sabemos que ela tem relação com as 

mudanças verificadas no aspecto econômico que se justificam a partir da crise de 

superacumulação2, transição do modelo fordista para a acumulação flexível, um 

novo modelo econômico regulador. Modificações no papel do Estado com base no 

processo de reorganização do capital e de seu sistema político e ideológico. 

Conforme Moraes (2001, p.02) ―um espraiamento dos imperativos capitalistas em 

toda vida humana‖.  

 Dentro do quadro de intensas modificações no modo de vida e produção das 

pessoas em razão de um novo modelo econômico regulador, percebe-se que até a 

cultura é convertida em mercadoria3 mediante a introdução de mecanismos 

pertinentes à lógica do capital. No aspecto teórico, o qual está diretamente 

relacionado a educação e, por conseguinte, a formação de professores, verificamos 

a perda da historicidade, da objetividade e da universalidade do conhecimento. No 

entendimento de Moraes (2001, p.02), os rumos da educação ―parecem estar 

                                                 
2
 O mundo capitalista estava sendo afogado pelo excesso de fundos, e, com as poucas áreas 

produtivas reduzidas para investimento, esse excesso significava uma forte inflação. Em 
consequência, as décadas de 70 e 80 foram um conturbado período de reestruturação econômica e 
reajustamento social e político. [...] passagem para um regime de acumulação inteiramente novo, 
associado com um sistema de regulamentação política e social bem distinta. (HARVEY, 2008, p. 136-
140). 
3
 Ideia de educação associada aos interesses do capital. Uma estratégia ideológica e material que 

dirige o modo de vida e produção das pessoas por meio do ajustamento e adaptação do indivíduo às 
exigências do mercado. Assim, o saber, a cultura, adquirem a condição de mercadorias típicas do 
atual modelo de acumulação capitalista, deixando de serem considerados bens coletivos e direito 
fundamental de todos. 



 
 
 

16 

 

 

 

diretamente articulados às demandas de um mercado insaciável e da sociedade dita 

do ‗conhecimento‘‖4.  

Dessa forma, a ideologia pós-moderna aparece como resultado cultural do 

processo de desenvolvimento do capitalismo e imprime suas aspirações no campo 

teórico, a fim de significar uma fase do seu desenvolvimento. 

Assim, a análise do referido programa se justifica por considerar que, a partir 

de 1990, no esteio do desenvolvimento do pensamento pós-moderno, ocorreu uma 

ampliação das oportunidades educacionais em todos os níveis, etapas e 

modalidades de ensino, que representou um processo de expressivas 

transformações na implementação da política educacional nacional, fundamentada 

no ideário da inclusão escolar, uma vez que, tal ampliação, acompanhou a tendência 

mundial de oferta da Educação Básica para todos os indivíduos como uma das 

formas de promoção de justiça e igualdade social. 

Nesse sentido, o programa de formação de professores aqui analisado, 

aparece como parte de uma política expressa por um conjunto de documentos, e/ou 

materiais resultantes das reformas educacionais, principalmente, derivados das 

Conferências, Congressos e Seminários Internacionais.  

Nos documentos como Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), 

Convenção de Guatemala (1999), Declaração Internacional de Montreal sobre a 

Inclusão (2001), dentre outros, por meio de um conjunto de princípios, expressa-se a 

necessidade de superação de práticas segregativas em relação às pessoas com 

deficiência. Esse modo de entendimento da conduta humana, que a toma como 

passível de ser alterada somente pelo plano da educação escolar, sem que ocorram 

transformações no modo como a sociedade se organiza para produzir e reproduzir a 

existência tem sido recorrente e merece ser melhor compreendido. 

Nesse sentido, quando estamos recortando a pesquisa para formação de 

professores da Educação Especial no contexto da educação inclusiva, é preciso 

compreender como, historicamente, as pessoas que têm um desenvolvimento 

diferenciado pela deficiência tornaram-se alvo da atenção em políticas e programas 

educacionais.  

                                                 
4
  ―A assim chamada sociedade do conhecimento é uma ideologia produzida pelo capitalismo, é um 

fenômeno no campo da reprodução ideológica do capitalismo‖. (DUARTE, 2003, p. 13).  
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Para tanto, por um lado nos propomos a realizar um estudo analítico de 

documentos que norteiam a Educação Especial, porque esses documentos 

legitimam e dão encaminhamento a proposições como a do programa. Por outro, 

procuramos investigar as políticas de formação de professores a partir da década de 

1990. Isto é, buscamos compreender a sociedade e suas transformações, que de 

certa forma, demandam e exigem tal formação. O interesse em trabalhar com os 

documentos não está nos textos em si, mas no conjunto da análise que permite 

compreender o sentido da política. Então, por meio da investigação teórica, 

pretende-se identificar como é encaminhado o processo de formação do professor a 

partir da totalidade teórico-social que a sustenta, naquilo em que a riqueza (ou 

empobrecimento) desse processo se coloca em relação ao seu fazer pedagógico. 

Assim, no processo de formação de professores, entendemos que a educação 

é condição para que as gerações se apropriem da produção da cultura universal 

humana, num processo educativo intencional e, nesse sentido, a educação escolar 

deve garantir que os conhecimentos apropriados pelos alunos ultrapassem o 

pragmatismo da vida cotidiana, aproximando-os da produção cultural mais elevada 

já produzida pela humanidade. Por educação podemos compreender o processo 

sócio-histórico de formação da genericidade nas novas gerações, sendo que uma 

das formas como esse processo se apresenta é a educação escolar, conforme 

Barroco (2007). A educação, escolar carrega em si as marcas de uma dada época e 

cultura, posto que precisa formar um dado ―modelo‖ de ser humano.   

Atendo-nos a educação escolar, podemos dizer que, conforme a vida se 

complexifica, ela reflete isso em seu modo de se estruturar, funcionar e de 

estabelecer seus princípios e suas finalidades. Assim, voltando-nos a nossa 

temática, só podemos ter a Educação Especial quando essa complexidade se dá e 

quando se entende que ela se constitui um direito para todos – no caso, as pessoas 

com deficiência. Esta educação foi compreendida como modalidade de ensino que 

transversalizava os diferentes níveis e que requeria um professorado preparado para 

nela atuar. 

Nesse sentido, em se tratando de compreensão dos princípios da Educação 

Especial, a deficiência não retira do homem a sua possibilidade de ser educado, 

pois, não é em si uma doença, mas uma condição com a qual a pessoa convive.  
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Hoje, instrumentalizados pela teoria, partimos do pressuposto de que a 

deficiência não pode e nem deve ser analisada e compreendida em si e por si, com 

base na alteração biológica funcional ou anatômica, mas sim referenciada a uma 

dada prática social, ao modo de organização social e da produção, situados em 

dados tempo e espaço que precisam ser compreendidos para verificar até que ponto 

determinadas condições humanas, comportamentos ou atitudes serão tomados 

como adequados ou não em relação a esse modo de organizar a sociedade, 

correspondendo ou não às suas exigências e necessidades. 

  A perspectiva teórica que permeia a análise desta pesquisa pressupõe que 

as necessidades e as possibilidades de existência dos homens são determinadas 

historicamente a partir da materialidade presente na formação social.  

 
 
São os homens que produzem as suas representações, as suas 
ideias, etc. mas os homens reais, atuantes e como tais foram 
condicionados por um determinado desenvolvimento das suas forças 
produtivas e do modo de relações que lhe corresponde, incluindo até 
as formas mais amplas que estas possam tomar. A consciência 
nunca pode ser mais do que o Ser consciente; e o Ser dos homens é 
o seu processo de vida real (MARX e ENGELS, 1999, p. 36).  
 
  

 Essa concepção tem como fundamento que a partir da produção da vida os 

homens no conjunto da realidade social determinam as formas de organização 

política, jurídica e ideológica.  Ao transformar a base material ocorre a transformação 

de toda a sociedade, suas formas de estrutura e organização social e politica. 

 
 
As relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas. 
Adquirindo novas forças produtivas, os homens transformam o seu 
modo de produção e, ao transformá-lo, alterando a maneira de 
ganhar sua vida, eles transformam todas as suas relações sociais 
(MARX, 1985, p. 106). 
 
 

 Portanto, é indispensável que a análise ocorra a partir de uma investigação 

que articule a concepção de homem e de sociedade, presente no atual momento 

histórico.  

 Assim, ao analisar o Programa de formação, ―Educação Inclusiva: direito à 

diversidade‖, buscamos desvendar a sua complexidade e observar seus propósitos, 

identificando os seus limites assim como as suas possibilidades diante da prática 
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educativa; bem como, entender as razões para tal proposição, não no mundo das 

ideias e da racionalidade humana, mas no movimento real da sociedade, de seu 

processo de mudança, suas transformações. Entendendo que, se o professor é 

desapropriado dos instrumentos teóricos em sua formação, mais condições se 

apresentam para a sua alienação. Por isso,  

 
 
 [...] não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou 
representam, e tampouco dos homens pensados, imaginados e 
representados para, a partir daí, chegar aos homens em carne e 
osso; parte-se dos homens realmente ativos e, a partir de seu 
processo de vida real, expõe-se também o desenvolvimento dos 
reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida (MARX e 
ENGELS, 1999, p. 37). 
 
 

Partir da materialidade dos fatos, ou seja, dos homens reais, consiste em 

compreender que a realidade, bem como, suas determinações históricas não estão 

dadas em sua essência, que contém muitas determinações que não se mostram na 

aparência dos fatos, precisam ser desveladas e investigadas cientificamente. 

Significa dizer que, as relações sociais estabelecidas pelos homens são 

determinadas pela maneira como estes produzem sua própria vida material. 

Na tentativa de compreender melhor a formação de professores e buscar 

elementos que permitam extrair um posicionamento a respeito dos princípios que 

orientam a formação continuada no ―Programa Educação Inclusiva: direito à 

diversidade‖, buscou-se nos pressupostos da pedagogia histórico-crítica e na 

psicologia histórico-cultural, o significado do processo educativo na humanização 

das pessoas, bem como, o conhecimento sobre o homem e o desenvolvimento de 

seu psiquismo, aspectos que, mesmo nos limites do capitalismo, apresentam-se 

como contribuições na formação de professores. Neste sentido, organizamos este 

trabalho em três capítulos. 

No primeiro, buscamos fazer um relato histórico das práticas e concepções 

produzidas pela humanidade em relação às pessoas com deficiência. No campo 

educacional, explicitamos os principais debates e formulações empreendidos a partir 

de 1990, a respeito da proposta inclusiva, de seus princípios norteadores e de suas 

possibilidades e limites frente às práticas relacionadas às pessoas com deficiência. 
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No segundo, desenvolvido a partir de uma abordagem do contexto político e 

econômico em que está inserida a formação de professores e as políticas públicas 

que a delineiam, discutimos a legislação que regulamenta essa formação. Buscamos 

expressar que, com a organização da sociedade em classes, são estabelecidos 

padrões e comportamentos sociais necessários ao processo produtivo, e, a partir 

desse modo de organização social, procedimentos práticos e teóricos são 

incorporados pelos diversos espaços, dentre os quais, a família, a escola, a ciência 

bem como os princípios apresentados pela proposta inclusiva de respeito à 

diversidade, a valorização das diferenças e a igualdade de oportunidade. 

No terceiro capítulo realizamos a análise do curso de formação continuada, 

procurando apontar os fundamentos norteadores. Busca-se verificar nos cadernos 

produzidos para orientar os municípios sobre o processo educacional inclusivo, 

como expressam a posição conceitual, quais princípios teóricos são defendidos na 

formação do professor. Nesse capítulo, também se discute em que medida o curso 

contribui na formação dos professores para que estes compreendam processo de 

escolarização das pessoas com deficiência, implicando na inclusão educacional. A 

experiência do município de Cascavel também é apontada no terceiro capítulo. 

O processo de formação de professores que se constitui na Rede Municipal 

de Cascavel a partir de 2007, bem como no Curso de Formação de Gestores e 

Educadores do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade (2007 e 2009), 

privilegia os fundamentos de uma práxis educativa intencional. Trata-se de um 

modelo de formação continuada que se apresenta numa abordagem histórico-social. 

Nessa perspectiva teórica, entende-se que a aprendizagem humana se dá com base 

na apropriação das atividades historicamente engendradas pelo homem. 

Consideram-se os pressupostos da pedagogia histórico-crítica e da psicologia 

histórico-cultural, no sentido de que a prática educativa do professor deve ser, 

 
  
[...] a partir de ações intencionais, conscientes, dirigidas para um fim 
específico de propiciar a instrumentalização básica do aluno de modo que 
permita que este conheça, de forma crítica, a realidade social e que, a partir 
desse conhecimento, haja a promoção do desenvolvimento individual 
(FACCI, 1998, p. 26). 

 
 

Entendemos que a prática do professor deve, portanto, pautar-se pela 

superação dos conhecimentos cotidianos, dos conceitos espontâneos, e que, pelo 
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processo de ensino, possam apropriar-se dos conhecimentos científicos, visto que a 

articulação entre teoria e prática se apresenta como possibilidade de compreensão 

da sociedade de um modo mais rico e aprofundado da educação que ela produz e 

dos homens que por ela são formados. Da mesma forma, compreendemos que a 

formação dos professores que atuam na Educação Especial ou Inclusiva necessita 

ser mais efetiva, pois a educação deve ser concebida como um processo 

fundamental de humanização de todos os indivíduos. 

 Durante o estudo procurou-se fazer o percurso a partir da compreensão do 

fenômeno social, das causas, das mudanças pelas quais passam os fenômenos – 

movimento de contradição, considerando-se também os elementos mediadores. 

Nessa abordagem implica considerar a dinâmica social, com a preocupação de 

considerar o fenômeno estudado e o movimento de sua constituição. Pois, quando 

centralizamos a análise sobre uma política, compreendemos que não é possível 

ignorar outras políticas ou textos que se apresentam no debate. E, a implementação 

de uma política pode, por vezes, contrariar outra. São forças contrárias numa disputa 

que não é apenas conceitual, mas de intenções políticas e de articulação de 

interesses. E, dessa forma, dão margem a interpretações e a atribuição de diversos 

significados e sentidos. 



 

 

 
 

 

CAPÍTULO I 

 

1 EDUCAÇÃO ESPECIAL: ASPECTOS SÓCIO-HISTÓRICOS DA CONSTITUIÇÃO 

DE UMA ÁREA DO CONHECIMENTO E DE INTERVENÇÃO  

 

 
Conclamar as pessoas a acabarem com as ilusões 
acerca de uma situação é conclamá-las a acabarem 
com uma situação que precisa de ilusões. A crítica 
não retira das cadeias as flores ilusórias para que o 
homem suporte as sombrias e nuas cadeias, mas 
sim para que se liberte delas e brotem flores vivas.  

Karl Marx, 2005 

 

 

 Neste capítulo, objetivamos compreender a necessidade histórica de 

formação de professores para atendimento às pessoas com deficiência e a luta para 

que elas tenham reconhecimento e escolarização. Isso nos parece essencial para o 

propósito maior de entender os processos educativos que atualmente se instituem. 

No desenvolvimento desse capítulo acabamos por expressar quanto a educação, 

como processo sócio-histórico, não pode ser tomada à parte da reprodução da 

própria existência humana. Assim, é possível pensarmos que a história da educação 

revela a própria história da formação humana nos homens com e sem deficiências, 

ao longo dos séculos e milênios. 

 Essas observações nos parecem fundamentais, pois ao abordarmos a 

formação de professores ou formação docente não se pode pensar somente com e 

em leis, instruções e documentos governamentais. Antes, o acervo que estes 

compõem está em intrínseca relação com a própria vida, com as transformações 

históricas e com a constituição e o desenvolvimento do homem. O que leva os 

indivíduos a se comportarem de uma ou de outra maneira nos diferentes períodos 

históricos. 

 Desse modo, os elementos históricos arrolados nesse capítulo se apresentam 

como contribuição acerca do atendimento educacional dispensado às pessoas com 

deficiência, sem deixar de manifestar as contradições existentes na sociedade. 
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2.1 A HISTORICIDADE DA EDUCAÇÃO 

 

 

Para que se compreenda como uma dada proposta de formação de 

professores pode contribuir para que estes sejam, de fato, mais instrumentalizados 

para o exercício da profissão, é preciso compreender como a área na qual eles 

atuam se constituiu como tal; qual é o objeto e os objetivos que lhes são próprios; 

compreender como consideramos historicamente as pessoas que têm um 

desenvolvimento diferenciado pela deficiência e como estes indivíduos tornaram-se 

alvo da atenção em políticas e programas. Da mesma forma, necessitamos 

compreender como se deu o reconhecimento da escolarização da pessoa com 

deficiência, qual o caminho percorrido para tanto e o que nele se formulou, ou seja, 

o que a história da Educação Especial pode revelar.  

Conhecer a história, portanto, nos permite compreender as transformações 

que determinaram e determinam a constituição do homem, da sociedade e da 

educação e também pensar nas diferentes possibilidades que nos conduzam para 

um propósito de ir além do que se encontra no momento histórico atual. Nesse 

sentido, o objetivo deste capítulo é estudar a constituição do atendimento 

educacional às pessoas com deficiências e a formação de professores que 

demanda. Considera-se que resgatar aspectos concernentes à história do 

reconhecimento da educabilidade das pessoas com deficiência se faz relevante para 

a compreensão das políticas públicas voltadas ao atendimento educacional 

daquelas pessoas que se apresentam diferenciadas em suas aprendizagens e 

desenvolvimento por conta de alguma deficiência ou necessidade educacional 

especial – NEE e relacionadas à formação dos professores.  

Ao longo da história do desenvolvimento da humanidade constatam-se 

diferentes práticas no que diz respeito à forma como as pessoas com e sem 

deficiência instituem dadas relações entre si, bem como da participação ou não 

dessas pessoas numa forma de reprodução da existência, como passaram a ser 

consideradas passíveis de aprendizagem e de desenvolvimento, e, por isso, 

necessitadas de escolarização. Essas práticas, embora possam parecer 

desvinculadas, mantêm estreita relação com o modo de organização e manutenção 

da sociedade. Nesta perspectiva, é possível identificar grandes períodos históricos 
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que apresentam traços comuns no modo como a vida passa a ser garantida e 

reproduzida socialmente. 

Com o intuito de identificar a condicionalidade entre a produção material da 

vida e as concepções e práticas educacionais (dentre elas a escolar), é importante 

abordar alguns aspectos que foram marcantes no processo histórico de 

desenvolvimento do homem, com enfoque nas relações que se estabeleciam entre 

pessoas com e sem deficiências e a educação que se realizava. Com esse percurso, 

aqui abreviado, buscamos chegar à constituição da denominada Educação Especial 

e, na contemporaneidade, no contexto da Educação Inclusiva. 

 Salientamos porém, que a defesa do atendimento educacional especializado 

e a demanda de formação de professores resulta de um processo de lutas, de 

conquistas, ou seja, de um processo histórico. 

A constituição de características da vida societária e da formação e 

desenvolvimento do psiquismo das pessoas com e sem deficiências é condizente 

com o modo como os homens exploram, cultivam e dominam a natureza pelo 

trabalho. Na concepção marxista, que confere embasamento filosófico e 

metodológico para uma das teorias explicativas da aprendizagem e do 

desenvolvimento humano – a teoria vigotskiana, a categoria trabalho refere-se à 

atividade que insere o homem na sua relação com a natureza e com os outros 

homens. Dessa relação, homem e natureza em busca da garantia da existência, 

ocorrem transformações sobre o mundo que repercutem em transformações sobre 

si. Pode-se dizer que a necessidade leva o homem a estabelecer processos de 

relação com o mundo e que, por meio destes processos e dos seus resultados, 

transforma seu psiquismo.  

Nesse sentido, o desenvolvimento psíquico do homem encontra-se 

intrinsecamente determinado pela relação entre o trabalho e a produção de sua 

existência, cujo amplo processo resulta na sua humanização:  

 
 
Ao produzir os meios para a satisfação de suas necessidades 
básicas de existência, ao produzir uma realidade humanizada pela 
sua atividade, o ser humano humaniza a si próprio, na medida em 
que a transformação objetiva requer dele uma transformação 
subjetiva. Cria, portanto, uma realidade humanizada tanto objetiva 
como subjetivamente (DUARTE, 2003, p. 24). 
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 Pela ação deliberada e intencional denominada trabalho, o ser humano foi 

organizando e complexificando o modo de produzir e reproduzir a sua existência. 

Assim, gerou condições e possibilidades de transformar-se e buscar, em etapas 

mais recentes do desenvolvimento filogenético, outro vir-a-ser.  Conforme afirma o 

autor ―em cada estágio do seu desenvolvimento, o ser social é o conjunto de 

atributos e das possibilidades da sociedade, e esta é a totalidade das relações nas 

quais os homens estão em interação‖ ( DUARTE, 2003, p. 33). 

Por essa linha explicativa, tem-se que, a partir das relações que se 

estabelecem entre os homens, são produzidos comportamentos e saberes próprios 

a um dado período histórico e que se tornam condição e conteúdo para que as 

futuras gerações sejam formadas. No processo contínuo de relação com o mundo e 

com os pares os homens levam adiante o processo civilizatório, o qual implica na 

humanização ou na formação do humano nas novas gerações, o que permite que 

elas aperfeiçoem e/ou superem as práticas valorizadas em uma determinada 

sociedade. Conforme Barroco (2007) pode-se afirmar que esse processo civilizatório 

que gera o humano no homem e que o forma em conformidade com cada época e 

sociedade, trata-se de um processo intitulado Educação. 

Para Alexei Nikolaevick Leontiev (1904-1979), um dos importantes psicólogos 

soviéticos fundadores da teoria ou psicologia histórico-cultural, a educação refere-se 

a um processo de humanização. O autor entende que ―as aquisições do 

desenvolvimento histórico das aptidões humanas não são simplesmente dadas aos 

homens nos fenômenos objetivos da cultura material e espiritual‖ (LEONTIEV,1978, 

p. 272). As aptidões humanas ficam neles contidos, mas isso não é suficiente, não 

basta ter contato com esses fenômenos para se humanizar. Logo, para se 

humanizar é preciso que haja a apropriação dos resultados do desenvolvimento que 

neles estão presentes. Assim, pondera que, 

 
 
[...] para fazer deles as suas aptidões, ‗os órgãos da sua 
individualidade‘, a criança, o ser humano, deve entrar em relação 
com os fenômenos do mundo circundante através de outros homens, 
isto é, num processo de comunicação entre eles. Assim, a criança 
aprende a atividade adequada. Pela sua função, este processo é, 
portanto, um processo de educação (LEONTIEV, 1978, p. 272). 
 
 

 A educação, sendo um processo sócio-histórico, desenvolve esse papel 

mediador entre os indivíduos e a sociedade, mantém viva as características de um 
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povo (herança cultural) e possibilita a transmissão ou a alteração dessa experiência. 

Desta forma, quanto maior for o desenvolvimento da humanidade nos processos de 

intervenção sobre a natureza e de relações entre os homens, mais enriquecida se 

torna a prática sócio-histórica. Esta por sua vez, pode revelar-se de formas diversas, 

conforme as diferentes épocas e locais, isto é, cada nova forma de organização 

requisita que a educação se eleve, exigindo que o trabalho do professor também se 

diferencie e assuma formas especializadas e complexas. Conforme Barroco (2007, 

p. 117), ―a educação vai de simples imitação dos atos do meio, até complicar-se e 

especializar-se.‖ 

Podemos explicitar que as relações estabelecidas entre os homens são tão 

necessárias quanto independentes da vontade individual, pois é na relação com 

outros homens que o desenvolvimento se constitui. A partir da apropriação do 

trabalho humano que o precedeu, desenvolvem-se necessidades qualitativamente 

novas, as quais movimentam novas capacidades, que [...] ―uma vez satisfeita a 

primeira necessidade, a ação de a satisfazer e o instrumento utilizado para tal 

conduzem a novas necessidades‖ (MARX e ENGELS, 1999, p. 34). Tal fato explica a 

constituição de um homem diferente em cada período, que estabelece relações 

sociais concordantes com as determinações típicas daquele momento e que cria e 

produz de modo diferenciado. A educação, do mesmo modo, apresenta-se 

diferenciada em seu processo e em seu conteúdo, de acordo com o período histórico 

e em consonância com o desenvolvimento de cada sociedade. Amparados por essa 

premissa é que reconhecemos a necessidade de lançarmos luz sobre alguns 

aspectos que constitui a historicidade da educação, em particular da Educação 

Especial, bem como seus determinantes em diferentes momentos históricos.  

Dessa forma, ao se abordar aspectos constitutivos da Educação Especial, 

ressalta-se a necessidade de interpretar a relação entre os homens que viveram em 

gerações anteriores, bem como, as condições diferenciadas do desenvolvimento 

para compreender as formas que a educação escolar, mais especificamente, a 

educação da pessoa com deficiência passou a exigir que o trabalho do professor se 

diferenciasse, que se apresentassem novos programas e, por conseguinte, que os 

métodos pedagógicos fossem aperfeiçoados. 

Tendo em vista o exposto, a análise que segue aborda aspectos da história, 

com registros sobre o tratamento dispensado às pessoas com deficiência, que 

explicitam, por sua vez, a cultura de cada sociedade e em cada período histórico.  
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1.2 A SOCIEDADE E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA: BREVE PERCURSO 

HISTÓRICO5 

 

 

De acordo com autores reconhecidos da área da Educação Especial, como 

Pessoti (1984), Silva (1987), Januzzi (2004), no percurso da humanidade houve 

intensa segregação das pessoas com deficiência, sendo que a forma de tratamento 

ou de atendimento a elas disponibilizadas estava em conformidade com o modo de 

sobrevivência e a etapa de desenvolvimento das diferentes sociedades. 

Em geral, o contido nos livros que abordam o histórico da Educação Especial 

encontramos mais sobre os fatos ocorridos no ocidente, como aponta Barroco 

(2007), mas isto não nos deve impedir de buscar mais elementos que nos 

esclareçam como dadas concepções vão sendo formuladas e se tornam 

hegemônicas. Ante o limite exposto, ainda assim, faremos um recuo histórico, 

enfocando aspectos que nos parecem relevantes. 

Sem nos atermos à pré-história, no período conhecido como Antiguidade a 

forma de organização da sociedade, sustenta-se na ideia de que o poder de um líder 

era de origem divina. A maneira como os homens se relacionavam para produzir sua 

subsistência ocorria por meio do trabalho comum. Sendo assim, a produção era 

distribuída entre todos os membros da comunidade [...] ―a produção dos meios de 

sobrevivência [...] era estruturada sob a forma comunal, existindo naquele período 

somente a divisão do trabalho de maneira simples e espontânea entre os dois 

sexos‖ (ENGELS, 2002, p. 178).  

Se a produção era organizada coletivamente, sem as condições de 

participação nos processos de produção e também de manutenção da sua própria 

existência por meio do trabalho, [...] ―a maioria dos povos primitivos, no entanto, 

indicava o extermínio como solução para o problema de crianças ou adultos com 

deficiências físicas ou mentais" (SILVA, 1987, p. 43). Tais comportamentos não 

manifestavam sentimento de ódio, mas de solução para os problemas humanos da 

época. Bianchetti afirma: 

 
 
É evidente que alguém que não se enquadra no padrão social e 

                                                 
5
 Para aprofundar a respeito desses aspectos apresentados, indicamos também a leitura de Carvalho 

(2008).  
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historicamente considerado normal, quer seja decorrente do seu 
processo de concepção e nascimento ou impingido na luta pela 
sobrevivência, acaba se tornando um empecilho, um peso morto, fato 
que o leva a ser relegado, abandonado, sem que isso cause os 
chamados sentimentos de culpa, característicos da nossa fase 
histórica (BIANCHETTI, 1998, p. 27). 
 
 

Barroco (2007), corrobora com essas afirmações a respeito do tratamento 

dispensado às pessoas com deficiências, assim como aos idosos e doentes, o que 

permite assinalar que desde as épocas mais remotas havia duas formas: 

 
 
O primeiro era pautado na tolerância e na aceitação, bem como no 
apoio e assimilação, dando-lhes papel de destaque [...] O segundo, 
firmava-se do menosprezo, eliminação ou destruição. Exemplifica 
que, nas culturas que permaneceram primitivas, mesmo em tempos 
mais recentes, com a sobrevivência baseada na caça e na pesca, os 
idosos, doentes e os indivíduos com deficiências eram, muitas vezes, 
abandonados em locais perigosos, sendo mortos por inanição ou por 
animais (BARROCO, 2007, p. 123-124).  
 
 

Tais procedimentos ou práticas em relação às pessoas com deficiência não 

se explicam pela vontade dos seres humanos, mas pelas razões expressas na 

materialidade e por questões referentes à sobrevivência. 

Muitas vezes, as atitudes e as concepções relativas às pessoas com 

deficiência, em épocas anteriores à Idade Média (séculos V a XV) podem ser tidas, 

no entendimento atual, como subumanas. Tal fato se deve porque ou não se tomava 

conhecimento delas tornando-as invisíveis ou por serem dignas de tratamentos 

próprios dos que representam a encarnação do bem ou do mal, conforme as 

especificidades não somente do período, mas de aspectos sociais e culturais. 

Marques, sobre isso assevera que: 

 
 

Os atributos mentais, sensoriais, e motores do homem seriam, nessa 
perspectiva, dádivas ou castigos de Deus (força do bem) ou do 
demônio (força do mal). Nessa concepção, nem o meio ambiente, 
nem o substrato orgânico tinham qualquer influência no fato de uma 
pessoa ser ou não deficiente. Tal condição dependia única e 
exclusivamente da vontade de um ser superior (MARQUES, 2000, p. 
42). 
 
 

Percebe-se nos relatos históricos que nas ações humanas do período 

medieval ainda predominava uma concepção mítica do mundo, ou seja, acreditava-
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se que as ações realizadas pelo homem, partiam de uma interferência divina ou dos 

espíritos bons e maus. Na educação permeava a preocupação com o ensino de 

ideais de conduta e orientação para as pessoas enquadrarem-se nos rígidos 

sistemas religiosos e morais, baseados nos livros sagrados.  

Como dissemos, atualmente, com o nível de desenvolvimento alcançado, 

poderíamos considerar a concepção exposta como sub-humana. Entretanto, 

ressaltamos que não é coerente julgar ou comparar épocas históricas pretéritas com 

as presentes (visto não se poder exigir uma consciência que não era possível), a 

não ser como um mero exercício de análise, pois não há como comparar as 

particularidades de momentos históricos tão distintos entre si, principalmente quando 

tratamos de etapas de desenvolvimento muito diferenciadas. Portanto, todo exercício 

comparativo requer ressalvas. 

Nesse sentido, após muitos séculos de eliminação e abandono das pessoas 

com deficiência, a partir da sociedade feudal, aos poucos, esta forma de tratamento 

deixa de ser uma prática social dominante. No entanto, não se pode generalizar e 

afirmar que todas as pessoas com deficiência deixaram de ser exterminadas, pois 

mesmo com a superação de determinadas ações que ocorriam durante a Idade 

Média, é preciso lembrar que 

 
 
[...] crianças que nasciam com seus membros disformes tinham 
pouca chance de sobreviver devido às crenças e às histórias 
fantásticas transmitidas pelas mulheres que praticavam a função de 
curiosas ou aparadeiras (SILVA, 1987, p. 216). 
 
 

 E nos casos em que sobrevivessem e suas condições não lhes permitissem 

desenvolver alguma atividade dentro da organização produtiva familiar, geralmente 

ficavam enclausuradas em asilos, hospitais ou hospícios. De acordo com Bueno 

(1993, p. 58), [...] ―permaneciam segregados e sem atenção, ou então, viviam como 

mendigos, sobrevivendo à custa da caridade pública.‖ Assim, pode-se afirmar que a 

deficiência, de modo geral, tinha uma conotação negativa. Conforme Silva (1987), 

considerava-se que as crianças com deficiências refletiam a ira divina, e expiavam 

os erros da comunidade. Também se fazia presente a ideia de que elas poderiam 

ser escolhidas por Deus para cumprir missões divinas, ou estavam dominadas por 

―forças malignas‖, possessões demoníacas, bruxarias e que foram punidas ou 

castigadas pela mão divina.  
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 Embora a Idade Média compreenda um longo espaço temporal que não se 

fundamenta apenas no feudalismo, daremos destaque a esse modo organizativo da 

sociedade. As relações de produção do período medieval sob o feudalismo 

constituíam-se fundamentalmente por meio da exploração do trabalho dos servos 

pelos senhores feudais, que sob a posse e exploração de terras, representavam a 

classe dominante, supremacia dos bens econômicos e dos meios de vida 

necessários para existência. 

 Dessa forma, na organização produtiva, as pessoas com deficiência que não 

apresentavam condições físicas para o desenvolvimento das atividades de 

produção, transformavam-se em algo penoso para família, que, diante das 

condições de exploração submetidas, viam na caridade ofertada pela Igreja, por 

meio de asilos e hospícios, conforme Bueno (1993), espaços que garantiam as suas 

necessidades para a sobrevivência dessa população. 

Pelo exposto em relação à antiguidade e à medievalidade, nota-se uma 

relação intrínseca entre a atividade de trabalho, a organização social e as relações 

estabelecidas entre pessoas com e sem deficiências, bem como o tratamento 

dispensado a estas. 

Pelo que a história registra, segundo Aranha (1996), no decorrer dos séculos, 

com o desenvolvimento das forças produtivas e o deslocamento do processo 

produtivo do campo para a cidade, da agricultura para indústria se constituía uma 

nova forma de organização da produção. Com isso, aos poucos, percebe-se a 

superação dos valores medievais provocadas pelas alterações nas formas de 

trabalho. Com o fim da Idade Média e a aurora da modernidade, o homem começa a 

se opor ao critério de verdade da fé e da revelação e substitui o dogmatismo por 

outra racionalidade. Ante as obras dos pensadores da época, podemos notar que a 

causalidade divina é substituída pela ciência. Do século XIV em diante, cada vez 

mais impera a ideia de que a natureza deveria ser observada, descrita e as suas leis 

identificadas. O mesmo deveria ocorrer com a sociedade e com a vida dos homens. 

Podemos pensar que os homens modernos, ao retirarem as explicações da 

existência humana do âmbito da igreja católica, provocam transformações até nas 

explicações sobre a vida das pessoas com deficiências. Estas deixam de ser 

tomadas apenas como maldição ou bênção divinas.  

Ao buscarem as relações científicas de causa e efeito para todos os fatos da 

vida, introduz-se a crença de que pessoas com deficiência podem ser educáveis, o 
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que significava abandonar a explicação religiosa de que essa condição era 

decorrência da vontade divina e, portanto, sem possibilidade de intervenção. 

Desse modo, a partir da época moderna demonstra-se, paulatinamente, a 

defesa de um processo civilizatório de humanização dos indivíduos com deficiência 

e, como consequência, de formas de promover a educabilidade. Contudo, o 

reconhecimento da necessidade de um processo educativo para a pessoa com 

deficiência está atrelado à condição de que esta não se tornasse um peso morto à 

sociedade, por sua incapacidade de realizar um trabalho produtivo e também devido 

às evidências científicas que sustentavam a possibilidade de aprendizagem.  

Assim, a sociedade moderna pode ser entendida como período em que  os 

costumes medievais e as formas de tratamento dispensadas, até então, às pessoas 

com deficiência perdem força. Entretanto, algumas delas não foram rompidas 

totalmente nos séculos XVI e XVII. Os registros históricos apontam que as pessoas 

com deficiência desfavorecidas socialmente ainda permaneciam em instituições 

(hospícios, asilos), pois não se adequavam à lógica do sistema constituído com base 

na exploração da força de trabalho, e, neste caso, passavam a ser consideradas 

―empecilhos‖ ao desenvolvimento da ordem social, ao modo de produção baseado 

na homogeneização e racionalização. Assim, nas afirmações de Bueno, 

 
 
Essa massa não tem nome, não tem história, não tem pátria. Eram, 
juntamente com muitos outros que não quiseram ou não puderam se 
submeter à nova ordem, escória da qual nada mais resta senão as 
estatísticas dos asilos e a menção de que fazia micagens na feira ou 
que tocava desafinadamente uma rabeca pelas ruas em troca de 
alguns níqueis (BUENO, 1993 p. 63).  
 
  

Esse processo relaciona-se ao movimento de concentração de pessoas nas 

cidades e, à medida que elas crescem, novas relações de produção são instituídas, 

a vida social racionalmente é influenciada pelo ritmo da produção. 

Com a possibilidade do poder não ser mais emanado por Deus (como se 

dava, com a definição do senhor feudal, por exemplo), a busca pelas riquezas por 

meio da acumulação privada e do pagamento de salários aos trabalhadores, tem-se 

o  desenvolvimento do modo de produção capitalista. Com ele, novas relações de 

controle e poder são estabelecidas e o valor do homem passa a ser atrelado ao 

prestígio resultante do seu esforço e capacidade de acumular bens resultantes do 
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trabalho próprio ou de outrem; a existência humana passa a ser entendida por uma 

visão economicista.  

Com a vigência do modo de produção capitalista, a ciência e a tecnologia, 

assim como as condições de domínio da natureza, se desenvolveram. Com os 

avanços verificados nesse período (séc. XVI e XVII), uma forma de educação 

sistematizada foi instituída para pessoas com deficiência, a qual ―se restringiu 

basicamente aos filhos da nobreza e da nascente burguesia enriquecida, os quais 

puderam usufruir da sua condição de membros das elites.‖ (CARVALHO; ROCHA; 

SILVA, 2006, p. 46). Os demais continuavam desprovidos de qualquer atendimento 

e abandonados à própria sorte. 

Em seus escritos, Bianchetti (1998, p. 34-35) demonstra que ―o século XVI é 

um divisor de águas na história da humanidade‖. Esse fato também se verifica nos 

estudos sobre a Educação Especial. Com o desenvolvimento de estudos científicos, 

mesmo diante da visão religiosa ainda existente, a compreensão da deficiência 

começa a ser respaldada teoricamente, ganha corpo a concepção médico-científica 

da deficiência, devido aos avanços dos estudos relacionados à arte e à ciência, de 

acordo com Barroco (2007). Este fato é de grande relevância para esta modalidade 

de ensino, pois conforme Bueno (1993, p. 58), ―a maior parte dos escritos que, de 

alguma forma, se dedica à história da Educação Especial, considera o século XVI 

como a época em que se iniciou a educação dos deficientes, através da educação 

da criança surda‖. 

A partir do século XVIII, as pessoas com deficiência ―começaram a ser 

consideradas capazes de conviver socialmente‖. Contudo, não significa  que as 

―formas místicas de tratamento dispensado a estas desapareceram, uma vez que a 

ciência ainda não tinha subsídios para o entendimento da deficiência sob um 

aspecto mais realista‖ (TULESKI et al, 2003, p. 97).   

De certa forma, por influência do progresso no campo das ciências naturais, 

da valorização do método científico, pode-se dizer que o [...] ―desenvolvimento 

econômico, político, social e cultural, verificado na sociedade moderna, começou a 

se refletir também na forma de se ver, compreender e tratar aqueles que pertencem 

a este segmento‖ (CARVALHO; ROCHA; SILVA, 2006, p. 43). Foi com as 

contribuições da ciência que se começou a questionar o tradicional modelo místico, 

produzido pela humanidade. A concepção de mundo, de homem e sociedade passa 

por transformações nas quais se estabelecia uma transição: do direito divino ao 
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contrato social, da caridade divina ao trabalho assalariado e dos dogmas religiosos 

às regularidades da ciência. 

Desse modo, em meio a estudos e descobertas, as pesquisas de Paracelso 

(1493-1541) e de Cardan (1501-1576) demonstram as possibilidades de 

intervenções da medicina no tratamento das deficiências e passaram a ser 

considerados instrumentos de combate à concepção mística relativa à pessoa com 

deficiência.  

Com o exposto, podemos considerar, portanto, que a produção intelectual 

acumulada a partir do desenvolvimento científico contribuiu para melhorar as 

condições das pessoas com deficiência ao mesmo tempo em que rompeu com 

alguns mitos presentes na consciência social "[...] no lugar da mística foi posta a 

ciência, no lugar do preconceito, a experiência e o estudo" (VIGOTSKI, 1997, p. 76). 

Assim, nos países centrais (Espanha, Itália, França e Alemanha), passa-se a 

oferecer às pessoas com deficiência uma educação fundamentada no [...] 

―treinamento sensorial, cognitivo, comportamental, articulatório, [...] treinamento das 

atividades da vida diária, da escrita" (CAIADO, 2003. p. 38). Entretanto, não se 

observam relatos de iniciativas ou propostas de formação de professores voltadas 

para o atendimento deste segmento social. 

 

 

1.3 A ESCOLARIZAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL: PONTO 
DE CHEGADA E PONTO DE PARTIDA 

 

 

A educação como formadora dos homens vem se desenvolvendo conforme se 

processa a própria luta pela sobrevivência. Ela encontra-se numa relação direta com 

a época e cultura, e torna-se tanto mais complexa quanto mais próxima aos dias 

atuais, revelando-se sob diferentes modos, formais e informais, conforme pode ser 

encontrado nos manuais de História da Educação, conforme Aranha (1996) e 

Manacorda (2000). No seu modo formal escolar, pode-se dizer que, para que a 

educação se organizasse em resposta à sociedade moderna, que necessitava da 

veiculação do saber sistematizado a um maior número de pessoas, se constitui num 

longo processo.  
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Na Antiguidade, o conhecimento que era produzido pelos indivíduos na busca 

de explicações acerca do mundo e da natureza ocorria por meio das questões 

sobrenaturais e metafísicas, isto é, relacionadas à vontade dos deuses.  

Na Idade Média, o pensamento político do mundo ocidental esteve baseado 

na ideologia da Igreja Católica. O conhecimento era destinado a um segmento 

minoritário da sociedade. O ensino era obra de preceptores que tinham sobre sua 

tutela um ou poucos discípulos, aos quais o propósito de ensinar era muito próximo 

da modelagem e do cuidado de um artesão. Em uma sociedade que se estabeleceu 

de forma rigorosamente hierárquica a Igreja passa a controlar e a manter a 

educação. Dessa forma, detinha dois instrumentos indispensáveis: a leitura e a 

escrita destinada aos nobres e alguns membros do alto clero. Assim, na educação, 

ensinava-se o latim, doutrinas religiosas e táticas de guerras. Para Kassar (1999, 

p.02), ―a educação do período medieval era submetida à pressuposição da 

existência de uma alma imortal cristã que definia, de certa forma, a natureza do ser 

humano.‖ Com efeito, nesse período, a maioria dos indivíduos do baixo clero era 

desprovida de escolarização.  

Desse contexto é possível depreender que nessas épocas as pessoas com 

deficiência não se envolviam com a educação direcionada à apropriação do saber. 

Perpassava, entre esta educação e os que por ela seriam atendidos, a posição 

social – um ponto de atenção de Vigotski (1997). 

Em relação à Educação Especial, esta modalidade de ensino também teve um 

percurso histórico que merece ser destacado. Sabe-se que as primeiras 

organizações em defesa de atendimento educacional sistematizado às pessoas com 

deficiência ocorreram na Europa, com relatos a partir do século XVI, transformando-

se, aos poucos, em medidas educacionais que, posteriormente, atravessaram 

fronteiras.  

No Brasil, Silva (1987), Bueno (1993) e Mazzotta (2001) destacam que a 

História da Educação da pessoa com deficiência teve início somente no século XIX, 

tendo como referência, experiências concretizadas na Europa e Estados Unidos. Tal 

iniciativa educacional surgiu com o atendimento aos cegos (1854), surdos (1857), 

pessoa com deficiência mental (1874) e pessoa com deficiência física (1905). 

Durante quase um século, no Brasil, o atendimento foi realizado por intermédio de 

iniciativas oficiais e/ou particulares isoladas, refletindo o interesse de alguns 

educadores pelo atendimento dessas pessoas. ―O reconhecimento da ‗educação de 
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deficientes‘, da ‗educação dos excepcionais‘ ou da ‗educação especial‘, na política 

educacional brasileira, vem se dar no final dos anos cinqüenta e início da década de 

sessenta, já no século XX‖ (CLASER, 2001, p. 33). 

Importante destacar o fato que a maioria dessas instituições que 

desenvolviam um trabalho educativo voltado às pessoas com deficiência tinha um 

caráter filantrópico (associações e institutos) e, em muitos casos, eram ligadas a 

segmentos religiosos, os quais conservavam o atendimento educacional no âmbito 

da caridade pública e mística.  

Os institutos prestavam atendimento no sistema de internato e ofereciam 

abrigo e proteção – atualmente, não raramente, tidos como espaços excludentes. 

Mesmo que o atendimento se apresentasse com caráter filantrópico, a quantidade 

de instituições não era suficiente para atender a demanda. Ainda, nos casos das 

pessoas com deficiência intelectual/mental, vale expor o que escreve Kassar 6:  

 
 
No Brasil, a preocupação com a educação da pessoa com retardo 
mental data de fins do século XIX, com a implantação de duas 
instituições públicas: uma em Salvador e outra no Rio de Janeiro. 
Logo no início do século XX surgem também as escolas privadas de 
atendimento, como o Instituto Pestalozzi no Rio Grande do Sul, 
criado em 1926. Em 1954 é fundada, no estado do Rio de Janeiro, a 
primeira Associação de Pais e amigos dos Excepcionais – APAE, 
também com a caracterização de entidade particular assistencial 
(KASSAR, 1998, p. 1). 
 
 

Assim, nos anos de 1940 e início dos de 1950, por se constituir numa forma 

de atendimento centralizado em instituições que privilegiavam cuidados em 

detrimento à escolarização, educadores passaram a questionar a concepção vigente. 

Alguns estudos teóricos se anunciam na direção de buscar compreender a causa de 

determinadas deficiências atreladas à ausência de estimulação adequada, ou por 

processos inadequados de aprendizagem. Verifica-se que no final da década de 

1950, a expansão da Educação Especial, embora lentamente, passou a ocorrer nas 

escolas regulares. Esta oferta se iniciou nas turmas de classes especiais, cuja 

responsabilidade ficava a cargo dos serviços públicos.  

                                                 
6
 Sobre a história da Educação Especial no Brasil, podem ser consultadas as referencias citadas, que 

a abordam com mais aprofundamento: Bueno (1993), Bianchetti (1998) e Mazzotta (2001), Jannuzzi 
(2004). 
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O reconhecimento da educabilidade da pessoa com deficiência foi marcado e 

acompanhado em parte, pelo próprio engajamento da sociedade civil, cujo processo 

de lutas, traduziu-se em medidas legais – algo que foi fundamental para a 

constituição da Educação Especial. Jannuzzi explica a necessidade de 

implementação dessas medidas: 

 
 

[...] há também percepção de alguns governantes quanto à 
necessidade e importância da educação, tanto que Juscelino 
Kubitschek de Oliveira (1956-1961), em 1956 mencionava o pouco 
atendimento público a esse alunado, pois que, embora o último 
censo escolar revelasse a existência de 100 mil cegos e 50 mil 
surdos no país, apenas 0,3% e 1,5%, respectivamente, recebiam 
‗educação oficial sistemática‘, mas dentro de técnicas antiquadas e 
morosas, alegando que ‗não se cogitou ainda, de criar instituições 
oficiais para recuperação dos mutilados e educação dos débeis de 
inteligência‘ (JANNUZZI, 2004, p.71). 
 
 

Lembramos que o resgate histórico desenvolvido até o momento pretende 

ajudar a compreender o processo empenhado para garantir às pessoas com 

deficiências uma dada educação. Mesmo que os defensores da educabilidade e da 

escolarização das pessoas com deficiência não tivessem esse entendimento, sob a 

perspectiva da teoria histórico-cultural, podemos dizer que essa educabilidade 

constituiu, com seus limites, em possibilidades de humanização pela apropriação da 

cultura, o que firma o pertencimento ao gênero humano. Conforme Leontiev (1978, 

p. 273-274), ―a história só se faz possível com a transmissão das aquisições da 

cultura humana às novas gerações, pela educação‖.  

Quanto à formação de professores para Educação Especial, os relatos 

históricos não apresentam dados ou indicativos de como essa ocorria, até porque, 

anteriormente à sistematização de uma legislação específica para Educação 

Especial, eram incipientes os dados sobre a escolarização das pessoas com 

deficiência. 

A oficialização de iniciativas legais que abrangem a Educação Especial, no 

Brasil, ocorreu apenas em 1961, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

4024/61). O artigo 88, que tratava do atendimento à pessoa com deficiência, 

preconizava que, ―dentro do possível‖, este deveria ser oferecido na educação 

regular.  O artigo 89 garantia auxílio financeiro às instituições particulares que 

recebessem pessoas com deficiência.  
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Embora compreendemos que tais iniciativas oficiais são reflexos da própria 

mobilização social que, segundo Kassar (1998, p. 2), ―provoca o fortalecimento de 

mobilizações educativas‖, também é necessário levarmos em conta que a existência 

de tais medidas, embora oficiais, não se encontram necessariamente atreladas ao 

compromisso estatal em provê-las. Assim tem-se que, diante da  

 
 
[...] proposta explicitada na Lei 4.024/61, podemos dizer que, já 
naquele momento, a educação especializada não seria assumida 
diretamente pelo Estado, ou seja não se daria, em sua maioria, na 
escola pública, mas em instituições especializadas de caráter 
assistencial (KASSAR 1998, p. 2). 
 
 

Como a responsabilidade em relação à educação das pessoas com 

deficiência ficava a cargo de instituições filantrópicas, verificamos um aumento 

significativo dessas instituições na década de 1960 após a promulgação da LDB Nº 

4024/61. Com isso o governo transfere a essas instituições as suas 

responsabilidades, ―[...] embora no ano de 1973 se desse a criação do Centro 

Nacional de Educação Especial (CENESP)7, ligado ao Ministério de Educação e 

Cultura‖ (CARMO, [19-], p. 4), com o objetivo de ‗promover a expansão e melhoria 

do atendimento‘  dessas pessoas (MAZZOTTA, 2001, p. 55).  

A Lei N° 5.692/71 revê a Nº 4.024/61 e define os alunos da Educação 

Especial, além de incluir nesta, também os repetentes, conforme consta no artigo 9º 

 
 
Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se 
encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de 
matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial, de 
acordo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos de 
Educação (BRASIL, 1971, p. 03).  
 
 

       Para Kassar (1998, p. 3), a incorporação dos ―problemas de 

aprendizagem‖ pela Educação Especial, [...] ―contribuiu para a ampliação do número 

de classes especiais em todo país‖. O aumento do número das referidas classes 

pode ser entendida como a expansão quantitativa desse atendimento, 

principalmente no que diz respeito aos alunos com deficiência mental, 

 
 

                                                 
7
 No momento (2010), denominada de Secretaria de Educação Especial – SEESP.  
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[...] uma vez que não foi uniforme em relação aos variados tipos de 
excepcionalidade: enquanto algumas deficiências, como a visual, 
auditiva e física sofreram pequeno incremento, ocorreu aumento 
significativo nas matrículas dos distúrbios de linguagem e deficiência 
mental (BUENO, 1993, p. 77).  
  
 

Na medida em que o desenvolvimento industrial vai se fortalecendo as 

exigências em responder às novas necessidades do contexto econômico e social 

vão se constituindo, dentre as quais, a ampliação da educação. Ao mesmo tempo, a 

adoção de processos seletivos materializados sob a forma de continuidade da 

institucionalização de pessoas com deficiência ou mesmo o incentivo à criação e 

ampliação de classes especiais nas escolas de ensino comum, mantém a educação 

especial como um sistema paralelo de ensino. Nesse sentido, a Educação Especial 

que se fundou no movimento de democratização e universalização do ensino na 

década de 1980, legitima o processo de seletividade educacional e social ao 

contribuir para a segregação daqueles que não atendiam às cobranças da 

sociedade, ao lado dos que, por características pessoais, não conseguiam usufruir 

de processos regulares de ensino. Dessa forma, 

 
 
[...] a ampliação da educação especial espelhou muito mais o seu 
caráter de avalizadora da escola regular que, por trás da igualdade 
de direitos, oculta a função fundamental que tem exercido nas 
sociedades capitalistas modernas: o de instrumento de legitimação 
da seletividade social (BUENO, 1993, p. 80).  
 
 

Na Constituição Brasileira de 1988 passam a ser implementados alguns 

dispositivos que asseguram os direitos das pessoas com deficiência. Destaca-se, na 

educação, o inciso III, Artigo 208, o qual define como dever do Estado o 

―atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino‖ (BRASIL, 2005a, p.148). Neste 

sentido, Júlio Romero Ferreira (1998), afirma que as Constituições Estaduais, 

praticamente, repetem a formulação da Constituição Federal.  

Essa garantia constitucional é de fato um avanço, e expressa, em grande 

medida, os desdobramentos da organização popular na tentativa de garantir um 

processo educacional para as pessoas com deficiências. Este documento também 

estabelece perspectivas de mudança que merecem ser consideradas na análise da 

democratização do ensino a essa população. Assim, as garantias constitucionais 
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apesar de formais, devem ser consideradas na busca histórica de efetivação de 

reivindicações populares. 

Contudo, há de se considerar, que, embora exista nessas prerrogativas legais 

um prenúncio de ampliação do direito das pessoas com deficiência ao ensino 

regular, tem-se que o caráter preferencial do ensino, prescrito no Artigo 208 da 

Constituição Federal parece sugerir que alguns sujeitos serão considerados capazes 

de receber um atendimento pelas vias do ensino regular e outros estarão 

impossibilitados  a este acesso. Este fator converge, por sua vez, na permanência e 

até  na ampliação de modelos segregativos direcionados a uma significativa parcela 

das pessoas com deficiência. 

            O contexto mundial que marca a última década do século XX e início do 

século XXI traduz-se por amplas perspectivas de mudanças que abrangem as 

esferas sociais, econômicas, culturais, políticas e educacionais. A promoção de 

justiça social e igualdade de direitos tornam-se pontos fortes nos acordos 

internacionais assumidos por diferentes países, e a bandeira da democratização do 

acesso à educação é premissa defendida pelas nações em desenvolvimento. A 

busca pela sociedade e educação inclusivas consolida-se como o grande tema a ser 

discutido e incorporado às prerrogativas políticas nos mais diferentes países.     

Nessa direção, os compromissos internacionais firmados na década de 1990, 

que se transformam em referências para elaboração de diversos documentos legais 

e diretivos no aspecto educacional, buscam sensibilizar os profissionais da educação 

para a garantia do atendimento das necessidades de pessoas até então impedidas 

de acessar a escolarização básica. O discurso centraliza-se no entendimento de que 

todas as pessoas são partícipes e responsáveis pela compleição de uma nova forma 

de existência, de respeito e de valorização de todos. Ao se falar em ―educação para 

todos‖8, é preciso dar atenção à conjuntura política e ao processo de formação de 

professores, considerando-os como substrato das práticas educacionais.  

 

 

1.4 EDUCAÇÃO ESPECIAL NA DÉCADA DE 1990: OS DISCURSOS E AS 

POSSIBILIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

                                                 
8
 Termo utilizado na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em 1990 (UNESCO, 1990), 

onde se propõe à educação o compromisso de garantir o atendimento às necessidades básicas de 
aprendizagem para todas as crianças, jovens e adultos. 
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No plano da política educacional brasileira a década de 1990, tem 

manifestado características expressivas quanto à ampliação do acesso à 

escolaridade básica, estendida a todos os alunos9. Isto provocou reflexos também 

na Educação Especial na medida em que apontava para a defesa da escolarização 

das pessoas consideradas com deficiência no ambiente de ensino comum ou 

regular10.   

Pretendemos discutir as principais proposições que teoricamente orientam a 

política pública para a Educação Especial brasileira a partir da década de 1990, 

dando ênfase particular para aquelas que explicitam como a Educação Especial é 

concebida, para assim compreender a necessidade de formação dos profissionais. 

Assim, intenta-se analisar alguns fatores que podem se constituir em limites, não 

somente à efetivação do direito dos alunos com deficiências à educação no ensino 

regular, ao seu acesso à educação com qualidade, como também à formação dos 

professores. Com esse propósito, investiga-se parte da produção legal e diretiva 

para esta modalidade de ensino, dentre as quais, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nº 9.394/96, a Resolução 02/2001 e a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, lançada em 2008, e 

documentos afins.  

Ao analisar as políticas públicas no contexto da inclusão social e escolar a 

compreensão que se tem é que esses documentos refletem a realidade social, uma 

vez que constituem e se instituem num amplo processo de lutas e revelam 

determinações e contradições de seu tempo. Nesse sentido, o processo de inclusão, 

 
 
[...] consiste na relação travada em contexto histórico-social, por 
sujeitos sociais, ou seja, uma prática complexa e contraditória, com 
sentido de luta, de embate, que convive necessariamente com o seu 

                                                 
9
 Ainda que a defesa da escolarização de todos os indivíduos, e as recomendações de documentos 

internacionais - Declaração de Salamanca, Convenção de Guatemala, Declaração Internacional de 
Montreal sobre a Inclusão – apontem para uma perspectiva da inclusão escolar, deve-se ponderar 
que na década de 1990 não há, no Brasil, a configuração deste modelo. O percurso histórico para a 
sua implementação, não se esgotou na década de 1990, mas os anos posteriores vêm revelando 
contornos mais definidos de uma orientação inclusiva, principalmente no que se refere à defesa da 
escolarização de todos os alunos na educação comum ou regular. 
10

 Conforme dados do Censo da Educação Básica, tem-se em 2009 o montante de 386.334 
matrículas de alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades, nas 
classes comuns do ensino regular e/ou na Educação de Jovens e Adultos. 
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contrário - a exclusão -, mas que se estabelece na direção de 
questionar e superar práticas sociais baseadas na desigualdade 
(GARCIA, 2004, p. 2). 

 
 

Compreender as políticas públicas no contexto da inclusão escolar significa, 

antes de tudo, concebê-las como circunscritas aos limites impostos pelo próprio 

sistema capitalista, dessa forma, na contramão de uma perspectiva orientada para a 

efetivação da igualdade a todos, seja esta no plano social, econômico ou mesmo 

escolar. Segundo aponta Vieira (1992, p. 70), ―para a concepção liberal, a igualdade 

de oportunidades está diretamente vinculada à capacidade do indivíduo, e não a 

igualdade real, concreta na sociedade.‖ Entretanto, para que a igualdade se 

constitua como expressão do desenvolvimento do ser social, ou seja, do 

desenvolvimento da humanização de todas as bases fundantes da sociedade de 

classes precisam ser rompidas. Conforme afirma Leontiev, 

 
 
[...] esta desigualdade entre os homens não provém das suas 
diferenças biológicas naturais. Ela é produto da desigualdade 
econômica, da desigualdade de classes e da diversidade 
consecutiva das suas relações com as aquisições que encarnam 
todas as aptidões e faculdades da natureza, formadas no decurso de 
um processo sócio-histórico (LEONTIEV, 1978, p. 274). 
 
 

Nos documentos citados não identificamos alternativas de enfrentamento às 

origens ou causas das diferenças. Isso é significativo, visto que os professores são 

cobrados para que respondam pelo findar das diferenças por meio da educação 

escolar. Nesta perspectiva, ao se articular a proposta da inclusão aos determinantes 

econômicos, na mesma medida em que se reconhece o direito à educação para 

todos em escola regular, também se reconhece os limites estruturais para a sua 

concretização. Verifica-se que esta tendência não só se revela no bojo dos próprios 

embates sociais, como também, sendo produto destes. Neste caso, pode-se traduzir 

doravante, em determinadas conquistas. Sobre esta dinâmica, Sanfelice analisa 

que: 

 
 
[...] mesmo nos limites estruturais em que vem ocorrendo a inclusão 
educacional, ela também acontece, muito provavelmente, para além 
das necessidades objetivas da lógica posta pela primazia do capital 
[...]. A inclusão educacional é obtida por segmentos sociais que se 
mobilizam com esta finalidade, talvez surpreendendo planos oficiais, 
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planejamentos estratégicos, recursos previstos, [...], e enfim, 
implodindo uma certa política educacional conduzida pelo Estado. 
Esse conflito faz com que as relações sociais se movimentem por 
caminhos nem sempre desejados pelo capital ou pelo Estado, mas 

ainda assim é administrável (SANFELICE, 2006, p. 35). 

 
 

Nesse debate, parece procedente compreender que o ideário da inclusão 

escolar não está reduzido apenas à iniciativa de promoção de acesso educacional 

ao sistema escolar comum do grupo das pessoas com deficiências e ao processo de 

formação de professores para essa finalidade. A filiação deste discurso é maior e 

ultrapassa a questão educacional, visto que suas bases têm fundamentações nos 

determinantes sociais, políticos e econômicos.  

Considerando este contexto pode-se fazer uma análise dos determinantes 

circunscritos à proposição de ampliação do acesso da escolaridade básica, 

deflagrada a partir dos anos de 1990, resultado de um processo que preconizou 

ampla reforma educacional. Em linhas gerais, é possível dizer que esta tendência 

objetivou, fundamentalmente, a implementação de estratégias referendadas na 

propalada inserção dos países considerados em desenvolvimento nos padrões 

mercadológicos e competitivos propostos pelas circunstâncias da mundialização do 

capital.  

Nesse sentido, Mészáros (2002) considera o contexto de transição do século 

XX para o XXI como um estágio histórico do desenvolvimento transnacional do 

capital, uma nova fase do imperialismo hegemônico global. Chesnais (1996, p. 22), 

por sua vez, designa-o de novo regime de acumulação, um regime de acumulação 

mundial predominantemente financeiro ou, também, ―regime de acumulação 

financeirizada‖. De acordo com o autor, a mundialização do capital representa, 

 
 
[...] um modo específico de funcionalismo do capitalismo mundial [...], 
cuja organização está pautada [...], sobretudo pelas operações e 
pelas escolhas de formas de capital financeiro mais concentradas e 
centralizadas do que em qualquer período anterior ao capitalismo 
(CHESNAIS, 1996, p.22). 
 
 

Assim, verifica-se um aumento significativo na produção de mercadorias e, ao 

mesmo tempo, pauperização das condições de sobrevivência dos trabalhadores, o 

que intensifica a exploração do trabalho uma vez que a acumulação do excedente 

impede a socialização desta produção. Conforme Xavier, 
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[...] o capitalismo na sua fase monopolista impôs novas 
determinações às relações econômicas internacionais, como 
condição essencial para sua consolidação e avanço. A exportação de 
mercadorias, que predominava na fase anterior, foi substituída pela 
exportação de capitais. Assim como o excedente de mercadorias era 
exportado, também o excedente de capitais (aquele que ultrapassa 
os limites lucrativos do investimento nacional) passou a ser 
exportado, e de preferência para os países periféricos, que podiam 
garantir os lucros com a sua dependência econômica e política. Mais 
uma vez as grandes potências partilharam o mundo e rearticularam 
as relações econômicas internacionais, superando as suas crises 
(inerentes à evolução do modo de produção capitalista) com a 
manutenção, de forma mais sofisticada e complexa, das relações 
internacionais de dominação (XAVIER, 1990 p. 33). 
 
 
 

Compreende-se que o sistema capitalista mantém estratégias que se 

materializam nas mais diversas instâncias sociais, visto que as propostas orientadas 

pelos critérios de mercado, constituídas a partir da reestruturação produtiva, 

encontram as condições ideais para expandir-se. Zanardini explica que: 

 
 
Este processo de rearticulação do capital impõe mudanças para 
além da esfera econômica, pois exige a criação de mecanismos e 
estratégias que dêem sustentação para a regulação da economia. A 
criação destes mecanismos atinge, sobretudo a relação do Estado 
com as áreas sociais, em especial, no que diz respeito aos países 
periféricos, produzindo alterações na administração e na organização 

destes setores (ZANARDINI, 2004, p. 77). 
 
 

O Estado aparece, portanto, como uma instância essencial de 

operacionalização, de materialização na integração da classe trabalhadora ao 

projeto hegemônico dominante; uma instância garantidora da manutenção de uma 

hegemonia que, por sua vez, sintetiza os interesses da classe que possui o poder 

econômico articulado ao poder político. O Estado concebido como histórico, concreto 

e de classe, é impulsionado a desenvolver as políticas sociais como instrumento 

necessário para garantir as condições da existência humana. ―É no confronto, na 

luta, que surgem as alternativas possíveis de política social, num equilíbrio instável 

de compromissos entre forças presentes e os interesses em jogo‖ (FALEIROS, 1980 

p 71). Verifica-se que, como afirma Engels,  
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[...] na maior parte dos Estados históricos, os direitos concedidos aos 
cidadãos são regulados de acordo com as posses dos referidos 
cidadãos, pelo que se evidencia ser o Estado um organismo para a 
proteção dos que possuem contra os que não possuem (ENGELS, 
2002, p. 194). 
 
 

Dessa forma, as políticas sociais entendidas como respostas e formas de 

enfrentamentos às expressões da ―questão social11‖, no modo de produção 

capitalista, possuem uma relação com o processo de reprodução da força de 

trabalho, sob a forma de benefícios, proteção e serviços, mas sem afetar as relações 

de produção. Tais políticas fornecem condições materiais mínimas de sobrevivência 

aos trabalhadores explorados pelo capital e estão voltadas ―não para a erradicação 

das desigualdades sociais, mas apenas para minimizar os efeitos mais graves da 

crise do capital [...] e impedir o desastre total do sistema‖ (TONET, 2009, p.113). 

Assim, as políticas sociais têm um caráter contraditório, pois, respondem, 

concomitantemente, às necessidades da classe trabalhadora proporcionando-lhes 

ganhos reivindicados na luta contra os detentores do capital e também aos 

interesses do capital, preservando-lhes o potencial produtivo da força de trabalho e, 

em alguns casos, desmobilizam a classe trabalhadora com função de controle e 

dominação o que evidencia o caráter de preservação da propriedade. Tais políticas 

também indicam o limite das conquistas na sociedade capitalista, não representam 

transformações significativas na base desta sociedade, pois atendem à manutenção 

do trabalho vivo e do consumo, elementos essenciais para a continuidade do 

capitalismo. 

Na esteira das políticas sociais, das políticas educacionais, bem como das leis 

que compõe o sistema educacional, as quais estão intimamente relacionadas, 

articuladas ao contexto econômico é que resulta a reprodução da sociedade 

existente. Para Mészaros, 

 
 
Quer os indivíduos participem ou não–por mais ou menos tempo, 

                                                 
11 A questão social na sociedade capitalista está radicada na contradição capital x trabalho. É uma 
categoria que tem sua especificidade definida no âmbito do modo de produção capitalista.  Carvalho 
e Iamamoto, (1983, p.77) definem-na como: ―expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu 
reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano 
da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de 
intervenção mais além da caridade e repressão‖. 
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mas sempre em um número de anos bastante limitado – das 
instituições formais de educação, eles devem ser induzidos a uma 
aceitação ativa (ou mais ou menos resignada) dos princípios 
reprodutivos orientadores dominantes na própria sociedade, 
adequados a sua posição na ordem social, e de acordo com as 
tarefas reprodutivas que lhes foram atribuídas (MÉSZAROS, 2005, p. 
44). 
 
 

No discurso, as agências internacionais utilizam o argumento que o acesso à 

Educação Básica para todos é condição fundamental para a reversão das 

desigualdades sócio-econômicas presentes nos países periféricos. A exclusão social 

é explicada pelo não acesso aos bens materiais indispensáveis à existência humana 

e essa situação é considerada um dos maiores entraves às possibilidades dos 

países em desenvolvimento competirem economicamente no mercado global. 

Por esses pressupostos, a organização da educação pauta-se pela 

necessidade de formação de profissionais competentes, com habilidades específicas 

para um mercado cada vez mais exigente e competitivo. Com isso, buscam-se 

meios para padronizar as aquisições necessárias e diminuir a heterogeneidade 

decorrente das diferenças culturais, econômicas, físicas ou sensoriais. Conforme 

Fiori, 

 
 
[...] igualdade social apareceu no discurso dos liberais, assim como 
dos neoliberais, apenas enquanto igualação de oportunidades ou 
condições iniciais igualizadas para todos. O liberalismo, no século 
XVIII, como no século XIX e neste final de século XX, sempre foi 
radicalmente contrário à busca de um maior grau de igualdade entre 
os indivíduos e grupos sociais, pela via de uma intervenção pública 
orientada pelo princípio da universalidade ou da igualação dos 
resultados (FIORI, 1997, p. 212). 
 
 

E, com intuito de igualar as oportunidades, a educação compreendida como 

processo formativo é convocada para formar o homem que atenda as alterações e 

as exigências do mundo produtivo. Logo, ao possibilitar acesso a escolarização, 

produz-se necessidades condicionadas ao consumo de mercadorias.  

No fragmento de um dos documentos que orienta as proposições 

educacionais, visualiza-se nitidamente incorporado, a defesa da educação para 

todos e a formação dos valores humanitários. Defende-se que ―[...] a educação a 

que se tem direito deve promover os valores universais‖, e entre estes estariam, ―[...] 
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a igualdade entre as pessoas, o respeito à diversidade, à tolerância e a não-

discriminação‖ (UNESCO, 1994, p. 9).   

Em observância a este constructo teórico ou ideológico apresentado pelo 

documento da Unesco, que também revela as mudanças ocorridas no campo 

econômico e social, considera-se que tal proposta de ajustamento do homem ao 

mundo em que vive encontra-se em uma dinâmica maior, permeada por processos 

de flexibilização curricular e parâmetros de avaliação, de modo a ampliar os índices 

de matrículas, bem como, a permanência no Ensino Fundamental. Tal 

encaminhamento denota que a propalada universalização do ensino é acompanhada 

pela desigualdade no acesso aos conhecimentos. No que tange aos valores 

humanitários, contribui para a difusão de uma concepção de mundo que escamoteia 

os conflitos e as contradições, uma sociedade que pode ser harmonizada e que 

silencia a respeito da base material. 

Todavia, essas questões divulgadas em documentos acordados 

internacionalmente representam as principais referências para os países periféricos 

programarem as suas metas educacionais, no que diz respeito à escolarização e à 

formação profissional. Dentre esses documentos, cita-se a Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos12, que estabeleceu os alicerces para as redefinições da 

política educacional da década de 1990, pautando-se em metas que preconizaram a 

―[...] satisfação das necessidades básicas de aprendizagem para todos‖ e ―[...] 

medidas que garantam a igualdade de acesso aos portadores de todo e qualquer 

tipo de deficiência como parte integrante do sistema educativo‖ (UNESCO, 1990, p. 

4 e 5). O referido documento contemplou a destinação de tais medidas a todos os 

grupos considerados minoritários, entre eles, o das pessoas com deficiência. 

 
 
As estratégias acordadas na Conferência previam: para 
necessidades diferentes, conteúdos, meios e modalidades de ensino 
e de aprendizagem diversas; prioridade a grupos em situação de 
privação: meninas, mulheres, portadores de necessidades especiais; 
sistema de avaliação de resultados; condições materiais, físicas e 
emocionais para aprender, incluindo saúde, nutrição etc.; obrigação 
de o Estado oferecer educação básica com o concurso de 
organismos governamentais e não-governamentais, setor privado, 
comunidade locais, grupos religiosos, famílias; reconhecimento dos 

                                                 
12

 Documento elaborado na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jontiem, 
Tailândia. Evento promovido pelo Fundo das nações Unidas para a Infância (UNICEF), Programa das 
nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD), Organização das Nações para a Educação, Cultura 
e Ciência (UNESCO) e Banco Mundial (BIRD).  
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saberes tradicionais e do patrimônio cultural de cada grupo, por meio 
de modalidades formais e não-formais (SHIROMA et al., 2002, p. 58-
59). 
 
 

Embasados nos dados apresentados nesta Conferência, no período em 

destaque (1990), havia ―100 milhões de crianças fora da escola e mais de 900 

milhões de adultos analfabetos no mundo‖ (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 

2002, p. 57). Esta realidade, expressa nos dados levantados, determina e impõe 

urgência na tomada de providências. Conforme a lógica neoliberal13, o baixo nível de 

escolaridade das populações dos países pobres, ou em desenvolvimento, 

compromete o processo de mundialização do capital na medida em que impede a 

transferência de tecnologias para esses países. Na mesma lógica, justifica-se o 

ataque aos financiamentos estatais ao Ensino Superior, posto que, o avanço na área 

da pesquisa científica e desenvolvimento de tecnologias permite, progressivamente, 

diminuir ou romper com relações de dependência e subordinação junto aos 

chamados países centrais, dentro da divisão internacional do capital. 

Ainda com o intuito de atender os interesses do capital, no ano de 1994, foi 

realizada a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais14, que 

resultou na Declaração de Salamanca, a qual apresenta a questão da diversidade 

na perspectiva das necessidades educacionais especiais15. As recomendações 

enfatizam basicamente as atitudes não-discriminatórias, não-segregativas, sendo 

que a ênfase recai no modelo de atendimento educacional caracterizado pelo 

acesso educacional na escola regular e também sobre a formação dos profissionais 

da educação para atender as necessidades especiais.  

Essas afirmações remetem aos discursos que proclamam a educação como a 

grande panaceia para resolução dos problemas universais e elevam-na ao principal 

                                                 
13

 Entendemos por neoliberal aquelas propostas que buscam naturalizar as questões sociais, 
evitando ao máximo qualquer interferência do Estado em relação às políticas sociais e a 
regulamentação das atividades do mercado. Ainda, percebemos que

 
não há um consenso em torno 

do que se denomina de neoliberalismo. ORSO, Paulino José. Neoliberalismo: equívocos e 
consequências. In: LOMBARDI, J. C e SANFELICE, J. L. Liberalismo e Educação em debate. 
Campinas, SP: Autores Associados, 2007, pp. 163-184 e também Liberalismo, Neoliberalismo e 
Educação. Roque Spencer Maciel de Barros, um ideólogo da burguesia brasileira. Campinas-SP, 
Unicamp: Tese de doutorado, 2003.  
14

 A Conferência Mundial sobre Educação para as Necessidades Especiais: acesso e qualidade, 
realizada em Salamanca (1994), organizada pela UNESCO, definiu estratégias internacionais, 
nacionais e regionais para a Educação Inclusiva. 
15

 No documento, a expressão ―necessidades educativas especiais‖ refere-se "[...] a todas as crianças 
e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem" 
(UNESCO, 1994, p. 17-18), o que foi contemplado pela Resolução CNE/CEB nº. 2/2001 (BRASIL, 
2001b). 
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fator de mudança social. Para Duarte (2004, p. 47) esse [...] ―discurso sobre a 

educação possui a importante tarefa de esconder as contradições do projeto 

neoliberal de sociedade, isto é, as contradições do capitalismo contemporâneo.‖ 

O princípio presente na Declaração de Salamanca incidiu na Educação 

Especial brasileira e influenciou a reorganização dos sistemas educativos para o 

atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, com vistas a 

garantir o acesso e permanência nos sistemas sob condições igualitárias e de 

qualidade. Os pressupostos contidos nas recomendações internacionais delegam à 

esfera educacional as responsabilidades pela superação da exclusão social ao 

apontar a escola como instituição que contribui para a vida adulta produtiva, à 

promoção de habilidades que respondam às demandas sociais e de comunicação. 

Entretanto, o discurso político de que se revestem tais pressupostos parece bastante 

paradoxal diante da realidade social que temos. Pois, 

 
 
Vive-se a exclusão e fala-se de inclusão em um mundo cuja lógica é 
o capitalismo, em uma configuração denominada globalização e 
neoliberalismo – não há nações independentes, nem sistemas 
religiosos, nem escolas, nem indivíduos autônomos... O mundo sem 
fronteiras não ficou mais justo nem as riquezas ficaram mais bem 
distribuídas (PADILHA, 2004, p. 107). 
 
 

O texto da Declaração de Salamanca atribui às escolas poderes tão amplos 

que incluem desde o combate às atitudes discriminatórias à construção de uma 

sociedade integradora. Contudo, os mecanismos de que se dispõe para superar os 

elementos que geram a desigualdade, os problemas sociais, econômicos, políticos e 

educacionais existentes na sociedade contemporânea, preconizam uma atitude de 

superação da cultura capitalista, sem, no entanto, implicar na superação da estrutura 

econômica do capital. Consideramos, portanto, que tal atitude em seu limite, acaba 

por reforçá-lo, uma vez que não preconiza a superação das bases que produzem à 

exploração, o preconceito, a exclusão.  

Na vigência da década de 1990, com referência específica à educação no 

Brasil, inúmeras leis, decretos e resoluções compuseram suas diretrizes e as 

propostas para a Educação Inclusiva. A expressão dessa tendência é evidenciada 

mais especificadamente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 

9.394/96 e na Resolução CNE/CEB Nº 02/01. O compromisso assumido pelo Brasil 

internacionalmente pela igualdade de acesso das pessoas de todo e qualquer tipo 
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de deficiência como parte integrante do sistema educativo, promoveu a incorporação 

da Educação Especial no sistema educacional brasileiro, ao ser referenciada como 

modalidade de ensino. Assim, a partir da LDB/96, a Educação Especial é definida 

como ―[...] a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais‖ (BRASIL, 

2001a, p.24)16. 

Com base nos referenciais da LDB/96, ao mesmo tempo em que se 

vislumbraram novas possibilidades de articulação da Educação Especial ao sistema 

geral de ensino, contraditoriamente, também se reforçou o seu caráter dual 

historicamente instituído, quando se assegurou concomitância entre o atendimento 

educacional realizado no ambiente regular de ensino e aquele oferecido nos 

espaços especializados17.  

Contudo, é evidente que esta realidade não é determinada por meros 

dispositivos legislativos, mas por um conjunto de fatores, dentre estes, os referentes 

à concepção de educação das pessoas com deficiências, os embates realizados por 

segmentos sociais em defesa da permanência dos modelos educacionais 

especializados, os limites estruturais que se impõem ao processo de transformação 

pretendido, dentre outros.  

O atendimento educacional às pessoas com deficiência também é 

referenciado no Brasil a partir da Resolução CNE/CEB Nº. 2/2001. No documento a 

Educação Especial refere-se a um [...] ―processo educacional definido por uma 

proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, 

organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em 

alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns‖ [...]. Este processo deve 

[...] ―garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades 

dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as 

etapas e modalidades da Educação Básica‖ (BRASIL, 2001b, p.1).  

                                                 
16

 Faz-se necessário indicar que o modelo educacional instituído no período em que foi elaborada e 
implementada a LDB/96, era o da Integração. Em linhas gerais, tal modelo defendia a participação de 
todas as pessoas com deficiência na sociedade, sendo necessário o seu preparo. No plano 
educacional, este deveria ingressar nas classes regulares, sendo que a forma de promover estas 
condições, era de possibilitar a sua freqüência paralela no ensino em modalidades especializadas. 
Aos que julgava-se não terem condições de se integrar ao sistema de ensino regular, deveriam então 
freqüentar os modelos educacionais especializados (GLAT, BLANCO, 2007).  
17

 A saber, o atendimento realizado nas escolas exclusivamente especializadas e nas classes 
especiais.  
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A Resolução dispõe ainda que, ―os sistemas de ensino devem constituir e 

fazer funcionar um setor responsável pela Educação Especial, dotado de recursos 

humanos, materiais e financeiros que viabilizem e dêem sustentação ao processo de 

construção da Educação Inclusiva”. A Educação Especial, como modalidade de 

ensino, deve dar uma determinada atenção [...] ―as situações singulares, os perfis 

dos estudantes as características bio-psicossociais dos alunos e suas faixas etárias‖ 

[...], pautando-se em [...] ―princípios éticos, políticos e estéticos‖ [...]. Deve, ainda, 

assegurar: 

 
 
I - a dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de 
realizar seus projetos de estudo, de trabalho e de inserção na vida 
social; 
II - a busca da identidade própria de cada educando, o 
reconhecimento e a valorização das suas diferenças e 
potencialidades, bem como de suas necessidades educacionais 
especiais no processo de ensino e aprendizagem, como base para a 
constituição e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, 
habilidades e competências; 
III - o desenvolvimento para o exercício da cidadania, da capacidade 
de participação social, política e econômica e sua ampliação, 
mediante o cumprimento de seus deveres e o usufruto de seus 
direitos (BRASIL, 2001b, p. 1). 
 
 

A demanda de atendimento proposta pelo documento aponta para os alunos 

que apresentarem necessidades educacionais especiais (NEE) durante o processo 

educacional, ou seja: 

 
 
I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 
processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das 
atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: 
a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; 
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou 
deficiências; 
II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciada dos 
demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos 
aplicáveis; 
III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de 
aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, 
procedimentos e atitudes (BRASIL, 2001b, p. 2). 
 
 

Nesse sentido, a Resolução aponta que o atendimento educacional para os 

alunos com deficiência deva ser realizado em classes comuns do ensino regular, em 
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qualquer etapa ou modalidade da Educação Básica. O documento prevê que nas 

escolas da rede regular de ensino os professores das classes comuns e da 

Educação Especial sejam capacitados e especializados e que a distribuição dos 

alunos com NEE se dê pelas várias classes, sob o princípio de educar para a 

diversidade. Ainda,  que ocorram flexibilizações e adaptações curriculares, que se 

utilizem metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e o processo de 

avaliação seja de acordo com o projeto pedagógico da escola. Propala ainda, que 

sejam assegurados os serviços de apoio pedagógico especializado nas classes 

comuns com atuação colaborativa de professor especializado em Educação 

Especial, que se disponibilizem outros apoios necessários à aprendizagem, à 

locomoção e à comunicação. Nesse sentido, o documento ressalta que compete às 

escolas oferecer: 

 
 
VI – condições para reflexão e elaboração teórica da educação 
inclusiva, com protagonismo dos professores, articulando experiência 
e conhecimento com as necessidades/possibilidades surgidas na 
relação pedagógica, inclusive por meio de colaboração com 
instituições de ensino superior e de pesquisa; 
VII – sustentabilidade do processo inclusivo, mediante aprendizagem 
cooperativa em sala de aula, trabalho de equipe na escola e 
constituição de redes de apoio, com a participação da família no 
processo educativo, bem como de outros agentes e recursos da 
comunidade; 
VIII – temporalidade flexível do ano letivo, para atender às 
necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência 
mental ou com graves deficiências múltiplas, de forma que possam 
concluir em tempo maior o currículo previsto para a série/etapa 
escolar, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, 
conforme estabelecido por normas dos sistemas de ensino, 
procurando-se evitar grande defasagem idade/série (BRASIL, 2001b, 
p. 2 e 3). 
 
 

Ainda, como proposição e reiteração dos dispositivos legais até então 

instituídos, principalmente nos que dizem respeito à necessidade da escolarização 

de todos os alunos no sistema de ensino regular, é elaborada em 2008, a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva18, cujo 

                                                 
18

 Documento elaborado por uma comissão organizada pelo MEC/SEESP, em 2007, e lançado em 
janeiro de 2008.―A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem 
como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os 
sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais[...]‖ (BRASIL, 2008, p. 
14). 
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conteúdo está orientado fundamentalmente para questões de cunho metodológico, 

propositivo e diretivo de uma Educação Inclusiva.  

O referido documento não apresenta caráter legislativo, no entanto, apresenta 

ênfase na articulação entre a Educação Especial e o sistema de ensino regular. Por 

não demonstrar referências específicas sobre as formas de atendimento 

especializado, realizado em outros espaços que não o ensino regular, as propostas 

contidas conferem as bases para o entendimento de que, na perspectiva da 

Educação Inclusiva, a Educação Especial deverá perder o caráter de um ensino 

substitutivo atualmente assumido e materializado nos atendimentos em escolas e 

classes especiais. Neste sentido, a Educação Especial no respectivo documento é 

concebida como: 

 
 
[...] uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas 
e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, 
disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização 
no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do 
ensino regular (BRASIL, 2008a, p.15).   
   
 

  Destaca-se que a iniciativa que envolve a supressão das formas de 

atendimento em ambientes especializados, embora sugira indicativo importante para 

o processo da proposta de inclusão escolar, não deve, em hipótese alguma, 

constituir-se em fator de garantia para a sua consolidação. Isto porque os fatores 

circunscritos ao debate da inclusão escolar, são amplos e complexos e, por esta 

razão, não se esgotam nesses encaminhamentos. Desta forma, muito além de 

promover o acesso dos alunos aos ambientes educacionais comuns é necessário 

que estes espaços ofereçam as devidas condições para o seu percurso educacional, 

bem como, para a formação dos professores.    

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, por sua vez, traz um novo conceito a respeito do apoio educacional 

especializado, uma vez que, conforme apresenta o documento, este aspecto é 

abordado em caráter de obrigatoriedade. Assim, estabelece que: ―Em todas as 

etapas e modalidades da Educação Básica, o atendimento educacional 

especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo 

oferta obrigatória dos sistemas de ensino‖ (BRASIL, 2008a, p.16).  
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O documento nacional direciona metas ambiciosas para que o processo da 

inclusão possa ser implementado com qualidade, como é o caso da referência ao 

caráter não mais circunstancial, mas obrigatório do atendimento educacional 

especializado aos alunos. Contudo, julga-se procedente ponderar que tais 

recomendações, por estarem constituídas a outros condicionantes, os quais poderão 

se apresentar em impeditivos para a sua concretização.  

Pode-se descrever que um dos determinantes diz respeito à gestão das 

políticas públicas educacionais, em específico, as de Educação Infantil e das 

primeiras séries do Ensino Fundamental. Com o processo de municipalização do 

Ensino Fundamental19, ―a política educacional brasileira tem deslocado 

progressivamente para os municípios parte da responsabilidade administrativa, 

financeira e pedagógica pelo acesso e permanência de alunos com necessidades 

educacionais especiais [...]‖ (PRIETO, 2006, p.51). Este deslocamento de 

responsabilidades aos municípios pode implicar, sobretudo, em maneiras distintas 

de administrar às questões sobre direito à educação dos respectivos alunos, visto 

que estão determinados tanto pelas suas reais condições de gestão de políticas, 

quanto por aquelas que concernem ao próprio financiamento. 

 Cabe destacar, portanto, que a Educação Especial sob os parâmetros da 

Educação Inclusiva, constitui-se numa invenção social. Para entendê-la e junto a ela 

fazer intervenções, é necessário ter elementos teóricos e históricos que permitam a 

análise.  

 Assim, reconhecemos que no momento o discurso da inclusão ganha 

notoriedade no Brasil. Este encontra amparo na defesa dos direitos humanos e na 

concepção jurídica e política de igualdade frente à exacerbação das contradições 

próprias do capitalismo. Nos tempos que vivenciamos o acirramento das 

contradições do capital na reprodução da existência, não se pode falar de propostas 

de inclusão escolar sem voltar nossa atenção para o que provoca a exclusão. É 

preciso compreender a lógica que faz emergir a inclusão analisando-a na totalidade 

qual se insere. 

                                                 
19

 A municipalização do Ensino Fundamental é parte do processo de descentralização dos poderes 
na oferta dos serviços públicos. Foi estabelecida na Constituição de 1988 e regulamentada pela 
LDB/96. Conforme esta última, é atribuída aos municípios a oferta de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. Assim, no Artigo 11 da LDB/96, fica determinado que os municípios incumbir-se-ão de: 
―I-organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 
integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados [...]‖ (BRASIL, 2001a, p 14). 
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 A defesa de uma proposta de sociedade que valorize as diferenças, que 

respeite a diversidade e que promova a igualdade, requisita, dentre outras coisas, 

que as escolas comuns se preparem para desenvolver no contexto escolar a 

educação inclusiva. Essa ação se justifica como uma alternativa necessária para 

fazer frente a um contexto em que as diferenças se agigantam, conforme observa 

Barroco (2007).  

 Não podemos desconsiderar a luta política para que pessoas com deficiência 

tenham atendimento educacional adequado e uma participação ativa na sociedade, 

mas é prudente analisar que, o preconceito e a lógica da exclusão se apresentam 

com base nas condições objetivas e, sem a superação das mesmas, as 

transformações empenhadas têm poucas possibilidades de êxito. Portanto, [...] 

―reunir elementos de análise para lidar com a distância que se acentua entre a vida 

idealizada e a vida realizada, explicitando contradições em busca da compreensão 

do todo em que consiste a vida humana contemporânea, é parte de uma ação de 

fato educativa‖ (BARROCO, 2007, p. 25).  

 Desse modo, ao compreender que a educação está atrelada às 

transformações históricas, parece-nos importante entender a inclusão como uma 

alternativa não só educativa, mas de suposta sobrevivência social em torno de uma 

prática assentada na concorrência pela acumulação material. 

 Apresentaremos no capítulo a seguir o processo de formação de professores 

com a intenção de compreender os princípios que o orientam. Também, nos parece 

importante discutir o quanto o discurso da inclusão decorre das relações sociais que 

imprimem determinados valores e práticas. Daí a necessidade de superar um 

desafio: propiciar o acesso e a apropriação da cultura para todas as crianças e de 

oportunizar uma formação de professores condizente com as exigências que a 

mesma requer e à altura dos desafios impostos a ela. 

 

 



 

 

 
 

 

CAPÍTULO II 
 

2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 
INCLUSIVA: AUTONOMIA OU CONDICIONALIDADE? 

 

 

Onde existe então [...] a possibilidade de 
emancipação? Eis nossa resposta: Na formação de 
uma classe que tenha cadeias radicais, de uma 
classe na sociedade civil que não seja uma classe 
da sociedade civil, uma classe que seja a 
dissolução de todas as classes. 

KARL MARX, 2005 

 

 

Este capítulo tem o intento de discutir alguns elementos que auxiliam na 

compreensão do processo de formação de professores que se configura no Brasil a 

partir da reforma educacional brasileira implementada na década de 1990. Tal 

sistematização encontra-se amparada e referenciada pelos documentos e princípios 

que, em certa medida, orientam a formação continuada dos profissionais que atuam 

na Educação Especial, bem como, os fundamentos teóricos e legais que perpassam 

as políticas nacionais para a Educação Especial, difundidos no respectivo período, 

dentre eles a Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990), Declaração 

de Salamanca (1994), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394, 

Resolução CNE/CP nº 01/02 e Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008).  

Isso nos parece importante para o propósito de entender os princípios que 

orientam a formação de professores. Compreendendo que nos últimos anos tem 

crescido as iniciativas de formação de professores, porém essa intenção não 

demonstra ser aleatória, pois se encontra imbricada nas condições presentes na 

sociedade. 

Desse modo, parece-nos fundamental discutir sobre os saberes docentes e a 

forma como os mesmos são considerados na formação dos profissionais da 

educação. Que opção epistemológica dá suporte à compreensão do que seja 

formação. 

 Buscamos na psicologia histórico-cultural e na pedagogia histórico-crítica 

elementos para refletir sobre o significado do processo educativo na humanização 
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do indivíduo e sobre a contribuição do professor nesse processo, bem como, sobre 

sua formação. A teoria desenvolvida pela psicologia histórico-cultural e pela 

pedagogia histórico-crítica com base nos pressupostos marxistas se apresenta como 

um subsídio provocativo para as práticas sociais do século XXI. Frente às 

contradições do desenvolvimento dos indivíduos, as concepções de homem e 

sociedade, de desenvolvimento e aprendizagem, recuperam alguns fundamentos 

teóricos, e a especificidade da educação. Tais teorias apresentam elementos que 

permitem, por meio da apropriação dos conteúdos, que o ser humano ultrapasse 

suas condições empobrecidas de existência para um patamar mais elevado, bem 

como, discute as possibilidades do trabalho pedagógico viabilizar uma formação 

mais humanizadora na contramão do até então instituído. 

  

 
2.1 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA DÉCADA DE 1990 E AS EXIGÊNCIAS 

EDUCACIONAIS 
 

 

Temos presente que as relações sociais estabelecidas numa determinada 

sociedade decorrem da forma como ela se organiza para produzir sua vida material. 

No mesmo movimento em que ocorrem as relações de produção, também se 

produzem os próprios agentes, ou seja, os homens produzem-se a partir das 

condições concretas travadas na luta pela sua existência. Nesse sentido, Marx  

afirma que 

 
 
Tal como os indivíduos manifestam sua vida, assim são eles. O que 
eles são coincide, portanto, com sua produção, tanto com o que 
produzem, como o modo como produzem. O que os indivíduos são, 
portanto, depende das condições materiais de sua produção (MARX, 
1999, p. 27-28).  
 
 

Portanto, para compreender a produção e reprodução da vida dos homens, 

assim como, as representações, a ciência, as políticas, as ideologias e a educação, 

é necessário analisar o trabalho e seus determinantes sociais, pois estes, não 

representam apenas a produção de bens materiais, mas principalmente, revelam a 

constituição das relações sociais nas quais a produção se realiza. 



 
 
 

57 

 

 

 

Assim, como já apontamos anteriormente, compreende-se que as 

transformações no modo de produção capitalista do século XX, ocorreram frente à 

necessidade de reorganização do capital e de seu próprio sistema político e 

ideológico de dominação, nas quais modificaram as relações sociais, econômicas e 

de trabalho da sociedade. Na compreensão de Antunes, 

 
 
[...] contornos mais evidentes foram o advento do neoliberalismo, 
com a privatização do Estado, a desregulamentação dos direitos do 
trabalho e a desmontagem do setor produtivo estatal [...]; a isso se 
seguiu também um intenso processo de reestruturação da produção 
e do trabalho, com vistas a dotar o capital do instrumental necessário 
para repor os patamares de expansão anteriores (ANTUNES, 2005, 
p. 31).  
 
 

As novas formas de acumulação apontam para um modelo que requer 

mudança nas atividades do Estado, fazendo com que suas ações sejam ampliadas 

para o capital e, por outro lado, minimizadas para a esfera social. Tais 

transformações expressam uma retração do papel do Estado provedor de serviços e 

equipamentos sociais e numa centralização do Executivo para a concretização das 

reformas.  

Neste sentido, as reformas do Estado também não se explicam por si. 

Compreendem-se como decorrência das mudanças no movimento da produção, da 

distribuição e do consumo, tomados em sua globalidade. Deste modo, é a crise do 

capital que impunha a reforma do Estado, para dar conta de suas novas 

necessidades e exigências, o que implica em políticas para diluir conflitos e garantir 

a continuidade da hegemonia. Esse movimento de reforma acaba também por 

imprimir novas características à questão da educação e à formação de professores, 

sob a justificativa de que o novo paradigma produtivo demanda requisitos 

diferenciados para a qualificação profissional e para a educação.  

Pode se dizer que esse processo de mudança e reorganização educacional, 

inserido num conjunto maior de reformulações, na reforma do Estado, alinhou-se às 

políticas ditas neoliberais, seguindo a tendência dos países do capitalismo central. 

As políticas e reformulações configuram-se em um conjunto de medidas que buscam 

reduzir o papel do estado e sua função de controle e regulação dos sistemas sociais, 

para assim, restabelecer o padrão de acumulação do capital. Um amplo processo de 

racionalização, associado às privatizações e a formação de indivíduos com 
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competências individuais prevalecem como pressupostos que regem a cartilha 

neoliberal. 

Com as novas formas na organização social que impingem a redução de 

gastos públicos, com o movimento de privatizações e a redução do papel do Estado, 

percebe-se que as mudanças educacionais, em grande medida, acompanharam o 

movimento reformista a partir dos países capitalistas centrais, e assim, espalharam-

se pela América Latina, mediatizadas pelas propostas dos organismos multilaterais20, 

adequadas aos novos imperativos econômicos.  

Assim, no conjunto de compromissos firmados internacionalmente juntamente 

com outras necessidades e interesses específicos do país, um arcabouço legislativo 

vai definindo as políticas públicas para educação e, consequentemente, para a 

formação de professores no Brasil. A lógica que rege a articulação entre a realidade 

social, a política educacional e os saberes pedagógicos, revela-se, igualmente, como 

corpo teórico que fundamenta a formação de docentes. 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional -

LDBEN nº 9394/96, um número relevante de medidas normatizadoras passam a ser 

implementadas no sistema educacional brasileiro. Constituem-se em medidas que, 

em seu conjunto, definem uma política educacional com interesses bem específicos.  

Para esta análise, destacamos alguns documentos que compõem o quadro 

de diretrizes normatizadoras da formação de professores. Dentre elas destacamos a 

LDB, mencionada acima, em conjunto com a Resolução CNE/CP nº 01/02, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores, em 

nível superior, no curso de licenciatura, em graduação plena.  

Essa elaboração legislativa expressa, no texto e na prática, forte influência 

das políticas econômicas, que balizam as reformas estruturais no país e, dessa 

forma, alteram os indicadores da educação e, em especial, da formação de 

professores. O conhecimento, nessa acepção, foi colocado como uma necessidade 

para todos, de certa forma, uma condição de equidade social. 

Na LDBEN nº 9394/96, que em seu texto expressa os pressupostos 

assumidos junto à Conferência de Jomtien, a formação de professores tem destaque 

no Título VI – Dos profissionais da educação, que, em seu Artigo 61, ao fazer 

                                                 
20

 Dentre eles pode-se destacar a Organização das Nações Unidas – ONU, Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO e Banco Mundial – BIRD.  
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referência à formação dos profissionais da educação, dispõe como um dos seus 

fundamentos a articulação entre a formação e a prática pedagógica. 

 
 
A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 
características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá 
como fundamentos: 
I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a 
capacitação em serviço; 
II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades; 
III - a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, 
uma vez que ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e 
mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de 
construção do conhecimento (BRASIL, 2001a, p.29). 
 
 

Embora o dispositivo legislativo assegure a formação prática vinculada à 

formação teórica, evidencia-se uma tendência de formação, em nível superior, cuja 

centralidade está calcada nos conhecimentos da prática cotidiana, no plano da 

imediaticidade. Percebe-se, que as questões teóricas perdem espaço para as 

vivências empíricas, e, deste modo, a formação acontece cada vez mais vazia de 

teoria e de conteúdos, fragilizando a estrutura pelos quais deveriam estar 

firmemente sustentados os pressupostos dessa formação.  

Dessa forma, nas propostas de formação de professores substitui-se o 

referencial teórico pelo referencial técnico-instrumental, sendo a sustentação para 

tais ajustes a proposta de formação do professor reflexivo, pesquisador e 

competente. Isso pode ser verificado no artigo 5º da Resolução 02/2001, quando 

expressa que no projeto pedagógico dos cursos de formação de professores: 

 
[...] 
I- a formação deverá garantir a constituição das competências 
objetivadas na educação básica;  
II- o desenvolvimento das competências exige que a formação 
contemple diferentes âmbitos do conhecimento profissional do 
professor;  
III- a seleção dos conteúdos das áreas de ensino da educação 
básica deve orientar-se por ir além daquilo que os professores irão 
ensinar nas diferentes etapas da escolaridade;  
IV- os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica devem 
ser tratados de modo articulado com suas didáticas específicas;  
V- a avaliação deve ter como finalidade a orientação do trabalho dos 
formadores, a autonomia dos futuros professores em relação ao seu 
processo de aprendizagem e a qualificação dos profissionais com 
condições de iniciar a carreira.  
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Parágrafo único. A aprendizagem deverá ser orientada pelo  princípio 
metodológico geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação 
e que aponta a resolução de situações-problema como uma das 
estratégias didáticas privilegiadas (BRASIL, 2002, p.2).  
 
 

Duarte (2004), ao discutir a desvalorização da transmissão do saber objetivo 

na suposta sociedade do conhecimento, colabora para desmistificar o quanto 

figurações pedagógicas ―inovadoras‖ podem representar prejuízo na transmissão 

dos conhecimentos historicamente elaborados. Para o autor, os ideários 

pedagógicos disseminados a partir das vertentes escolanovistas21 e construtivistas 

se caracterizam como ―concepções negativas sobre o ato de ensinar‖. Nesse 

contexto ideológico que tem a pretensão de esvaziar a educação escolar, não 

caberia para a escola [...] ―a tarefa de transmitir o saber objetivo, mas sim de 

preparar os indivíduos para aprender aquilo que deles for exigido pelo processo de 

sua adaptação às alienadas e alienantes relações sociais que presidem o 

capitalismo contemporâneo‖ (DUARTE, 2004, p. 09). 

Dessa forma, a luta a ser estabelecida é por uma educação que sirva de 

instrumento, de possibilidades para desenvolver o psiquismo humano. E, no 

processo de formação, o professor deve ser instrumentalizado com conteúdos que 

lhe ofereçam condições de refletir sobre sua prática não apenas a partir de suas 

experiências, mas, sobretudo, a partir da articulação entre estas experiências e um 

referencial teórico acerca da educação e da formação humana, uma vez que sua 

atividade profissional trata de educar pessoas e para isto faz-se necessário pensar 

sobre o homem e a sociedade em que vivemos, bem como a que desejamos.  

Portanto, a legislação ampara a formação continuada de professores proposta 

pelo sistema de ensino. Para confirmar a tendência, o art. 67 da LDBEN afirma que 

os sistemas de ensino deverão promover a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes ―aperfeiçoamento profissional continuado e período 

reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho‖ 

(BRASIL, 2001a, p. 30-31). 

Com a Resolução CNE/CP 01/02, instituem-se as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica no Brasil (BRASIL, 

2002). A partir desta, estruturam-se outros direcionamentos às formas pedagógicas 

                                                 
21 O principal expoente do movimento escolanovista é o filósofo John Dewey que sistematizou em sua 
produção intelectual a filosofia da educação nova com um forte destaque para o pragmatismo, ou 
seja, para os resultados práticos da educação escolar, de acordo com Duarte (2010). 
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dos conteúdos, aos métodos de ensino utilizados, à avaliação e ao desempenho dos 

professores.  

Em seu art. 1º, fica subjacente a intenção de se alterar a formação de 

professores da maneira como estava sendo feita até o momento, ao declarar um 

conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos, que na prática direcionam a 

formação. Assim, na organização curricular, as instituições deveriam considerar: 

 
 
[...] 
I - a competência como concepção nuclear na orientação do curso; 
II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do 
futuro professor, tendo em vista: 
a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em 
lugar similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o 
que faz na formação e o que dele se espera; 
b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, 
habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais 
indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades pessoais; 
c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das 
competências; 
d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que 
possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados 
alcançados, consideradas as competências a serem constituídas e a 
identificação das mudanças de percurso eventualmente necessárias. 
III - a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, 
uma vez que ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e 
mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de 
construção do conhecimento (BRASIL, 2002, p.1). 
 
 
 

Esta Resolução está consubstanciada em documentos advindos de agências 

internacionais que coordenaram algumas indicações para educação e para 

formação de professores sendo que o enfoque dado pelos documentos coaduna-se 

com as propostas formuladas nas políticas educacionais. 

Pode-se citar, dentre tais agências, a OREALC/UNESCO22, que em suas 

proposições apontam para a necessidade de que os professores sejam capacitados 

e preparados, e atribui à questão das competências, um papel relevante no 

processo formativo. Assim, a Resolução CNE/CP nº 01/02, como documento que 

regulamenta a formação do professor, define detalhadamente as competências a 

serem desenvolvidas nesse processo. 

 

                                                 
22

 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e Escritório 
Regional de Educação para a América Latina e o Caribe (Orealc/Unesco). 
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[...] 
I- as competências referentes ao comprometimento com os valores 
inspiradores da sociedade democrática; 
II- as competências referentes à compreensão do papel social da 
escola; 
III- as competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem 
socializados, aos seus significados em diferentes contextos e sua 
articulação interdisciplinar; 
IV- as competências referentes ao domínio do conhecimento 
pedagógico; 
V- as competências referentes ao conhecimento de processos de 
investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática 
pedagógica; 
VI- as competências referentes ao gerenciamento do próprio 
desenvolvimento profissional (BRASIL, 2002 p2). 
 
 

Com o modelo das competências23 como concepção que orienta o processo 

de ensino e também passa a ser entendida como eixo curricular da formação do 

professor, percebe-se que ocorre um deslocamento da compreensão do ensino que 

tem como eixo a formação geral, humana, técnica e científica, para o produtor de 

competências. Isto pode ser evidenciado na Resolução em seu art. 4º: 

 
 
Art. 4º - Na concepção, no desenvolvimento e na abrangência dos 
cursos de formação, é fundamental que se busque: 
I – considerar o conjunto das competências necessárias à atuação 
profissional; 
II – adotar essas competências como norteadoras, tanto da 
proposta pedagógica, em especial do currículo e da avaliação, 
quanto da organização institucional e da gestão da escola de 
formação (BRASIL, 2002, p.02, nosso destaque). 
 
 

Por conseguinte, compreendemos que, tanto pelo teor das prerrogativas que 

norteiam e orientam o documento que trata da formação de professores, como pela 

normatização da educação que se expressa em políticas, a formação do professor 

fica reduzida às habilidades mensuráveis, estanques, definidas, como se estivessem 

prontas, afastando-a das elaborações coletivas, socialmente elaboradas e 

dialeticamente produzidas.  

                                                 
23

 Philippe Perrenoud (1999) define como uma capacidade de agir eficazmente em um determinado 
tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. O modelo de competências 
encontra-se intimamente ligado à prática social, ou seja, uma estreita vinculação entre a construção 
do conhecimento e a realidade social. A respeito de uma análise dessa proposta, entre outras, ver 
Facci (2004b). 
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Assim, ao buscar nas fontes (acordos, resoluções, entre outras), os 

resultados das reformas educacionais dos anos 1990, bem como, as políticas de 

formação de professores, compreendemos que as múltiplas relações sociais, nos 

determinados momentos históricos são constituintes das reformas em questão. 

Resguardados os condicionantes, é importante analisar como foi elaborado o 

arcabouço de sustentação política. Tais reformas são evidenciadas como projetos de 

sociedade, sendo elas, um conceito normativo-ideológico que contém uma função 

social em uma específica época histórica. 

Podemos dizer que as reformas desencadeadas estão subjacentes ao projeto 

governamental, e, por conseguinte é gestado um projeto educacional articulado aos 

interesses internacionais. Evidencia-se quanto à formação dos professores, uma 

preocupação com a função que os profissionais devem desempenhar, além da 

rearticulação nos cursos de formação propostos nas universidades, com o discurso 

de que a prática era muito conteudista e desarticulada da realidade.  Na formação 

de professores para a Educação Especial, esses aspectos também são verificados, 

conforme apontam autores como: Mazzota (1993), Bueno (1999), Ferreira (1999).  

O discurso preconizado no trabalho docente, de acordo com a perspectiva de 

Educação Inclusiva, supõe práticas pedagógicas diferenciadas, incumbindo ao 

profissional à noção de que sua atividade precisa ser desenvolvida de acordo com 

as condições efetivamente existentes, atendendo os alunos que recebe. Coloca-se, 

assim, a necessidade não só de formar o profissional com competências, mas 

também, de mantê-lo em constante aperfeiçoamento, porém, dentro do modelo 

vigente. 

No artigo 2º da Resolução nº 01/2002, a orientação para formação do 

profissional busca acrescentar o disposto nos artigos 12 e 13 da LDB, destacando 

que para atividade docente o professor deve ser preparado para: 

 
 
I - o ensino visando à aprendizagem do aluno; 
II - o acolhimento e o trato da diversidade; 
III - o exercício de atividades de enriquecimento cultural; 
IV - o aprimoramento em práticas investigativas; 
V - a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos 
conteúdos curriculares; 
VI - o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de 
metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores; 
VII - o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em 
equipe (BRASIL, 2002, p.01). 
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Dessa forma, a formação de professores passou a ser considerada como 

prioritária. Também é visível, que a profissionalização tornou-se objeto de discurso e 

ação do Estado, conforme constatam Shiroma e Evangelista ao fazerem análises 

dos documentos, leis e decretos. 

 
 
Nas duas últimas décadas a profissionalização docente ganhou lugar 
de destaque na política educacional de inúmeros países. Furlong et 
alli (2000, p. 3) assinalam que em várias partes do mundo 
anglofônico questões similares apareceram na agenda política e 
econômica; a mesma tendência pode ser verificada na América 
Latina e, em particular, no Brasil. Documentos oficiais de 
organizações internacionais, como o Banco Mundial (Farrell e 
Oliveira, 1993; McGinn, 2000), a OEI (2000) e a UNESCO (1996), 
trazem à tona o debate sobre a profissionalização de professores, 
evidenciando que ela tornou-se uma preocupação mundial 
(SHIROMA; EVANGELISTA, 2003, p. 267).  
 
 

Ou seja, quando o Estado passa a defender como importante e necessária a 

formação de professores, a profissionalização, no mínimo há que se perguntar: o 

faz, com que finalidade? Que tipo de formação e profissionalização está propondo? 

Segundo Shiroma e Evangelista (2004, p. 4), tal profissionalização objetiva uma 

formação do tipo ―professor-profissional‖, em que se aplica ao professor a condição 

de ser prático, resolver problemas, desenvolver competências e habilidades, realizar 

múltiplas atividades, inclusive aquelas que vão além das tarefas específicas da 

educação.  

 
 
Nas reformas educativas dos anos de 1990 a denominada 
competência docente é instada a extrapolar as fronteiras da sala de 
aula sem alçar vôo para além dos muros escolares. A avaliação do 
professor deve incluir aspectos e critérios referentes a atividades 
que, ultrapassando os limites da sala de aula, devem encerrar-se no 
âmbito escolar. Nesse processo, de alargamento-restrição das 
atribuições docentes, verifica-se o fechamento do espectro político 
do professor que deve se preocupar apenas com o que diz respeito 
aos resultados de seu ensino e à sua atuação escolar, abstraindo-os 
das condições político-econômicas que os produzem, embora, 
contraditoriamente, sejam essas mesmas condições abstraídas 
chamadas para justificar a reforma de sua formação. Desnecessário 
dizer que a formação docente é uma questão de Estado. Entretanto 
não se refere aqui ao Estado em sentido estrito, mas ao Estado 
tomado como parte de uma articulação global em torno dos 
interesses da acumulação capitalista (SHIROMA; EVANGELISTA, 
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2004, p. 2). 
 
 

Todavia, ir além das propostas de mudanças, pode significar a oportunidade 

de encontrar algumas respostas que ultrapassem o pragmatismo instaurado. Da 

mesma forma obriga-nos a compreender que historicamente as reformas educativas 

estão articuladas ao contexto sócio-econômico. Pois, a retórica que clama pela 

formação dos professores ocorre simultaneamente com os movimentos que, no 

aspecto do trabalho, trouxeram implicações quanto ao reordenamento dos 

processos produtivos, supostamente valorizando a subjetividade do trabalhador 

enquanto exigência de sua formação e qualificação. 

Paralelamente à questão da formação de profissionais, a questão do ensino 

ganha dimensão e, nas circunstâncias analisadas, traduz-se em conformidade com 

as tendências assumidas pela formação. Com isso pode-se dizer que o ensino, a 

partir do modelo de formação de professores instituído, torna-se esvaziado de 

conteúdo, atingindo de maneira significativa o processo de formação do sujeito. 

Esse empobrecimento referente ao ensino também pode ser observado na 

Educação Especial naquilo que se tem denominado por ―currículo funcional‖, que 

não leva em conta as aprendizagens acadêmicas, trazendo como conseqüência, 

uma minimização das aprendizagens propostas para grande parte dos alunos, 

empobrecendo os conteúdos a serem trabalhados. Tais proposições vêm ganhando 

uma aura progressista, uma vez que estão apoiadas em discursos que defendem a 

importância da diversidade e do reconhecimento às diferenças. 

Percebe-se como foco a defesa de adoção de currículos flexíveis, adaptados, 

assim como a defesa da necessidade de flexibilizar a organização e funcionamento 

da escola para atender à demanda diversificada dos alunos. Frente às bases 

teórico-metodológicas apoiadas em discursos liberais, nossas preocupações são 

também compartilhadas com Martins quando afirma que: 

 
 
Relegar para um discreto segundo plano o conteúdo da 
aprendizagem em nome de um apologético ‗aprender a aprender‘ 
implica conceber [...] o processo educativo como um processo de 
interação entre significados subjetivos e individuais em oposição à 
transmissão de um saber objetivo socialmente construído 
(DUARTE24, 2000, p.108), a ter como resultado a individualização do 

                                                 
24

DUARTE, Newton. Vygotsky e o aprender a aprender: crítica às apropriações neoliberais e pós-
modernas da teoria vigotskiana. Campinas, SP: Autores Associados, 2000. 
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conhecimento, a naturalização das desigualdades e a cruel 
responsabilização do indivíduo por aquilo que suas condições 
objetivas de vida não lhe permitiram, no que se inclui uma educação 
escolar de qualidade (MARTINS, 2004, p. 65). 

 
 

A tônica denunciada por Martins considera que a forma de trabalho 

caracterizada pela pedagogia multiculturalista do aprender a aprender, nega as 

formas clássicas de educação escolar. Também, podemos considerar que no 

processo de formação de professores encaminhado nessa perspectiva, a 

centralidade está na noção de conhecimento tácito e a correspondente 

desvalorização do conhecimento científico, teórico e acadêmico.  

Diferente disso, Saviani (1996) havia destacado a necessidade de o professor 

passar do senso comum para a consciência filosófica na compreensão de sua 

prática educativa. Aponta, para isto, a superação da etapa de senso comum 

educacional (conhecimento da realidade empírica da educação), por meio da 

reflexão teórica (movimento do pensamento, abstrações), para a etapa da 

consciência filosófica (realidade concreta da educação, concreta pensada, realidade 

educacional plenamente compreendida). Pois, a formação profissional sendo 

histórica e social, não deve ser pautada pela perspectiva pragmática e utilitarista de 

ajuste ao mercado.  

A tarefa da educação escolar e, por consequência, do profissional que atua 

diretamente com ela, o professor, é mediar a constituição dos indivíduos e a 

produção da cultura universal humana, num processo educativo intencional e, 

portanto, direcionado, planejado, por meio do qual o indivíduo é impulsionado a se 

apropriar das formas mais desenvolvidas do saber objetivo elaborado historicamente 

pelo homem e, consequentemente, também ter acesso aos bens materiais 

possibilitados por esse desenvolvimento. Isto significa que o conhecimento científico, 

artístico e filosófico produzido pela humanidade expressa a elaboração teórica sobre 

os fenômenos sociais e naturais, não ocorre de forma espontânea, exige um 

processo articulado, intencional e direcionado. 

Portanto, ao preterir uma sólida reflexão sobre a função social da escola, 

fundamentalmente, sobre o ato educativo, buscamos propor um conjunto de 

referências, a partir das quais – especialmente pela formação de professores – a 

escola possa apresentar-se àqueles que dela participam, como possibilidade de 

humanização, onde a tarefa educativa pressupõe um projeto político, pedagógico, 
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pois ambos se encontram dialeticamente como substrato para uma práxis 

transformadora. Conforme Duarte: 

 
 
O trabalho educativo é, portanto, uma atividade intencionalmente 
dirigida por fins. Daí o trabalho educativo diferenciar-se de formas 
espontâneas de educação, ocorridas em outras atividades, também 
dirigidas por fins, mas que não são de reproduzir a individualidade no 
indivíduo. Quando isso ocorre, nessas atividades, trata-se de um 
resultado indireto e inintencional. Portanto, a produção no ato 
educativo é direta em dois sentidos. O primeiro e mais óbvio é o de 
que se trata de uma relação direta entre educador e educando. O 
segundo, não tão óbvio, mas também presente é o de que a 
educação, a humanização do indivíduo é o resultado mais direto do 
trabalho educativo (DUARTE, 2001, p.88). 
 
 

Compreende-se com isso que na prática educativa implica desenvolver um 

trabalho em que os sujeitos a partir das relações estabelecidas coletivamente, 

possam assimilar as formas de atividade material e cultural historicamente 

produzidas. Na mesma direção que Duarte (2001), Saviani (2005), defende que no 

processo educacional quanto mais o indivíduo apropria-se da cultura material e 

intelectual elaborada, mais se humaniza. 

 

 

2.1.1 Do aprender a aprender 

 

 

 Nesse item procuramos abordar a influência contida na formação de 

professores e no processo de ensino advindo de algumas teorias25 divulgadas no 

                                                 
25

 Podemos destacar as teorias pedagógicas como: o construtivismo, a das competências e do 
professor reflexivo. Todas enfatizam a individualidade e a naturalização do fenômeno psíquico por 
meio de referenciais psicológicos, O construtivismo caracteriza-se por ser uma abordagem 
pedagógica que tem como prioridade favorecer a ação do indivíduo na construção de seu próprio 
conhecimento. Criado por Jean Piaget (1998) que, embora não tenha se dedicado especificamente às 
questões da educação, elaborou argumentos acerca da necessidade de superação do método da 
escola tradicional, propondo a importância de novos métodos de ensino. Ao elaborar sua teoria do 
desenvolvimento cognitivo, propôs que o desenvolvimento seja construído pela criança através de 
sua interação com o objeto. A cada fase do desenvolvimento, a criança elabora, constrói hipóteses 
acerca da realidade, de tal forma, o conhecimento é construído pela criança conforme suas 
possibilidades cognitivas. A Pedagogia das competências tem como tem como pressuposto 
orientador a teoria produzida pelo francês Phillipe Perrenoud (1999). Suas publicações são voltadas 
para a ênfase de que o ensino orientado para o desenvolvimento de competências daria conta das 
superações das dificuldades pelas quais a escola passa atualmente. Segundo o autor ―A noção de 
competência designará aqui uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar 
um tipo de situação‖ (1999, p. 15). A teoria do professor reflexivo, segundo Facci (2004) surge como 
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Brasil, mais precisamente no início da década de 1990. Estas se manifestam como 

um fenômeno em que a individualidade e os aspectos subjetivos colocam-se como 

determinantes do processo de aprendizagem. Facci (2004), ao explicar essa 

tendência adverte que o processo educativo dá ênfase na criança, com respeito à 

sua individualidade e por consequência, o professor passa para um segundo plano. 

O ideário divulgado caracteriza-se no lema ―aprender a aprender‖, e como proposta 

educacional visa substituir a ênfase no ensino dos conteúdos pela ostentação na 

aprendizagem. Segundo Duarte (2004), o lema referido carrega posicionamentos 

valorativos tanto da tendência pedagógica escolanovista como construtivista. 

 Não podemos deixar de reconhecer que as ―pedagogias do aprender a 

aprender‖ como são referenciadas por Duarte (2004), representam no conjunto de 

influências das teorias pedagógicas presentes nas reformas educacionais, uma 

tentativa de romper com os métodos autoritários presentes no ensino tradicional, ou 

uma reação ao ensino tecnicista. Assim, este movimento concretizado em 

parâmetros, concepções e legislações, considera a escola com condições de 

resolver os problemas do contexto sócio-econômico e como uma alternativa na 

busca por uma sociedade solidária e com princípios de igualdade.  

 Dessa forma, o processo de aprendizagem, bem como a função da escola 

centra-se nas aptidões individuais. Acentuam-se as diferenças justificando-as como 

condição natural. Conforme Coll26, citado por Facci (2011, p. 129), [...] ―a ênfase é 

colocada nas competências intelectuais, nos instrumentos cognitivos, no 

amadurecimento da personalidade‖.  

 Duarte (2004), ao fazer a crítica a essa forma de ensino, explicita que essa 

tendência pedagógica contida no lema ―aprender a aprender‖ sugere que é mais 

importante que o aluno desenvolva um método de construção de conhecimentos do 

que aprender o que foi descoberto e sistematizado pela humanidade. Nessa 

perspectiva, a atividade do aluno deve ser dirigida e impulsionada por seus 

interesses imediatos decorrentes de sua vida cotidiana e suas necessidades. O 

                                                                                                                                                         
oposição ao tecnicismo, no qual o professor desempenhava uma função tecnocrática. Ainda para 
autora, o conjunto de diferentes ênfases dentro desta abordagem origina-se das concepções de 
educação de J. Dewey, divulgadas nos Estados Unidos a partir da década de 60 e na Europa a partir 
da década de 80. Facci revela que nesta concepção [...] ―o docente é encarado como um intelectual 
em contínuo processo de formação, cuja experiência é vista como a fonte do saber, sendo que é a 
partir dela que se constrói o saber profissional‖ (2004, p. 42). A finalidade da educação está na 
formação do ato de pensar reflexivo, que significa o pensamento cuidadoso e meticuloso.  
26

 Coll, César. ―As contribuições da psicologia para a educação: teoria genética e aprendizagem 
escolar‖. 
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papel do professor situa-se no ―ensinar a aprender‖, respeitando o nível de 

desenvolvimento cognitivo do aluno, a construção do seu conhecimento, o 

desenvolvimento da personalidade, autonomia intelectual e moral, ou seja, 

incentivando-o a ―aprender a aprender‖. 

 Para Saviani as bases teóricas contidas nessa ação pedagógica deslocam 

 
 
[...] o eixo da questão pedagógica do intelecto para o sentimento; do 
aspecto lógico para o psicológico, dos conteúdos cognitivos para os 
métodos ou processos pedagógicos; do professor para o aluno; do 
esforço para o interesse; da disciplina para a espontaneidade; do 
diretivismo para o não-diretivismo; da quantidade para a qualidade; 
de uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da 
lógica para uma pedagogia de inspiração experimental baseada 
principalmente nas contribuições da biologia e da psicologia 
(SAVIANI, 2005, p. 08). 
 
 

 Assim, o autor define que a preocupação se desloca do âmbito político para o 

âmbito técnico-pedagógico e que a importância da prática pedagógica centraliza-se 

no ―aprender a aprender‖. A ideia difundida é de que o conhecimento deve ser 

buscado pelos alunos a partir de necessidades do cotidiano, em contraposição aos 

conteúdos estabelecidos nos currículos onde os conhecimentos se apresentam 

numa organização lógica e temporal. 

 E, quanto ao trabalho do professor, parece que é mais importante que este 

tenha domínio sobre o desenvolvimento do aluno do que o conteúdo escolar, da 

mesma forma, é mais importante animar e orientar do que ensinar, uma vez que o 

papel do professor em transmitir o conhecimento que a humanidade produziu é 

desvalorizado, assim como a própria escola.  

 Duarte, em sua obra Vigotski e o ―aprender a aprender‖, faz a crítica aos 

ideários pedagógicos centrados no lema ―aprender a aprender‖ apontando-os como 

instrumento ideológico da classe dominante para esvaziar a educação escolar, 

 
 
[...] pois preconiza que à escola não caberia a tarefa de transmitir o 
saber objetivo, mas sim a de preparar os indivíduos para aprenderem 
aquilo que deles for exigido pelo processo de sua adaptação às 
alienantes relações sociais que presidem o capitalismo 
contemporâneo. A essência do lema ―aprender a aprender‖ é 
exatamente o esvaziamento do trabalho educativo escolar, 
transformando o num processo sem conteúdo. Em última instância o 
lema ―aprender a aprender‖ é a expressão, no terreno educacional, 
da crise cultural da sociedade atual (DUARTE, 2004, p.9). 
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 Para o autor, a formação de professores sob a óptica das pedagogias do 

―aprender a aprender‖ tem a centralidade na reflexão sobre a própria prática, 

caracterizando-a por uma valorização do conhecimento cotidiano, pragmático.  

 Corroborando com as discussões, Alessandra Arce (2000) aponta que a 

retórica dominante no meio educacional dissemina a ideia de que enfrentar desafios 

do cotidiano, trabalhar em equipe e estar flexível às mudanças da sociedade 

representa o perfil ideal para o professor do novo século. De acordo com a autora, 

―em muitos cursos de formação de professores prevalecem o conhecimento sobre o 

desenvolvimento infantil, trabalho em equipe e atitude reflexiva‖ (2000, p. 56). Isso 

tudo consiste, conforme Duarte (2004, p. 37), ―em valorizar o método de 

conhecimento em detrimento do conhecimento como produto‖.  

 Assim, ao apresentar o ideário educacional que sintetiza uma concepção 

voltada para formação da capacidade adaptativa dos indivíduos, compreendemos o 

Relatório da Comissão Internacional da UNESCO, conhecido como Relatório 

Jacques Delors–Educação um tesouro a descobrir, como documento que caracteriza 

o lema ―aprender a aprender‖. 

 Para a comissão presidida por Delors, o documento elaborado representa as 

diretrizes para educação mundial no século XXI. Nessa concepção, o conceito de 

educação para o próximo milênio, 

 
 
Ultrapassa a distinção tradicional entre educação inicial e educação 
permanente. Vem dar resposta ao desafio de um mundo em rápida 
transformação, mas não constitui uma conclusão inovadora, uma vez 
que já anteriores relatórios sobre a educação chamaram atenção 
para esta necessidade de um retorno à escola, a fim de se estar 
preparado para acompanhar a inovação, tanto na vida privada como 
na vida profissional. É uma exigência que continua válida e que 
adquiriu, até, mais razão de ser. E só ficará satisfeita quando todos 
aprendermos a aprender (DELORS, 1998, p. 19). 
 
 

 A estratégia educacional aponta uma mistura de princípios distintos, e, como 

base para formação propõe uma educação direcionada para quatro tipos de 

aprendizagem fundamentais: ―aprender a viver juntos, aprender a conhecer, 

aprender a fazer e aprender a ser‖ (DELORS, 1998, p.19-20). Segundo estes 

pressupostos a educação se encontra em sintonia com a dinâmica da 
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universalização do mercado e tem como objetivo fundamental impulsionar os 

indivíduos a aprender algo novo, a desenvolver sua capacidade de adaptação por 

meio da aprendizagem permanente. De certa forma, preparar indivíduos para se 

adaptarem as constantes demandas do processo de reprodução do capital. 

 Duarte assevera que: 

 
 
[...] o lema ―aprender a aprender‖ desempenha um importante papel 
na adequação do discurso pedagógico contemporâneo às 
necessidades do processo de mundialização do capitalismo, pela sua 
interna vinculação à categoria de adaptação que ocupa lugar de 
destaque tanto no discurso político-econômico neoliberal como nas 
teorias epistemológicas e pedagógicas de cunho construtivista 
(DUARTE, 2004, p. 56). 
 
 

 Nesse contexto, as propostas para os cursos de formação de professores 

preconizam uma formação voltada para as necessidades imediatas e pragmáticas, 

vinculando-se às necessidades e/ ou utilidades da vida cotidiana dos alunos. Uma 

formação do professor ―prático-reflexivo‖.  

 Dessa forma, não caberia ao professor transmitir os conceitos científicos, uma 

vez que sua função é a de colaborar com o processo de aprendizagem.  Assim, o 

processo de formação do professor está inserido no movimento de construção do 

conhecimento, ao mesmo tempo em que, em sala de aula, a prática deve permitir a 

dinâmica de resolução de problemas. Dessa forma, o trabalho do professor 

proporciona aos alunos autonomia moral e intelectual. 

 Concordamos com Arce ao posicionar-se contrária ao modelo de formação 

apresentado pelo lema aprender a aprender. Para a autora: 

 
 
Se partirmos do pressuposto de que o professor, assim como o 
aluno, aprende somente exercendo uma atividade prazerosa, útil e 
prática, retiramos da atividade de estudo a sua natureza intelectual e 
a transformamos em atividade puramente instrumental, fato este que 
acaba por descaracterizar o trabalho do professor como trabalho 
intelectual (ARCE, 2000, p. 57). 
 
 

 Na análise de Facci (2004), não há duvida de que a experiência de vida 

cotidiana do indivíduo deve ser considerada no processo ensino-aprendizagem. 

Contudo, esse conhecimento deve ser um ponto de partida para que na ação 
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docente, por meio da apropriação dos conteúdos escolares, os conceitos cotidianos 

sejam qualitativamente reestruturados e superados.  

 Corroborando com a importância da transmissão de conteúdos escolares pela 

escola, e na defesa de um bom ensino destinado às camadas populares, Saviani 

afirma que:  

 
 
Os conteúdos são fundamentais e sem conteúdos relevantes, 
conteúdos significativos, a aprendizagem deixa de existir, ela 
transforma-se num arremedo, ela transforma-se numa farsa […]. A 
prioridade de conteúdos é a única forma de lutar contra a farsa do 
ensino. Por que esses conteúdos são prioritários? Justamente 
porque o domínio da cultura constitui instrumento indispensável para 
a participação política das massas […]. O dominado não se liberta se 
ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, 
dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação 
(SAVIANI, 2005, p. 50). 
 
 

 Com essas afirmações é possível dizer que cabe à educação escolar garantir 

as condições para o desenvolvimento da consciência revolucionária nos indivíduos. 

Isto porque compete à escola ensinar aquilo que muitos indivíduos não terão acesso 

fora dela: o conhecimento científico elaborado. Este se torna ferramenta 

indispensável de luta, bem como ―a conquista, por cada indivíduo particular, das 

possibilidades cognitivo-afetivas neles objetivadas‖ (MARTINS, 2011, p.56). 

  Na contramão do estabelecido pelo lema ―aprender a aprender‖ a formação 

de professores na teoria marxista de educação, pressupõe que cada professor tem o 

compromisso de contribuir, com seus conhecimentos, para transformação estrutural 

da sociedade. Saviani (2009, p. 72) aponta que tal contribuição […] ―se 

consubstancia na instrumentalização, isto é, nas ferramentas de caráter histórico, 

matemático, científico, literário etc., cuja apropriação o professor seja capaz de 

garantir aos alunos‖. Distante de ser um facilitador como propõe os pressupostos da 

teoria construtivista, o professor pode ser determinante no desenvolvimento 

psicológico dos alunos, o que implica em garantir a natureza própria do trabalho 

educativo. 

 

 

2.1.2 Da formação para as competências e a reflexão 
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 Compreendemos que todo movimento em educação de certa forma, articula-

se com o momento sócio-político. Assim, é possível afirmar que o fenômeno 

educativo é multideterminado por relações dialéticas e movimentos contraditórios. 

 O que visualizamos na contemporaneidade é a multiplicação das teorias 

representadas pelo construtivismo (pela pedagogia das competências, pedagogia do 

professor reflexivo, etc.). Tais teorias atingem os cursos de formação de professores, 

nos quais os aspectos práticos e metodológicos, reiteradamente enfatizados, 

sobrepõem-se ao ensino do conhecimento historicamente acumulado.  

 Na pedagogia das competências, representada também pelo conjunto das 

teorias pedagógicas do lema ―aprender a aprender‖, Perrenoud (1999) busca 

fundamentação nos pressupostos piagetianos. O discurso dominante novamente 

recai sobre a necessidade de romper com a didática tradicional e considerar o aluno 

como um sujeito ativo na aprendizagem. Facci, (2011, p.134), ao analisar 

criticamente esse conjunto de teorias, explica que ―o saber fazer, o desenvolvimento 

de competências deveria ser o mote da educação.‖ Em nome da aprendizagem de 

habilidades e competências, da valorização do conhecimento que o professor 

adquire na prática cotidiana, abandona-se o estudo teórico, as fundamentações 

filosóficas e a importância do ensino do conhecimento acumulado e sistematizado 

para a formação humana. 

  Nesse sentido, pode-se afirmar que se vivencia um processo de 

esvaziamento da formação de professores, implicando no fenômeno que Moraes 

denominou de ―recuo da teoria‖, o qual se caracteriza como um, 

 
 
[...] movimento que prioriza a eficiência e a construção de um terreno 
consensual que toma por base a experiência imediata ou o conceito 
corrente de ‗prática reflexiva‘27 – se faz acompanhar da promessa de 
uma utopia alimentada por um indigesto pragmatismo. (BURGOS28, 
1999, p. 468). Em tal utopia pragmatista, basta o ‗saber fazer‘ e a 
teoria é considerada perda de tempo ou especulação metafísica e, 

                                                 
27

 Conceito norteador das atuais discussões sobre o perfil de ‗competências‘. Na prática reflexiva, a ‗ 
reflexão‘ prende-se ao empírico, nele encontrando suas possibilidades e limites. Na educação 
brasileira, os efeitos mais visíveis dessa concepção fazem-se perceber nas novas propostas oficiais 
para a formação de docentes, nas quais a reflexão sobre a produção de conhecimentos foi eliminada 
de sua preparação básica. Como indica Burgos, o gradual recuo da teoria, nesse caso particular, 
pode ser compreendido como uma tentativa de favorecer a competência prática no processo de 
aprendizagem (BURGOS, 1999, p. 467). 
28

 BURGOS, R. N. B. The spectre of theory in curriculum for educational researchers: a Mexican 
example. International Review of Education. 1999. 45 (5/6), November. 
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quando não, restrita a uma oratória persuasiva e fragmentária, presa 
à sua própria estrutura discursiva (MORAES, 2001, p.10).  
 
 

 Percebemos que, para Perrenoud (1999), o domínio teórico e os conteúdos 

ficam relegados a um segundo plano. Os papeis do professor e, consequentemente 

da escola, encontram-se circunscritos a uma capacidade de agir eficazmente em um 

determinado tipo de situação, com vistas à reprodução da vida cotidiana. Conforme 

Martins (2004, p. 53), essa teoria pedagógica acaba por estabelecer uma ―redução 

da educação à formação de competências‖. Ainda, segundo a análise da autora, 

―pressupõe uma formação orientada para dado objetivo – competência(s) a ser (em) 

adquirida (s) -, estabelecido a partir das situações a serem vividas ou resolvidas pelo 

indivíduo em formação‖ (MARTINS, 2004, p.69). 

 Frente ao contexto de uma sociedade dinâmica e em constantes 

transformações, o pressuposto defendido pela pedagogia das competências fica 

atrelado à formação de personalidade criativa, autônoma, flexível. Competências 

para que o indivíduo desenvolva a capacidade de trabalhar em grupo e as 

habilidades comunicativas necessárias para acompanhar as aceleradas mudanças 

referentes ao seu tempo. 

 Vale ressaltar que esses aspectos também caracterizam a formação dos 

professores na atualidade e, trazem implicações para o dia-a-dia na sala de aula, 

para a elaboração dos currículos, para a organização escolar, bem como para as 

políticas educacionais. Além do pragmatismo comum a essa teoria e a todas 

pertencentes ao lema ―aprender a aprender, estas se caracterizam, sobretudo pela 

 
 
[...] incapacidade de situarem numa perspectiva de superação da 
sociedade capitalista, idealismo, a negação da perspectiva da 
totalidade, o relativismo epistemológico e cultural, o utilitarismo como 
critério de validade de conhecimento, a supervalorização do 
conhecimento tácito e a descaracterização do trabalho do professor 
(DUARTE, 2010, p. 08). 
 
 

 Como a dimensão técnica da prática de ensino passa a ocupar um lugar 

central, em detrimento dos fundamentos filosóficos, teórico-metodológicos, o 

trabalho e a formação do professor voltam-se para resolução de problemas práticos 

imediatos e para situações concretas do cotidiano escolar. Para Perrenoud (1999), 
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são essas as competências que o professor deve possuir para possibilitar que seus 

alunos desenvolvam suas competências. 

 Por esse caminho vemos o conhecimento tornar-se ―uma representação 

particular de um mundo reduzido‖ (MARTINS, 2004, p. 64). Ou seja, ―a subjetivação, 

e a particularização do conhecimento encerram um esvaziamento e um 

empobrecimento acerca da própria possibilidade de um saber racional, objetivo e 

universal‖. (MARTINS, 2004, p. 64). 

 E, nessa dinâmica, o processo de formação do professor, bem como o 

exercício profissional, integram-se a um processo pessoal e singular, no qual a 

identidade profissional está em consonância com a identidade pessoal. Com base 

nessas constatações, Martins considera que: 

 
 
Atender, portanto, a esse novo ideário implica preparar os indivíduos 
para suportar uma organização política e econômica que os aguarda 
estruturada sob a égide do capital e os desafia para uma necessária 
integração adaptativa. Usurpar os indivíduos das condições 
imprescindíveis ao desenvolvimento da consciência transformadora 
significa coloca-los sob a imediata ação do meio, a ter como 
consequência a manutenção das estruturas sociais alienantes e das 
ações individuais alienadas; significa de fato, permitir que a situação 
existente se imponha no que tem de pior! (MARTINS, 2007, p. 27, 
grifos da autora). 
 
 

 Assim sendo, se a tarefa da educação escolar é formar um indivíduo com 

disposição para aprender o que for útil à adaptação das variantes do mercado, e que 

o conhecimento tem valor quando aplicado à prática cotidiana, desconsideramos 

nesse processo o caráter humanizador mediatizado pela apropriação da cultura. E, 

dessa forma, a vida cotidiana acaba sendo determinada pelo fenômeno da 

alienação. 

 Esse fato reitera as observações de Duarte: 

 
 
Se o conhecimento mais valorizado na escola passa a ser o 
conhecimento tácito, cotidiano, pessoal, então o trabalho do 
professor deixa de ser o de transmitir os conhecimentos mais 
desenvolvidos e ricos que a humanidade venha construindo ao longo 
de sua história. O professor deixa de ser um mediador entre o aluno 
e o patrimônio intelectual mais elevado da humanidade, para ser um 
organizador de atividades que promovam o que alguns chamam de 
negociação de significados construídos no cotidiano dos alunos. 
Mesmo quando os projetos surgidos nas atividades escolares 
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demandem algum tipo de conhecimento proveniente do campo da 
ciência, o que articula os conhecimentos é o objetivo de formação de 
habilidades e competências requeridas pela prática cotidiana 
(DUARTE, 2010, p. 38). 
 
 

 Essa mesma perspectiva, da particularização da aprendizagem, da forma em 

detrimento do conteúdo, do local em detrimento do universal, pode ser verificada nas 

premissas que visam a formação do pensamento reflexivo, ―que nada mais é do que 

a aplicação, à formação de professores, das ideias escolanovistas, construtivistas e 

do princípio da centralidade do conhecimento tácito‖ (DUARTE, 2010, p. 41). 

 Na teoria do professor reflexivo, a ênfase da ação docente está disposta à 

experiência do aluno e a construção individual do conhecimento. Conforme as ideias 

de Alarcão29, citado por Facci (2011, p.133), ―há uma aproximação entre a 

concepção do professor reflexivo e a do construtivismo, dando a conotação de que o 

trabalho docente deverá estar atrelado à prática dos alunos e que estes devem 

aprender a aprender‖. 

 Cabe destacar que essa teoria foi desenvolvida por Donald Schön (2000), 

como um pressuposto de formação profissional. Na formação de professores ganha 

centralidade na medida em que ―salienta o aspecto da prática como fonte de 

conhecimento por meio da reflexão e experimentação‖ (FACCI, 2004b, p.49). Então 

o conhecimento necessário para o professor em sua atividade profissional é aquele 

que se forma na ação. Outro ponto que, de acordo com Facci (2004b), merece 

destaque em relação à abordagem do professor reflexivo, é que na tentativa de 

reconduzir o professor ao centro do processo educativo, compreende-se a 

subjetividade do professor como algo particular e independente das condições 

histórico-sociais em que se encontra a profissão. Desta maneira, a visão de homem 

que se propaga é radicalmente diferente daquela que, numa concepção crítica, 

compreende o homem como síntese de múltiplas determinações, ou seja, como 

produto histórico da luta dos contrários. 

 Percebe-se, portanto que a abordagem do professor reflexivo é constituinte 

do conjunto das pedagogias do aprender a aprender. Tais teorias minimizam a 

atividade de ensinar e retiram da escola a função privilegiada de transmissão do 

conteúdo sistematicamente elaborado pelas gerações. Outro pressuposto dessas 

                                                 
29 ALARCÃO, I. ―Reflexão crítica sobre o pensamento de D. Schön e os programas de formação de 
professores‖. Porto: Editora, Porto, 1996.  
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teorias pedagógicas é salientar a prática desarticulada da teoria e de seus 

embasamentos filosóficos, uma vez que enfatiza a sobreposição das experiências 

pessoais do professor em relação ao contexto sócio-histórico e não compreende, de 

fato, a educação como instrumento de luta e de transformação social. 

 Para sintetizarmos as concepções acerca das abordagens (do construtivismo, 

das competências, do professor reflexivo e) acima referidas, recorremos mais uma 

vez a Facci quando escreve que: 

 
 
Até este momento, o que está claro é que essas perspectivas que 
estão sendo amplamente difundidas no campo educacional, no 
tocante à atuação ou formação do professor, promovem ou permitem 
um esvaziamento do trabalho docente. Elas partem de pressupostos 
que desvinculados da prática social impossibilitam a compreensão do 
indivíduo nela inserido e com poder de nela ajudar na ruptura das 
amarras valorativas vigentes (FACCI, 2004b p.131).  
 
 

 Trata-se então da superação das pedagogias do aprender a aprender, 

simultaneamente, a superação na educação escolar do pensamento que relativiza a 

importância do conhecimento científico. Essa é a razão pela qual se deve investir 

numa sólida formação de professores, no que se inclui, em especial, a apropriação 

do patrimônio intelectual da humanidade, ou seja, dos conhecimentos mais 

desenvolvidos que o homem produziu. 

 

 

2.2  A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA 

PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA DÉCADA DE 1990 

 

 

Diante dos conceitos da contemporaneidade, parece prevalecer nas escolas o 

discurso de que os professores estão desprovidos de conhecimento sobre as 

especificidades dos alunos com deficiência, e, dessa forma, despreparados para 

ensiná-los de acordo com as atuais perspectivas. 

Com esse discurso, os princípios que fundamentam a proposta de inclusão 

trazem em seu bojo o respeito à diversidade, visto que, busca-se combater à 

exclusão com propostas voltadas à garantia da igualdade de oportunidades.  
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  O quadro apresentado na década de 1990 define a educação como projeto 

central no desenvolvimento. Com as recomendações de universalização do ensino 

fundamental e a elevação dos padrões de ensino a educação formal aparece 

associada à estratégia competitiva assumida pelos países que buscam atrair e reter 

investimentos externos.  

Com efeito, a partir de 1990 percebemos que as aspirações e interesses de 

toda a sociedade voltaram-se para a educação, no sentido de indicar formulações e 

propostas para que, por meio da educação, um horizonte de possibilidades se 

descortine na expectativa de solucionar os problemas da crise econômica, da 

pobreza, da falta de empregos e do atraso dos países em desenvolvimento.  

Sabemos que estas questões estão relacionadas aos mais diferentes fatores, 

e que não encontram sua solução somente na educação. Mesmo sendo ela um 

instrumento imprescindível para formação dos indivíduos, nessa constituição social 

não está acessível a todos enquanto processo que possibilite a humanização.  

Referindo-se ao contexto de reformulações em que a educação nos países 

periféricos necessita realizar, o preâmbulo da Declaração Mundial de Educação para 

Todos apregoa a chegada do novo século ―carregado de esperanças e de 

possibilidades‖ (UNESCO, 1990, p. 2). Com objetivos e estratégias definidas na 

Conferência de Jomtien pelos países signatários, as orientações seguem para que 

cada país possa assegurar o direito a uma educação básica de qualidade e por meio 

dela ―uma maior cooperação entre as nações dentro de um momento de muitas e 

valiosas realizações científicas e culturais‖, com um grande ―volume das informações 

disponível no mundo‖ (UNESCO, 1990, p. 2). No bojo dos fundamentos dessa ampla 

divulgação dos conhecimentos, incluem informações sobre como melhorar a 

qualidade de vida ou como aprender a aprender.  

As determinações colocadas durante a Conferência de Jomtien tornam-se 

orientações para se pensar a educação em grande parte dos países, com prioridade 

aos países em desenvolvimento. Repentinamente antigas aspirações sobre a 

abrangência da educação deveriam ser cumpridas em escala mundial. Como 

princípio, todos os países que aspirassem ao desenvolvimento, à integração e a 

sustentabilidade econômica deveriam inserir em suas preocupações a agenda da 

educação para todos.  

Ainda, a proposta se vincula as políticas educacionais na intenção de cunhar 

um viés humanitário, baseando-se na perspectiva da formação humana que é 
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amplamente referenciada como parte da condição para o equacionamento de 

desigualdades concernentes aos países periféricos.  

Com esses propósitos, os princípios e valores que compõem as orientações 

presentes na referida Declaração, justificam-se frente ao acirramento das relações 

de exploração que geram também relações conflituosas. Daí sugere-se que a 

emergência de tais relações de conflitos se constitui, fundamentalmente, nos 

determinantes pessoais, os quais se limitam aos aspectos de ordem moral, como: a 

discriminação, o preconceito, a intolerância. Percebemos que não há um 

desvelamento das causas que estão na gênese das expressões de conflitos, das 

condições de existência vivenciada pelas pessoas, da não igualdade material entre 

os homens. 

Mesmo com o anúncio de universalização da educação, ou seja, para torná-la 

acessível a todos os indivíduos, cabe repensar a função remetida a ela. No caso do 

documento referenciado, a ênfase atribuída à educação está no fato de representar 

uma possibilidade de reverter às desigualdades sociais e econômicas. 

A Declaração de Salamanca situa-se nesse contexto como o documento que 

insere as discussões acerca de uma proposta educacional inclusiva para romper 

com tradicionais práticas e concepções excludentes. Preconiza-se a inclusão 

fundamentada nos pressupostos da igualdade de oportunidades, do respeito à 

diversidade e da valorização das diferenças. Nela os delegados representando 88 

governos e 25 organizações internacionais proclamam que [...] ―sistemas 

educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser 

implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade‖ (UNESCO, 

1994, p. 1). Também congregam para que os governos [...] ―garantam no contexto 

de uma mudança sistêmica, programas de treinamento de professores, tanto em 

serviço como durante a formação, incluam a provisão de Educação Especial dentro 

das escolas inclusivas‖ (UNESCO, 1994, p. 2).  

Os encaminhamentos promovidos pela Declaração de Salamanca estão 

fundamentados, em grande medida, na oferta das condições educacionais a todos 

os indivíduos. Propõe então, uma [...] ―reforma considerável da escola comum‖ 

(UNESCO, 1994, p. 5). 

A Educação Inclusiva que se propala direciona metas para a [...] ―cooperação 

das famílias e a mobilização da comunidade e das organizações de voluntários, 

assim como o apoio do público em geral‖ (UNESCO, 1994, p. 43). 
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 Na Educação Especial observa-se que a legislação busca assegurar por meio 

desta modalidade de ensino a proposta de educação inclusiva. Conforme o capítulo 

V da LDBEN 9394/96, no artigo 58 [...] “§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de 

apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela 

de educação especial‖ (BRASIL, 2001a, p. 28, nosso destaque). 

 No que se refere à formação de professores, é interessante notar na 

formulação da lei que a ênfase está calcada nos sistemas de ensino. O artigo 59 da 

LDBEN 9394/96:  

 
 
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais: 
[...] 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores do 
ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns (BRASIL, 2001a, p. 28). 
 
 

 Evidencia-se a necessidade de os sistemas organizarem a formação dos 

professores para atuar no atendimento educacional especialização no ensino 

comum frente às proclamações referidas nos documentos oficiais que reiteram 

acordos internacionais na promoção da educação inclusiva. Porém, no título VI ―Dos 

profissionais da Educação‖ vê-se que, não há menção sobre a formação específica 

dos professores para atuar na modalidade Educação Especial.  

 A referência à formação de professores ocorre no artigo 18 da Resolução 

02/2001 que apresenta as Diretrizes Nacionais para Educação Especial. 

 
 
Art. 18. Cabe aos sistemas de ensino estabelecer normas para o 
funcionamento de suas escolas, a fim de que essas tenham as 
suficientes condições para elaborar seu projeto pedagógico e 
possam contar com professores capacitados e especializados, 
conforme previsto no Artigo 59 da LDBEN e com base nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes da Educação 
Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em nível médio, 
na modalidade Normal, e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 
curso de licenciatura de graduação plena.  

§ 1º São considerados professores capacitados para atuar em 

classes comuns com alunos que apresentam necessidades 
educacionais especiais aqueles que comprovem que, em sua 
formação, de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos 
sobre educação especial adequados ao desenvolvimento de 
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competências e valores para:  
I - perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e 
valorizar a educação inclusiva;  
II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de 
conhecimento de modo adequado às necessidades especiais de 
aprendizagem;  
III - avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o 
atendimento de necessidades educacionais especiais;.  
IV - atuar em equipe, inclusive com professores especializados em 
educação especial.  

§ 2º São considerados professores especializados em educação 

especial aqueles que desenvolveram competências para identificar 
as necessidades educacionais especiais para definir, implementar, 
liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, 
adaptação curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e 
práticas alternativas, adequados ao atendimentos das mesmas, bem 
como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe comum 
nas práticas que são necessárias para promover a inclusão dos 
alunos com necessidades educacionais especiais. 

§ 3º Os professores especializados em educação especial deverão 

comprovar:  
I - formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em 
uma de suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e 
associado à licenciatura para educação infantil ou para os anos 
iniciais do ensino fundamental; 
II - complementação de estudos ou pós-graduação em áreas 
específicas da educação especial, posterior à licenciatura nas 
diferentes áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais do 
ensino fundamental e no ensino médio;.  

§ 4º Aos professores que já estão exercendo o magistério devem ser 

oferecidas oportunidades de formação continuada, inclusive em nível 
de especialização, pelas instâncias educacionais da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2001b, p. 18-
19). 
 
  

 Com efeito, a proposta de formação dos professores para atuar na Educação 

Especial coaduna-se ao contexto geral de formação, ou seja, a formação de 

professores está voltada para aquisição de valores e competências. 

 A Resolução 01/2002 prevê que na formação de professores a grade 

curricular seja organizada de forma a preparar o profissional da educação para [...] 

―o acolhimento e o trato da diversidade‖ (BRASIL, 2002, p. 1). E quanto ao 

conhecimento exigido na formação de competências profissionais, solicita-se que 

seja propiciado ao aluno, ou seja, profissional da educação em formação [...] 

―conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as 

especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais e as das 

comunidades indígenas‖ (BRASIL, 2002, p. 3). 
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 Analisando o documento no qual a formação de professores deveria ser 

contemplada em sua especificidade, vê-se de certo modo que a modalidade 

Educação Especial não chega a ser mencionada. Limitam-se as situações da 

diversidade.  

Assim, a tônica do culto à diversidade, encontrada em diferentes documentos 

e diretrizes de órgãos nacionais e internacionais, governamentais e não 

governamentais, sustenta-se em leis que incidem sobre os sistemas nacionais de 

ensino, na proposta de Educação Inclusiva. Na proposta com esses ditames, 

evidencia-se o jogo de interesses do capital, que distante de favorecer a 

emancipação do sujeito histórico, ratifica a sua ideologia em nome da atenuação das 

tensões sociais, por meio de promoção de causas pontuais.  

A questão que se coloca, entretanto, refere-se aos pressupostos que 

fundamentam a proposta de inclusão e, por consequência, a formação de 

professores. 

Esta é uma ideia que está posta enquanto objetivo proclamado em um 

contexto cuja educação encontra-se vinculada ao desenvolvimento econômico. A 

sociedade, por sua vez, encontra-se regida por princípios igualitários e 

democráticos, contudo, tais princípios consolidam-se sem representar ameaças à 

manutenção da ordem vigente e, por consequências, ao processo de acumulação do 

capital. Com efeito,  

 
 
[...] os objetivos proclamados se situam no plano ideal onde o 
consenso, a convergência de interesses é sempre possível, os 
objetivos reais situam-se num plano onde se defrontam interesses 
divergentes, e, por vezes antagônicos, determinando o curso da ação 
das forças que controlam o processo (SAVIANI, 2006, p. 190). 
 
 

Essa forma de dissimular os objetivos que estão presentes na realidade por 

meio dos objetivos proclamados revela a ideologia presente no modo de produção 

capitalista, e, nas formas de relações sociais produzidas por ele.  

Há uma formulação de interesses que atendem a necessidade da burguesia e 

se convertem em expressão universal. Conforme Saviani (2006), esse mecanismo 

ideológico implica em três contradições no aspecto educacional: contradições entre 

o homem e a sociedade, o homem e o trabalho e também entre o homem e a 

cultura. 
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A contradição existente entre o homem e a sociedade coloca em oposição o 

homem enquanto egoísta e o homem como pessoa moral, sendo assim, os direitos 

sociais que representam os direitos dos cidadãos, sempre são estabelecidos para 

cada indivíduo em detrimento de outros, conforme Saviani (2006). 

Para a ideologia liberal, a desigualdade material e intelectual, a relação de 

exploração entre os indivíduos não é fato que causa estranheza. Pois, na sociedade 

capitalista, a liberdade não passa de um instrumento que está a serviço do cidadão, 

enunciada pelos direitos civis, políticos e sociais 

 
 
Os direitos de natureza civil dizem respeito às liberdades individuais: 
liberdade de locomoção, liberdade de pensamento e de crença, 
liberdade de ter propriedade, liberdade de empresa, liberdade de 
contrato, liberdade de imprensa, liberdade de recorrer à justiça a fim 
de garantir direitos. [...] os direitos políticos integrantes da cidadania 
giram em torno do direito de participar no exercício do poder político, 
na qualidade de eleitor ou de membro do Estado, investido então de 
autoridade política. Já os direitos sociais contidos na cidadania 
aludem a tudo que ocupa vasto espaço, desde o direito de desfrutar 
situação de mínima segurança e de algum conforto sócio-econômico 
até o direito de usufruir plenamente o legado sociocultural e o padrão 
de vida civilizada, prevalecentes na sociedade (VIEIRA, 1992, p. 72). 
 
 

Da mesma forma, na contradição entre homem e trabalho, existe a oposição 

do homem enquanto indivíduo genérico e deste como trabalhador, a qual se revela 

nas relações de exploração como algo estranhado, embrutecido. Isso porque ao ser 

o trabalho convertido em elemento de degradação, nega a sua fonte criadora 

essencialmente humana. Assim, o trabalho desenvolvido na sociedade capitalista 

passa [...] ―de afirmação da essência humana, em negação de sua humanidade‖ 

(SAVIANI, 2006, p. 192), ou seja, as relações de trabalho encontram no vetor 

econômico o núcleo de sua estruturação em detrimento do desenvolvimento do 

indivíduo, de sua humanização.  

Na contradição homem e cultura, percebe-se que a produção intelectual 

produzida coletivamente no processo histórico dos homens, a cultura socializada se 

contrapõe à cultura individual e à propriedade privada dos detentores dos meios de 

produção. Com isso, [...] ―aprofunda-se o fosso entre a exigência de generalização 

da alta cultura e as dificuldades crescentes que as relações sociais burguesas 

apõem ao desenvolvimento cultural‖ (SAVIANI, 2006, p. 193).   
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É importante compreender que tais contradições expressam os problemas 

inerentes ao sistema de organização social contemporâneo. Contudo, para subverter 

a ordem real é necessário reconhecer que a solução reside na superação dessa 

sociedade em favor de outra que seja capaz de realizar plenamente as condições 

gerais de vida humana. Embora entenda que é preciso no âmbito da educação, 

reconhecendo seus limites, vir à contribuição teórica para construção de outra forma 

de constituição social, a qual promova a elevação geral da condição humana. 

Ainda, na análise das produções diretivas, outro documento que na atualidade 

vem balizando as discussões sobre a educação das pessoas com deficiências é a 

Política Nacional na perspectiva da Educação Inclusiva, publicada em 2008. O 

referido documento aponta para o movimento mundial pela educação inclusiva como 

uma 

 
 
 [...] ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em 
defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo 
e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação 
inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 
concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e 
diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à 
ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias 
históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola (BRASIL, 
2008a, p.01, nossos destaques). 
 
 

Na fundamentação da nova política da Educação Especial, apesar de 

manifestações e intensos debates, acaba por confirmar os pressupostos defendidos 

pelos tratados internacionais. Sem a pretensão de aprofundar a discussão, 

percebemos em linhas gerais, que no documento alguns elementos dão sustentação 

aos acordos mencionados. 

Dentre alguns aspectos, destaca-se que ―os sistemas de ensino devem 

organizar as condições de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e à 

comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem e a valorização das 

diferenças, de forma a atender as necessidades educacionais de todos os alunos‖ 

(BRASIL, 2008a, p12).  

De fato, tanto os documentos internacionais como a legislação brasileira 

educacional preconizam que se promova por meio da educação, a igualdade de 

oportunidades, o respeito à diversidade e a valorização das diferenças. Conceitos 

que estariam formando no ―novo‖ indivíduo capacidades para o exercício de uma 



 
 
 

85 

 

 

 

cidadania competente e responsável, demonstrando valores de solidariedade e 

cooperação. 

 Assim sendo, a formação de professores só pode ser analisada a partir da 

prática desenvolvida no atual momento histórico e os que antecederam. E, dessa 

forma, reconhecer que os novos comportamentos exigidos – sociedade e educação 

inclusiva – justificam-se pela própria lógica de exclusão gerada pela sociedade 

capitalista. 

 

 

2.2.1 Do aprender a aprender a incluir 

 

 

Ao discutir os conceitos que se apesentam à Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva, não se pode fazer tal abordagem 

descontextualizada da centralidade entre capital e trabalho pelo risco da 

cumplicidade com o discurso tornar invisível as práticas produzidas pelo movimento 

do capital. 

Dessa forma, discussões que contemplem a defesa do respeito à diversidade, 

a valorização da diferença, a igualdade de oportunidades, como pressupostos de 

uma educação inclusiva, devem ao mesmo tempo, vir acompanhadas da discussão 

acerca das condições da classe trabalhadora, que contraditoriamente à ideologia 

defendida, se encontra excluída do que há de mais elevado da produção material e 

intelectual.  

No contexto da sociedade capitalista, sob a lógica e o interesse da burguesia, 

promover a inclusão e a justiça, bem como, os direitos de cidadania e a igualdade de 

oportunidades tornam-se discursos amplamente utilizados na tentativa de superar as 

mazelas produzidas pelas relações de exploração. 

Esses princípios, manifestados por meio de direitos, encontram-se desde a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948. No 

documento o Artigo 1º manifesta que "Todos os seres humanos nascem livres e 

iguais em dignidade e em direitos" (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948, 

p. 1). Porém, trata-se, de uma concepção de igualdade e liberdade de acordo com a 

condição de desenvolvimento social compatível à sociedade capitalista. 
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Vale recuperarmos o que escreve Marx, ao analisar o problema da 

emancipação humana na sociedade civil, no contexto da ordem burguesa do século 

XIX, critica as noções de igualdade e liberdade presentes nos direitos humanos e 

civis. Para o autor,  

 
 
[...] Nenhum dos chamados direitos humanos ultrapassa, portanto, o 
egoísmo do homem, do homem como membro da sociedade 
burguesa, isto é, do indivíduo voltado para si mesmo, para seu 
interesse particular, em sua arbitrariedade privada e dissociado da 
comunidade. Longe de conceber o homem como um ser genérico, 
esses direitos, pelo contrário, fazem da própria vida genérica, da 
sociedade, um marco exterior aos indivíduos, uma limitação de sua 
independência primitiva. O único nexo que os mantém em coesão é 
a necessidade natural, a necessidade e o interesse particular, a 
conservação de suas propriedades e de suas individualidades 
egoístas (MARX, 1993, p. 63). 
 
 

Assim, tanto no período analisado por Marx, como no momento presente, os 

direitos humanos são direitos  criados pelo homem enquanto membro da sociedade 

burguesa. Nesse sentido, são princípios articulados à concepção liberal de 

sociedade.  Na medida em que são transformados em direitos como: igualdade, 

liberdade, propriedade privada, ficam tendencialmente dispostos a fortalecer a 

ordem burguesa, ou seja, se caracterizam na análise da sociedade atual como 

formas de dissimular a realidade e, portanto, não possibilitam a emancipação 

humana, pois, ao negar os elementos da materialidade que condicionam a 

existência das classes sociais, não permitem ao homem descobrir-se como força 

social.  

Nas condições da sociedade capitalista que se constituiu a partir da 

exploração do trabalho de uma classe social, o direito à liberdade e à igualdade 

passam a ter como alicerce o mercado, ou seja, o valor de troca. Para uma 

sociedade que se regula pelo valor de troca, todas as relações se produzem a partir 

do proveito próprio, da vantagem particular e dos seus interesses privados. Engels30 

citado por Teixeira revela que, 

  
 
[...] destruídos pela transformação dos valores humanos em valores 
de troca; todos os princípios éticos são destruídos pelos princípios da 

                                                 
30

 ENGELS, Friedrich. In Grundrisse - Elementos Fundamentares por la Crítica de la Economia 
Política, Buenos Aires, Siglo Veintiuno editores, Vol. I, p. XIV. 
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concorrência e todas as leis existentes até este momento são 
suplantadas pelas leis da oferta e da demanda. A humanidade 
mesma se converte em uma mercadoria (ENGELS apud TEIXEIRA, 
1997, p. 124). 
 
 

Assim, ao se expressar enquanto valor de troca, a igualdade é meramente 

formal, pois se caracteriza como igualdade mercantil, voltada para uma relação 

econômica e, dessa forma, atribui a todos os indivíduos a qualidade de proprietários 

de coisas, de mercadorias. Na relação entre si, os indivíduos são identificados como 

pessoas livres, juridicamente iguais. Porém, na prática que predomina a lei do 

mercado, a igualdade é suplantada pela propriedade e, aí a desigualdade é que 

passa a ser a realidade. Conforme as afirmações marxianas, 

 
 
[...] não se trata, pois, de que a liberdade e a igualdade são 
respeitadas, no intercâmbio baseado nos valores de troca, senão que 
o intercâmbio de valores de troca é a base produtiva, real, de toda a 
igualdade e liberdade. Estas, como ideias puras, são meras 
expressões idealizadas daqueles [valores de troca] ao 
desenvolverem-se em relações jurídicas, políticas e sociais, estas 
são somente aquela base elevada à outra potência. A igualdade e a 
liberdade, neste sentido, constituem precisamente o contrário da 
liberdade e igualdade na antiguidade, que não tinham como base o 
valor de troca desenvolvido; pelo contrário, foram arruinadas pelo 
desenvolvimento daquele (MARX31, apud TEIXEIRA, 1997, p.124). 
 
 

Com base neste argumento, pode-se assinalar que o desenvolvimento da 

divisão social do trabalho determina a transformação do produto do trabalho 

individual em mercadorias, a transformação dos valores humanos em valores de 

troca e, dessa forma, surge a necessidade da elaboração de um conjunto 

superestrutural (relações jurídicas, políticas e sociais) que justificam a não existência 

de diferenças individuais enquanto determinação formal, que é também a 

determinação econômica. Isto é, o indivíduo enquanto elemento produtivo tem com o 

outro a mesma relação social que este tem com ele, ambos apresentam-se em 

condições de igualdade.  

Essa concepção de igualdade entre os homens decorre de uma concepção 

de ser humano como aquele que dispõe de autonomia e responsabilidade, isto é, um 

indivíduo com capacidades e direitos que lhe permitem participar das distintas 
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esferas da vida social, política, econômica e cultural na qual pertence, sendo ao 

mesmo tempo, responsabilizado pelas consequências das decisões que assume. 

 No discurso ideológico apregoado está pressuposta a igualdade de 

oportunidades. Com essa ação, reconhecem-se direitos vinculados à proteção de 

leis comuns a todos e, por meio destes, admite-se a supressão de práticas 

discriminatórias e reconhecendo a participação de todos de acordo com suas 

capacidades, é a ideia [...] ―que os indivíduos se colocam no livre mercado, cada um 

com sua capacidade e seu esforço, concorrendo em função de interesses e de 

aspirações‖ (VIEIRA, 1992, p. 70). 

 Com efeito, a liberdade passa a ser também determinada pelas relações 

econômicas, pela sua aplicação prática enquanto direito de propriedade privada. 

Entendida dessa forma, o direito a liberdade não se funda nas relações entre os 

homens. Marx, criticando a noção de liberdade burguesa, diz: 

 
 
A liberdade, por conseguinte, é o direito de fazer e empreender tudo 
aquilo que não prejudique os outros. O limite dentro do qual todo 
homem pode mover-se inocuamente em direção a outro é 
determinado pela lei, assim como as estacas marcam o limite ou a 
linha divisória entre duas terras. Trata-se da liberdade do homem 
como de uma mônada isolada, dobrada sobre si mesma. [...] 
Todavia, o direito do homem à liberdade não se baseia na união do 
homem com o homem, mas, pelo contrário, na separação do homem 
em relação a seu semelhante. A liberdade é o direito a esta 
dissociação, o direito do indivíduo delimitado, limitado a si mesmo 
(MARX, 1993, p. 56-57). 
 
 

O limite da formulação do conceito de liberdade, bem como seu caráter formal 

e abstrato, é a incapacidade de romper com a desigualdade econômica e as 

relações de exploração próprias da sociedade capitalista. Pois, na medida em que 

cada indivíduo representa o que tem, ou alguma coisa de valor, os princípios de 

liberdade, igualdade são expressões das relações entre as pessoas enquanto 

proprietários de valores de troca. 

No entanto, é relevante destacar que os princípios de igualdade, liberdade e 

propriedade só se justificam numa sociedade em que a troca se constitui enquanto 

relação social dominante, ou seja, tais princípios são produto de uma forma 

específica de organização social, isto é, de uma forma de sociabilidade baseada na 
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produção generalizada de mercadorias, onde, inclusive, a força de trabalho é 

também uma mercadoria.  

Assim, podemos dizer que a inclusão baseada no conceito de igualdade e 

liberdade, não é suficiente para sua concretização objetiva, seja em função de 

questões socioeconômicas, determinantes estruturais, seja em função de 

características específicas de cada indivíduo. 

 Exposto isso, parece-nos importante identificar que as ideias marxianas 

denunciaram os interesses opostos das classes antagônicas. Assim, a classe 

dominante como detentora do potencial econômico impede a igualdade de direitos 

até mesmo a referência de pertencimento a uma dada sociedade. 

 Por esta razão, temos clareza que ―aprender a aprender a incluir‖ não nos 

parece uma questão de primazia ao direito de igualdade, mas sim de reconhecer 

que a escolarização de pessoas com deficiências contribui de modo significativo 

para que os indivíduos alcancem um nível de desenvolvimento mais complexo. E, 

por dominarem os conteúdos e processos psíquicos, se apresentem também 

maiores possibilidades de intervenção no mundo e maiores condições para ir além 

da realidade aparente, por compreenderem as leis que regem os fenômenos e as 

relações que eles têm entre si.  

 Isto de forma alguma nos deixa acreditar que a transformação da sociedade 

ocorrerá por meio da escola. Antes, reiterar que a função de transmissão dos 

saberes científicos que lhe cabe é uma das condições para a construção da 

consciência de classe. 

 

 

2.2.2 Da competência de respeitar a diversidade e de valorizar ou negar a 
diferença 

 

 

Ao considerar o pressuposto de que toda pessoa tem direito a se apropriar do 

acervo científico, artístico e filosófico, produzido pela humanidade, e a escola 

representa a forma pela qual este direito pode ser exercido, cabe compreender o 

que se intenta ao se utilizar do discurso da valorização da diferença e das tentativas 

de normalizá-la, por meio da aceitação da diversidade e por entendê-la como 

características circunscritas e restritas a realidade individual. 
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No atual momento histórico, em que as contradições sociais se agudizam, e 

se colocam soluções paliativas, pretende-se extrair da instituição escolar tudo o que 

possa servir para contornar as crises nas quais o capitalismo há muito vem 

enfrentando.  

Para Carvalho, o conceito de escolas inclusivas pressupõe uma maneira 

diferente de compreender a aprendizagem e o desenvolvimento, segundo as 

diferenças individuais, com vistas à efetivação do trabalho na diversidade: 

 
 
Está baseado na defesa dos direitos humanos de acesso, ingresso e 
permanência com sucesso em escolas de boa qualidade (onde se 
aprende a aprender, a fazer, a ser e a conviver), no direito de 
integração com colegas e educadores. [...] E mais, implica, 
incondicionalmente, na mudança de atitudes frente às diferenças 
individuais, desenvolvendo-se a consciência de que somos todos 
diferentes uns dos outros e de nós mesmos, porque evoluímos e nos 
modificamos (CARVALHO, 2006, p.36). 
 
 

Assim, as propostas que apontam para a perspectiva da educação inclusiva 

promover, no âmbito escolar, amplas modificações, não só no plano da 

acessibilidade estrutural ou arquitetônica, da reestruturação do trabalho pedagógico, 

como também implica nas próprias mudanças atitudinais dos sujeitos que dela 

participam.    

Para Mantoan, 

 
 
[...] o que se espera da escola é que seus planos se definam por uma 
educação para a cidadania global, plena, livre de preconceitos e que 
se dispõe a reconhecer as diferenças, a interdependência, a 
complementariedade entre as pessoas. Esses planos requerem o 
desenvolvimento do espirito de solidariedade, fraternidade, 
cooperação e de coletividade entre as gerações mais novas. Temos 
de reconhecer as diferentes culturas, a pluralidade das 
manifestações intelectuais, sociais, afetivas, enfim, precisamos 
construir uma nova ética, que advém de uma consciência ao mesmo 
tempo individual, social, e, mais ainda, planetária. É necessário 
abandonar as categorizações e as oposições excludentes entre 
iguais/diferentes, e que busquemos articulação, flexibilidade, 
interdependência entre as partes que se conflitavam nos nossos 
pensamentos, ações e sentimentos (MANTOAN, 2002, p.85). 
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Para a autora, a inclusão reconhece a diversidade e a valorização das 

diferenças, pois esses princípios englobam um conjunto diversificado de identidades 

e dessa forma, 

 
 
[...] nos livram da uniformidade e conferem aos seres humanos uma 
peculiaridade que nos distingue interna e externamente e de outros 
seres, por mais que eles se aproximem de todos nós, nas escalas 
biológicas de comparação. Escapam-nos, como membros dessa 
espécie, as condições de julgar moralmente as desigualdades 
naturais, dado que elas são produzidas pelo agir da natureza, diante 
de uma inusitada composição de fatores intervenientes de criação, 
que ainda pretendemos controlar (MANTOAN, 2006, p.77).  
 
 

Contudo, percebemos que essas medidas tangenciam a análise da questão 

da diversidade humana e da diferença a partir da constituição do processo de 

humanização, pois manifestam o entendimento que, 

 
 
[...] todas as pessoas diferenciam-se umas das outras e podem 
conviver, harmonicamente, a partir dessa diferenciação. Essa 
convivência não deveria ser interpretada como uma concessão de 
determinado grupo a outros, mas, sim, como um direito que a 
sociedade reconhece que todos têm, sem discriminação (DENARI, 
2006, p.39). 
 
 

E dessa forma a diferença passa a ser explicada pela relação existente na 

própria diferença, uma análise dicotomizada do indivíduo sobre as condições 

objetivas. Centraliza–se nos fenômenos e não nas determinações sócio-históricas 

que constituem o homem.  

Na direção contrária dos autores acima referidos, os apontamentos de 

Leontiev nos indicam que, 

 
 
[...] a unidade da espécie humana parece ser praticamente 
inexistente não em virtude das diferenças de cor da pele, da forma 
dos olhos ou de quaisquer outros traços exteriores, mas, sim, das 
enormes diferenças nas condições e no modo de vida, da riqueza da 
atividade material e mental, do nível de desenvolvimento das formas 
e das aptidões intelectuais (LEONTIEV, 1978, p. 274). 
 
 

Para o autor, a individualidade ou diferença de cada membro da espécie 

humana resulta da relação dele com o gênero humano, da apropriação da cultura 
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acumulada historicamente pela humanidade. A formação da individualidade tem 

início no nascimento e tem continuidade por toda a vida. Isso significa que não é a 

espécie que contém as características que permitirão considerá-lo um ser humano 

[...] ―as aptidões e caracteres especificamente humanos não se transmitem de modo 

algum por hereditariedade biológica, mas são adquiridos no decurso da vida por um 

processo de apropriação da cultura criada pelas gerações precedentes‖ (LEONTIEV 

1978, p. 267). 

Para tanto, a formação do indivíduo se caracteriza pelo processo de 

apropriação das características humanas objetivadas e a objetivação individual 

mediada pelo que foi apropriado. Esta apropriação caracteriza-se pela dinâmica 

própria da atividade vital humana, geram novas necessidades e conduzem novas 

formas de ação, uma vez que implica não só na reprodução dos traços da atividade 

humana acumulada no objeto, como também é por meio da apropriação da cultura 

que são reproduzidas no indivíduo as funções humanas formadas historicamente. 

Conforme Duarte (2001, p. 23), ―cada indivíduo nasce espacial e temporalmente 

nesse processo e, para dele participar, isto é, para se objetivar no interior dele, 

precisa se apropriar das objetivações‖. 

É nessa ação consciente que se reconhece que o homem como ser 

humanizado não é resultado de características puramente biológicas, mas sim das 

relações que este estabelece com as formas de atividade socialmente existentes.  

 
 
O homem não está evidentemente subtraído ao campo de ação das 
leis biológicas. O que é verdade é que as modificações biológicas 
hereditárias não determinam o desenvolvimento sócio-histórico do 
homem e da humanidade; este é doravante movido por outras forças 
que não as leis da variação e da hereditariedade biológicas 
(LEONTIEV, 1978, 264). 
 
 

Compreendemos, a partir desses pressupostos, que ter as características 

biológicas definidoras da espécie humana, não basta para ser humanizado, é 

necessário apropriar-se do que a coletividade produziu e produz para garantir e 

melhorar a vida material. E também por não se constituir individualmente, o homem 

se modifica na relação com outros seres da sua espécie e na interação com o meio 

para satisfazer as necessidades de produção da vida material, produção que ―[...] 

também não é apenas uma produção particular, surge sempre sob a forma de um 

determinado corpo social de um indivíduo social, que exerce sua atividade num 
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conjunto mais ou menos vasto e rico de ramificações da produção‖ (MARX, 1983, p. 

204).  

Assim, pelo trabalho se fundamentam as relações sociais estabelecidas pela 

humanidade, ou seja, o trabalho é a atividade pela qual o indivíduo garante a sua 

sobrevivência, bem como a produção e reprodução de sua vida e da coletividade.  

No entanto, na sociedade capitalista pela forma de organização entre os que 

detêm os meios de produção e os que vendem sua força de trabalho, há a 

apropriação privada dos meios de produção o que acaba por determinar as relações 

sociais de dominação e exploração. E como os interesses entre as classes são 

antagônicos, os que dominam os meios de produção defendem o lucro, o aumento 

de riquezas e do capital, não permitindo o acesso aos bens culturais de forma 

universal. Assim, as bases formais e ideológicas do processo educacional ficam 

atreladas as leis econômicas e, dessa forma, quanto mais os conteúdos são 

norteados pela organização produtiva, mais superficiais e esvaziadas vão se 

tornando as necessidades intelectuais dos indivíduos.  

  Assim, devido ao fato de muitas pessoas com deficiência se encontrarem em 

uma relação com o gênero humano mais empobrecida que as demais, adquirem 

características particulares, condicionadas pelas diferenças que historicamente têm 

confirmado práticas e concepções excludentes. 

E, essa condição não pode ser atribuída apenas como diferenças entre os 

indivíduos, pois na sociedade capitalista as condições para que o indivíduo possa se 

relacionar com a genericidade humana são estruturadas com base nas relações 

sociais de dominação, e dessa forma utiliza-se o discurso do respeito à diversidade 

e da valorização das diferenças por voltar-se apenas para o ajustamento da 

consciência social às necessidades do capital. Estas relações sociais, cujos enigmas 

encontram-se na forma de mercadoria assumida pelos produtos do trabalho, têm sua 

representação traduzida pelas ideias de igualdade, liberdade, reciprocidade e 

interesse privado, fundamentadas nas bases que regem o mercado.  

 E enquanto valorização da individualidade e respeito às diferenças, 

concordamos com as afirmações de que ―[...] só uma sociedade onde todos os 

homens disponham das mesmas condições de sociabilização (uma sociedade sem 

exploração e sem alienação) pode oferecer a todos e a cada um as condições para 

que desenvolvam diferencialmente a sua personalidade‖ (NETTO e BRAZ, 2006, p. 

47). Ou seja, dadas às condições de organização da sociedade, da divisão social do 
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trabalho e da propriedade privada dos meios de produção, a possibilidade de 

apropriação das objetivações sempre foi desigual para os indivíduos singulares. E 

para que seja diferente, é preciso que as condições sociais sejam iguais para todos, 

pressuposto essencialmente fundante de uma sociedade [...] ―em que o livre 

desenvolvimento de cada um é condição para o livre desenvolvimento de todos‖ 

(MARX, 1998 p 31). 

De forma que, o conceito de liberdade apontado, expressa a necessidade de 

mudança na base de produção da sociedade, o que implica também, em novas 

formas de sociabilidade que permita o domínio dos homens sobre os processos 

históricos, bem como, direção coletiva e consciente desse processo. Tal condição 

suscita nos indivíduos o reconhecimento de que a sociedade capitalista é dividida 

em classes antagônicas e que a liberdade será resultante da luta de uma das 

classes contra o sistema de exploração.   

Assim, Tonet (2009) aponta que a emancipação humana é resultado da 

singularidade de classe, ou seja, a consciência, gerada nos diferentes espaços de 

formação do homem, onde a escola tem lugar privilegiado, assume papel 

fundamental na medida em que a humanização, ou atividade social e consciente dos 

homens tornará possível construir historicamente, e de forma concreta e coletiva, 

uma sociabilidade que permitirá uma existência humana livre e universal. Duarte 

(2004) considera que, ao ser superada a universalidade alienada, unilateral e 

abstrata do capitalismo, obtém-se as possibilidades do desenvolvimento da 

individualidade humana, onde se apresentam as condições de o indivíduo, 

coletivamente organizado, direcionar de forma intencional as relações sociais de 

maneira que estas permitam o desenvolvimento multilateral e universal da 

individualidade e, consequentemente, também multilateral e universal das relações 

sociais. ―Sem esta intervenção não seria possível construir uma sociabilidade 

efetivamente livre. Daí o papel do conhecimento, das batalhadas ideias, do 

clareamento dos objetivos‖ (TONET, 2009, p. 155). 

Ressaltamos que a individualidade social não é resultado somente da 

educação escolar. Isto porque a escola enquanto instituição é parte de um conjunto 

no interior das relações sociais de dominação. E, nas condições em que a riqueza 

social é produzida, estar ou não na escola é fator determinante ao considerar a 

educação escolar como a ―possibilidade mais humanizadora que existe no interior 
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das contraditórias forças que têm atuado sobre a realidade escolar‖ (DUARTE, 2001 

p. 4).  

Uma formação humana integral, que possibilite o acesso, por parte do 

indivíduo, aos bens materiais e intelectuais necessários a sua emancipação, 

pressupõe necessariamente a superação da forma histórica de produtividade 

humana característica da ordem capitalista, bem como, da forma de sociabilidade 

regida pela integração social entre os indivíduos, na qual se inserem princípios como 

diversidade cultural, respeito às diferenças individuais, etc.  

  O pleno desenvolvimento singular e coletivo das faculdades físicas e mentais 

dos seres humanos somente será possível numa sociedade onde todos os 

indivíduos tenham acesso a riqueza produzida coletivamente, sem dessa forma, 

estar na condição de exploração e de relações sociais alienadas. Ou seja, isso é 

possível ao passo que a propriedade privada dos meios de produção deixar de 

existir e, assim, se criarem condições iguais de humanização, pois,  

 
 
[...] para que todos os homens possam construir a sua 
personalidade, e preciso que as condições sociais para que se 
sociabilizem sejam iguais para todos. Em resumo: só uma sociedade 
onde todos os homens disponham das mesmas condições de 
sociabilização (uma sociedade sem exploração e sem alienação) 
pode oferecer a todos e a cada um as condições para que 
desenvolvam diferencialmente a sua personalidade. (PAULO NETTO 
& BRAZ, 2006, p. 47, grifos dos autores). 
 
 

Assim, há que considerar o fato de o indivíduo social se constituir nas 

relações sociais, por meio do processo de apropriação das objetivações e, dessa 

forma, a desigualdade está na base da socialização das objetivações constituídas 

socialmente e não nas possibilidades humanas de se sociabilizar.  

 Ante ao exposto, em se tratando da pessoa com deficiência, a liberdade, a 

igualdade e a valorização da diferença, implicam na possibilidade de instituir 

instrumentos para que o indivíduo possa sair do domínio do aspecto biológico, das 

funções elementares que o limitam ao que seus órgãos de sentidos captam, em 

direção ao domínio das leis histórico-sociais, da inserção no âmbito do saber 

produzido pela humanidade histórica e coletivamente. 

 Diante disso cabe-nos questionar: que tipo de formação é necessária, 

pensando-se na escolarização de indivíduos com deficiência? Até onde a formação 



 
 
 

96 

 

 

 

de professores estabelecida na atualidade dá instrumentos para compreender e 

atuar na prática educativa escolar? A formação de professores considera o acesso à 

educação como limite da igualdade entre as classes? Ou vai além? 

 A partir dessas inquietações, a seguir, nos propomos analisar o programa de 

formação continuada oferecido pelo Curso de Gestores e Educadores do Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade.  



 

 

 
 

 

CAPÍTULO III 
 

3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
“EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE” 

 
 
Que as mudanças ocorridas no mundo do trabalho e das relações 
sociais neste final de século puseram em curso novas demandas de 
educação, estabelecendo os contornos de uma nova pedagogia, já é 
afirmação corrente entre pesquisadores e profissionais da educação. 
A tarefa que resta a ser feita por esses profissionais é traduzir o novo 
processo pedagógico em curso, elucidar a quem ele serve, explicitar 
suas contradições e, com base nas condições concretas dadas, 
promover as necessárias articulações para construir coletivamente 
alternativas que ponham a educação a serviço do desenvolvimento 
de relações verdadeiramente democráticas.  

KUENZER ,1999 
 
 

 Vimos discutindo a educação sob o capitalismo ou quanto o que se planeja e 

se realiza no âmbito da educação escolar tem intrínseca relação com o modo como 

os homens estão se relacionando e reproduzindo a existência nos dias atuais. 

Nesse capítulo apresentamos o programa de formação continuada proposto pelo 

Curso de Gestores e Educadores do Programa Educação Inclusiva: direito à 

diversidade. Intentamos analisar o referido programa realizado em âmbito nacional 

pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação a partir do ano de 

2003. Para tanto, foram selecionados materiais de formação pertencentes ao 

programa publicados em 2004. Propusemo-nos analisar no referido programa as 

propostas e conteúdos, bem como as influências na formação de professores, visto 

que dele participamos na coordenação de sua efetivação. Recuperar o caminho 

percorrido faz-se necessário, e analisar o que nos direcionou se revela fundamental, 

se o nosso compromisso é a busca pela humanização dos sujeitos que trabalham na 

escola e daqueles que nela estudam. Assim, as conquistas e os limites apontados 

não são decorrentes de quem apenas assiste as diretrizes do governo, mas de quem 

com elas convive. 

 Com o objetivo de apontar possibilidades na formação dos professores, 

discutimos a experiência realizada no município de Cascavel que se faz por meio da 

efetivação de objetivos que possibilitam uma educação humanizadora, 

compreendida nas relações complexas que envolvem o homem e a sociedade. 
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3.1  DO ―PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE‖: 
IMPLEMENTAÇÃO COM O CURSO DE GESTORES E EDUCADORES  

 

 

O processo de implantação do ―Programa Educação Inclusiva Direito à 

diversidade‖ passa a ser delineado a partir de vários documentos internacionais32 

que destacam a necessidade de se promover uma sociedade inclusiva. Nesse rol de 

documentos, a Declaração de Salamanca é considerada por muitos países, inclusive 

no Brasil, como instrumento de orientação para o processo de inclusão de alunos 

com deficiências em salas regulares de ensino e também quanto à formação dos 

profissionais da educação. Ela propõe que os gestores públicos, 

 
 
[...] adotem o princípio de educação inclusiva em forma de lei ou de 
política, matriculando todas as crianças em escolas regulares, a 
menos que existam fortes razões para agir de outra forma. - 
desenvolvam projetos de demonstração e encorajem intercâmbios 
em países que possuam experiências de escolarização inclusiva. - 
estabeleçam mecanismos participatórios e descentralizados para 
planejamento, revisão e avaliação de provisão educacional para 
crianças e adultos com necessidades educacionais especiais. - 
encorajem e facilitem a participação de pais, comunidades e 
organizações de pessoas portadoras de deficiências nos processos 
de planejamento e tomada de decisão concernentes à provisão de 
serviços para necessidades educacionais especiais. - invistam 
maiores esforços em estratégias de identificação e intervenção 
precoces, bem como nos aspectos vocacionais da educação 
inclusiva - garantam que, no contexto de uma mudança sistêmica, 
programas de treinamento de professores, tanto em serviço como 
durante a formação, incluam a provisão de educação especial dentro 
das escolas inclusivas (UNESCO, 1994 p. 1 e 2). 
 
 

Por um lado, a implantação do Programa se expressa por meio das múltiplas 

relações que se estabelecem entre uma forma de ensino que apresenta práticas 

docentes homogeneizadoras e, por outro, por meio de princípios inclusivos que 

diligenciam o respeito aos direitos, a valorização da diversidade e o atendimento de 

necessidades individuais. 

O Programa ―Educação Inclusiva: direito à diversidade‖, como ação de 

formação de professores teve início em 2003, quando foi realizado, em Brasília, o I 

                                                 
32

 A saber: Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990), Declaração de Salamanca 
(1994), Convenção de Guatemala (1999), Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão 
(2001), dentre outros.  
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Seminário Nacional de Formação de Gestores e Educadores, para os 26 Estados, 

para o Distrito Federal e 106 municípios–polo33. As diretrizes propostas para o 

trabalho a ser desenvolvido pelo Programa são: ―Disseminar a política de Educação 

Inclusiva nos municípios brasileiros e Apoiar a formação de gestores e educadores 

para efetivar a transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais 

inclusivos‖ (BRASIL, 2004a, p. 3). Com o princípio da garantia do direito dos alunos 

com necessidades educacionais especiais de acesso e permanência, com 

qualidade, nas escolas da rede regular de ensino.  

A formação foi realizada em forma de Seminários ou Cursos, com a 

participação de representantes dos municípios de abrangência, numa ação 

multiplicadora. Os encontros tinham duração de 40h, quando eram trabalhados 

diversos eixos temáticos34.  

A partir desse evento, em 2004, os municípios-polo35 passaram a receber 

apoio financeiro para realizarem a multiplicação da formação para sua rede de 

ensino e municípios de sua área de abrangência, com o compromisso de: 

                                                 
33

 São considerados municípios-polo, os municípios que foram convidados pela SEESP/MEC para 
organizar o trabalho de formação de professores para outros municípios que compõem sua área de 
abrangência (municípios próximos). 
34

 Os eixos temáticos apresentados estão relacionados no Documento Orientador de cada ano (2004, 
2005, 2006, 2007, 2009 e 2010): 1.Inclusão: Um Desafio para os Sistemas Educacionais; 
2.Fundamentos e Princípios da Educação Inclusiva; 3.Valores e Paradigmas na Atenção às pessoas 
com Deficiência; 4.Diversidade Humana na Escola; 5.Concepções, Princípios e Diretrizes de um 
Sistema Educacional Inclusivo; 6.Referenciais Nacionais para Sistemas Educacionais Inclusivos: 
Fundamentação Filosófica, o Município, a Escola e a Família; 7.Escola e Família: Um Compromisso 
Comum em Educação; 8.Educação Infantil no Sistema Educacional Inclusivo; 9.Orientações e Marcos 
Legais para a Inclusão; 10.Experiências Educacionais Inclusivas; 11.Atendimento Educacional 
Especializado para Deficiência Mental; 12.Tecnologias Assistivas no Processo Educacional; 
13.Surdocegueira:Processo de Ensinar e Aprender; 14.Educação de Alunos com Altas 
Habilidades/Superdotação; 15.Inclusão de Alunos Surdos/Deficiência Auditiva; 16.Inclusão de Alunos 
Cegos/Deficiência Visual; 17.Inclusão de Alunos com Autismo. 
35

 Municipios-polos de acordo com os estados - Rio Grande do Sul: Santa Maria, Bagé, Passo Fundo, 
Santo Ângelo, Caxias do Sul, Porto Alegre, Uruguaiana, Pelotas. Santa Catarina: Florianópolis, 
Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma. Paraná: Curitiba, Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá, 
Ponta Grossa, Umuarama, Cruzeiro do Sul. Paraíba: João Pessoa, Campina Grande, Itabaiana, 
Patos, salvador, Barreiras, Feira de Santana, Juazeiro, Vitória da Conquista. Ceará: Fortaleza, 
Cascavel, Juazeiro do Norte, Sobral. Rio Grande do Norte: Natal, Currais Novos, Mossoró, Pau dos 
Ferros. Alagoas: Maceió, Arapiraca, Santana do Ipanema. Piauí: Teresina, Parnaíba, São Raimundo 
Nonato, Campo Grande do Piauí. Pernambuco: Recife. Sergipe: Aracaju, Propriá. Maranhão: São 
Luiz, Balsas, Imperatriz. Mato Grosso: Alta Floresta, Cuiabá, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, 
Sorriso. Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Paranaíba. Goiás: 
Goiânia, Anápolis, Formosa, Itumbiara, Porangatu. Acre: Rio Branco, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó. 
Amapá: Macapá, Calçoene, Oiapoque. Roraima: São Luis, Caracaraí, Boa Vista. Rondônia: Porto 
Velho, Vilhena, Ji-Paraná. Pará: Santarém, Belém, Altamira. Tocantins: Palmas, Araguaína, Gurupi, 
Tocantinópolis. Amazonas: Manaus, Benjamim Constant, Parintins, São Gabriel da Cachoeira. 
Espírito Santo: Vitória, Cachoeiro do Itapemirim, Colatina, Nova Venécia. Rio de Janeiro: Rio de 
Janeiro, Volta redonda, Niterói, Campos de Goytacases, Nova Friburgo. São Paulo: São José do Rio 
Preto, São Paulo, Araçatuba, Ourinhos, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto. Minas 



 
 
 

100 

 

 

 

 
 
Implementar as políticas da Educação Inclusiva; 
Divulgar amplamente o programa Educação Inclusiva: direito à 
diversidade na região, sensibilizando diretores, educadores e 
agentes municipais, com vistas a assegurar o acesso das pessoas 
com necessidades educacionais especiais às escolas da rede 
pública; 
Coordenar e manter, a infra-estrutura necessária para garantir a 
implementação do Programa no município; 
Assegurar a participação de gestores escolares, pessoal técnico 
especializado e professores municipais nos eventos e cursos afins 
promovidos pelo Município, visando o cumprimento da formação dos 
profissionais do ensino; 
Exercer função multiplicadora das ações propostas pelo referido 
programa, em âmbito regional, junto aos Municípios da sua área de 
abrangência; por meio do desenvolvimento da capacitação de 
Gestores  e Educadores; 
 Acompanhar, por meio da secretaria Municipal de Educação, 
articulando-se permanentemente com os demais setores do seu 
município e com a Secretaria Estadual de Educação, a 
implementação dos sistemas educacionais inclusivos (BRASIL, 
2004a p.12). 
 
 

Com base nestes pressupostos assinados como orientadores da ação 

pedagógica, os municípios receberam repasse financeiro para realizar a formação 

em sua rede de ensino e também nas de sua área de abrangência.  

 Desde então, anualmente são formados professores e gestores por meio de 

referenciais teóricos e práticos, atendendo às necessidades específicas da 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Cascavel, como 

município polo iniciou o processo de formação com 20 municípios de abrangência. 

Em 2007 esse número expandiu para 69, que permaneceram até 2010.  

 Os dados abaixo, obtidos junto a SEESP/MEC, informam o número de 

professores que participaram dos cursos oferecidos durante seis anos de execução 

do Programa no Brasil. 

TABELA 1 - CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES EDUCADORES DE 2004 -
2009 

Ano  Municípios-polo Municípios de 
abrangência 

Participantes  

2004 106 1869 23.000 

2005 144 2496 31.158 

2006 144 2496 21.110 

2007 140 3968 14.695 

2008 122 3958 12.708 

                                                                                                                                                         
Gerais: Governador Valadares, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Betim, Uberaba, Poços de Caldas, 
Patos de Minas, Montes Claros.  
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2009 169 5563  Dado não obtido 

FONTE: MEC (BRASIL, 2009). 
NOTA: Organização da autora 
 

 É possível verificar com esses dados que não há expansão nos números dos 

cursistas em comparação a adesão dos municípios ao programa. No ano de 2005, 

apesar de ter um número inferior de municípios participando, em relação a 2008, 

envolveram-se maior número de professores na formação. 

 No entanto, sabe-se que o repasse financeiro garante a participação de dois 

profissionais por município. Dessa forma, estaria a formação de professores 

garantindo estudos sólidos e aprofundados? Cabe ainda uma observação: quanto 

mais a formação inicial, dada nos cursos de graduação, sobretudo, de Pedagogia, 

se torna precária, mais a formação continuada se impõe. 

 E nesse sentido, percebemos no item a seguir, os princípios que perpassam a 

formação continuada dos professores na perspectiva da educação inclusiva. 

 

 

3.2 PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM A FORMAÇÃO PROPOSTA PELO 
PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE 

 

 

Frente a uma política educacional de inclusão escolar, o contexto atual 

apresenta uma enorme demanda de formação de professores. O discurso que se 

maximiza é o de que a efetividade do processo de inclusão está sob a dependência 

da atitude dos professores, de sua capacidade de administrar as relações sociais a 

partir das diferenças nas salas de aula e de sua predisposição para atendê-las 

eficazmente.  

Para cumprir com esse propósito, os professores precisam contar com 

conhecimentos pedagógicos específicos, métodos, materiais didáticos adequados e 

tempo suficiente para dispensar atenção a todos os alunos, sejam eles com ou sem 

deficiências. 

  O desafio que se impõe a partir do processo de universalização do acesso à 

escola é a garantia dos direitos das pessoas historicamente excluídas. Com isso, a 

proposta de Educação Inclusiva cunhada a partir da Declaração de Salamanca 

(UNESCO, 1994) se fortaleceu e nas últimas décadas, professores e especialistas 
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em Educação Especial passaram a discutir, e, a buscar formas de como atender 

estes desafios. 

 Programas de atendimento e formação de professores são propostos com o 

objetivo de oferecer condições adequadas frente às necessidades educacionais dos 

alunos. Mediante a consideração da diversidade e também de um processo de 

ensino que reconheça as diferentes formas de aprendizagem dos alunos, o 

movimento dos profissionais e da luta empenhada pelas próprias pessoas com 

deficiência, tenciona o Estado incorporar em seus documentos oficiais temáticas 

relacionadas à Educação Inclusiva.  

 Como exemplo, tem-se o Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, 

que foi implementado pela Secretaria de Educação Especial-SEESP, do Ministério 

da Educação-MEC no ano de 2003. Para a ação de formação de gestores e 

educadores, a SEESP estabeleceu o objetivo de ―formar e acompanhar os docentes 

dos municípios-polo para o desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas nas 

salas de aula‖ (BRASIL, 2006, p. 3). Tal formação é desenvolvida por meio de 

seminários nacionais com a participação de representantes dos municípios-polo. 

Com os mesmos objetivos da formação nacional, porém, numa ação multiplicadora, 

cada município-polo ficou responsável por organizar cursos de formação em âmbitos 

regionais, contando com os representantes dos municípios de sua área de 

abrangência. 

Assim, para firmar o propósito estabelecido em 2004, a SEESP publicou a 

série intitulada ―Educação Inclusiva‖, material composto de quatro volumes. Os 

volumes constituem-se como os referenciais do Programa: 

 
 
Os textos apresentam a gestão sob diferentes enfoques: o papel do 
município, o papel da escola e o papel da família, desenvolvidos a 
partir de uma fundamentação filosófica que afirma uma concepção 
da educação especial tendo como pressuposto os direitos humanos 
(BRASIL, 2004b, p.03). 
 
 

Percebemos nos textos publicados que não há qualquer pretensão de 

unidade teórica ou metodológica. O objetivo da série consiste em oferecer aos 

municípios, material que subsidie a reflexão e a implementação de ações inclusivas, 

abordando as responsabilidades do município, das escolas e das famílias no 

planejamento da gestão da educação. Trata-se de referenciais para [...] ―apoiar os 
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Estados e municípios na sua tarefa de fazer com que as escolas brasileiras se 

tornem inclusivas, democráticas e de qualidade‖ (BRASIL, 2004b, p. 03). 

O volume que caracteriza a fundamentação filosófica traz excertos que 

defendem os princípios da inclusão, os direitos humanos, acordos e documentos 

internacionais, bem como a legislação enquanto direito à educação e ao trabalho. E, 

para fundamentar o conceito de inclusão o documento ampara-se na Declaração 

Universal dos direitos humanos (ONU, 1948), 

 

 
 
[...] na qual reconhece que ‗Todos os seres humanos nascem livres e 
iguais, em dignidade e direitos... (Art. 1°.),... sem distinção alguma, 
nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de 
opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de 
nascimento ou de qualquer outra situação‘ (Art. 2°.). Em seu Artigo 
7°. proclama que ‗todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm 
direito a igual proteção da lei... ‘. No Artigo 26°, proclama, no item 1, 
que ‗toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser 
gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar 
fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e 
profissional deve ser generalizado... ‘; no item 2, estabelece que 
‗educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e 
ao reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e 
deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas 
as nações e todos os grupos raciais ou religiosos...‘ O Artigo 27° 
proclama, no item 1, que ‗toda a pessoa tem o direito de tomar parte 
livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 
participar no progresso científico e nos benefícios que deste 
resultam‘ (BRASIL, 2004b, p. 14). 
 
 

Dessa forma busca justificar o programa e suas ações pelo direito a 

igualdade. O texto ainda apresenta como fundamentação a C.F/88, que em seu 

artigo 5° afirma: 

 
 
[...] todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, 
residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade (BRASIL, 2005a, p.05). 
 
 

Expressa o documento que, em se tratando das diferenças, a garantia de 

atendimento as peculiaridades individuais não se refere a privilégios, são condições  

para se ter igualdade. 
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Percebe-se nesse volume ―A Fundamentação filosófica‘‘, a necessidade de 

apresentar o indivíduo enquanto sujeito de direitos e deveres. Nos excertos de 

documentos que constituem o referido volume, manifesta-se o compromisso com a 

construção de sistemas educacionais inclusivos, para atender ao conjunto de 

características e necessidades de todos os cidadãos (2004b). 

Assim,  

 
 
[...] o Brasil tem definido políticas públicas e criado instrumentos 
legais que garantem tais direitos. A transformação dos sistemas 
educacionais tem se efetivado para garantir o acesso universal à 
escolaridade básica e a satisfação das necessidades de 
aprendizagem para todos os cidadãos (BRASIL, 2004b, p.13). 
 
 

Ao analisar os fragmentos do documento que oferecem orientação teórico-

prática para a formação dos professores, percebe-se a ênfase nas ações que visam 

garantir a ―igualdade de oportunidade‖ e a ―participação‖, como se a partir destas 

ações, estivesse resolvido o problema da escolarização da pessoa com deficiência.  

Todavia, a proposta de educação e de sociedade inclusiva requisita uma 

discussão a respeito da sociedade capitalista, reconhecendo-se que as contradições 

inerentes a esta sociedade se expressam também no bojo das questões pertinentes 

à educação e mesmo na pretensão de uma sociedade dita inclusiva. Esta questão é 

analisada por Duarte (2004) sob o fato de no capitalismo a apropriação privada dos 

meios de produção e a socialização do trabalho acirrar a contradição entre a 

necessidade de formar o trabalhador para o desenvolvimento do processo produtivo 

e ao mesmo tempo cercear a socialização ou domínio do conhecimento sob pena de 

ameaça ao processo de exploração do trabalho. Nesse sentido, Saviani aponta que: 

 
 
[...] o problema em pauta já aparecia no início da sociedade 
burguesa, pelo menos num vetor dessa sociedade representado pela 
economia política. Os economistas tinham clara consciência, de um 
lado, que essa generalização tinha que ser limitada à escola básica. 
Este é o sentido da famosa frase de Adam Smith, muito repetida, em 
que ele admitia a instrução intelectual para os trabalhadores, mas 
acrescentava: ‗porém, em doses homeopáticas‘ quer dizer, os 
trabalhadores tem que ter instrução, mas apenas aquele mínimo 
necessário para participar dessa sociedade, isto é, da sociedade 
moderna baseada na indústria e na cidade, a fim de se inserirem no 
processo de produção, concorrendo para o seu desenvolvimento 
(SAVIANI, 2006, p. 115-116). 
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O discurso sobre a educação expressa a intenção de camuflar as 

contradições do capitalismo, no sentido de fazer valer o entendimento de que  as 

questões dos problemas sociais e das desigualdades, possam ser superados pelas 

vias da educação (lembramos, contudo, que os discursos ou os documentos oficiais 

podem até apontar as contradições, visto que a crítica é absorvida pelo capital, como 

uma de suas formas de manter-se). A saída passa ser de atribuir à escola a defesa 

de princípios morais como de aceitação do outro e da diferença. Utiliza-se a 

estratégia de elaborar uma mistura de princípios de distintas concepções sobre a 

educação juntamente com a tentativa de incorporar as contribuições de acordos 

internacionais. Com base nessa constatação, novamente recorremos a Saviani, 

quando afirma que:  

 
 
[...] a função de mascarar os objetivos reais por meio dos objetivos 
proclamados é exatamente a marca distintiva da ideologia liberal, 
dada a sua condição de ideologia típica do modo de produção 
capitalista o qual introduziu, pela via do ‗fetichismo da mercadoria‘, a 
opacidade nas relações sociais [...] Instala-se a cisão entre aparência 
e a essência, entre o direito e o fato, entre a forma e o conteúdo 
(SAVIANI, 2006, p. 191). 
 
 

Com efeito, se os indivíduos são síntese das relações sociais incorporadas 

pelas formas de comportamentos e ideias da sociedade em que vivem, significa que 

para alterar esse ―modelo‖ de homem resultante desse específico processo de 

produção, a educação precisa investir na formação que corresponda à apropriação 

das objetivações humanas, o que para Duarte (1993), pressupõe a superação da 

genericidade em-si, pela genericidade para-si a qual permite as relações dos 

homens como seres universais e livres.  

Assim, resumindo nossas considerações em torno do volume ―A 

Fundamentação Filosófica‖, do programa educação Inclusiva: direito à diversidade, 

apresentamos alguns aspectos referentes ao volume que aborda as 

responsabilidades do município.  

No documento ―O Município‖, destaca-se a importância de elaborar um Plano 

Municipal de Educação com a participação coletiva e que nele seja garantido à 

implementação do sistema educacional inclusivo. Para tal ação, o material 

disponibilizado pela SEESP apresenta ‗‘indicadores‘‘ como um instrumento que 
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possibilita mapear como se encontra a situação e também se constitui num 

mecanismo para avaliar o sistema educacional, bem como, a definição das políticas 

públicas municipais. Para tanto, admite-se que 

 
 
[...] toda área de atenção pública necessita de um planejamento para 
garantir que as necessidades da população sejam atendidas. Nesse 
contexto, somente por meio de um planejamento sistemático é que 
se pode definir objetivos e metas a serem alcançados ao longo do 
tempo, bem como priorizar em que e como investir a verba pública 
de forma racional e consequente (BRASIL, 2004c, p 07). 
 
 

No material, valoriza-se a organização de planos municipais como um 

mecanismo de conhecimento da realidade local e um recurso necessário para o 

planejamento estratégico das ações. Há uma ênfase nas orientações e 

procedimentos de como elaborar um PME. De forma explícita e incisiva, defende-se 

a conciliação dos Planos Municipais com os objetivos e metas do Plano Nacional de 

Educação, dos quais se destacam: 

 
 
1. Garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas 
as crianças de 7 a 14 anos, assegurando o seu ingresso e 
permanência na escola e a conclusão desse ensino. 
2. Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria ou que não o concluíram. 
3. Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino: a 
educação infantil, o ensino médio e a educação superior. 
4. Valorização dos profissionais da educação. 
5. Desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em 
todos os níveis e modalidades de ensino (BRASIL, 2004c, 08). 
 
 

Em relação à caracterização do sistema, as questões abrangem aspectos 

políticos, administrativos e didático-pedagógicos. No que se refere às questões 

políticas solicita o embasamento dos gestores e professores quanto à: 

 
 
a. Declaração Universal de Direitos Humanos (1948); 
b. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Nº 8.069/1990; 
c. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBN) - Lei n° 9.394/96; 
d. Plano Nacional de Educação - Lei n° 10.072/01; 
e. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 
Básica, Resolução nº 02/2001- CNE (BRASIL, 2004c, p. 10). 
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Ainda, em várias partes do mesmo documento, percebe-se que é repassado 

para o município o compromisso político em efetivar as políticas nacionais. 

 
 
Cabe ao município criar mecanismos para atender às necessidades 
especiais de sua população (BRASIL, 2004c p.13). 
O município, portanto, deverá fazer o diagnóstico de sua realidade 
local e elaborar um plano plurianual de ação educacional, para o 
cumprimento das metas estabelecidas (BRASIL, 2004c p.15, nosso 
destaque). 
O município necessita realizar formação continuada de 
professores de ensino regular para atender a demanda. Recursos 
humanos são indispensáveis para promover o acesso ao 
conhecimento e o desenvolvimento de competências dos alunos. 
Professores do ensino regular e professores especialistas devem 
atuar cooperativamente para favorecer o sucesso de aprendizagem 
de todos os alunos. Assim, faz-se necessário que o município 
garanta profissionais em número suficiente tanto para o 
atendimento dos alunos, como para dar suporte ao trabalho do 
professor em sala de aula. (BRASIL, 2004c p. 17-18, nosso 
destaque). 
É possível transformar um sistema educacional por meio de 
mudanças de valores, crenças, de ideais e de práticas pedagógicas e 
sociais. Elaborando-se um planejamento cuidadoso, com metas 
operacionais claras, pode-se alcançar os objetivos pretendidos 
(BRASIL, 2004c, p. 18). 
 
 

Assim, percebe-se nos fragmentos, uma defesa da eficiência e da 

racionalidade, coerente com os pressupostos de reformulação política e econômica 

e de ajuste das políticas sociais, bem como, redução do papel do Estado. Há um 

apelo para que as instituições municipais reúnam profissionais, comunidade escolar 

e demais interessados na elaboração das políticas públicas para a educação. Trata-

se, no entanto, de constituir um modelo educativo para escola pública que ratifique 

os pressupostos delineados pelos organismos multilaterais – financiadores. 

 O discurso problematiza a relação entre Estado, políticas educacionais e a 

escola orientada pela lógica internacionalizada de uma solidariedade cujos 

parâmetros foram forjados na tessitura do mercado. 

Dessa maneira, solicita-se do município um planejamento de ações para os 

―novos tempos‖, considerado tempo de ―reversão das injustiças sociais‖, ou seja, a 

necessidade de uma postura reflexiva por parte dos professores, pais e comunidade 

com o comprometimento de uma educação de qualidade para todos, agindo também 

a favor da construção crítica da cidadania, com a construção de valores e crenças. 

Percebemos que essas estratégias de certa maneira, ocultam por meio de suas 



 
 
 

108 

 

 

 

premissas, as responsabilidades do próprio Estado e deflagram a constituição de 

políticas educacionais paliativas. Conforme observa Sanfelice, 

 
 
[...] não importa mais a nomenclatura que se use com suas 
respectivas políticas educacionais para os seus sistemas públicos de 
ensino, vão gradativamente sendo obrigados, mas também com o 
consentimento de representantes locais, a dançarem uma única 
música [...] Internamente as situações vão se repetindo em nível 
estadual [...] Garantidos os interesses privatistas, a escola pública 
que vai sobrevivendo por necessidade do capital [...] tem que ser 
afinada pela mesma regência para que, apesar dos resultados 
adversos, a vitória final seja do contendor por enquanto mais forte: o 
capital (SANFELICE, 2006, p. 16-17). 
 
 

Existe um consenso entre o ideário neoliberal e as políticas educacionais, 

cujas premissas centrais correspondem aos pressupostos da racionalidade 

econômica. As políticas sociais foram consideradas explicitamente serviços não 

exclusivos do Estado. E, dessa forma, a educação passou a ser atravessada pela 

lógica do gerenciamento, tendo como base a prática de formação de competências. 

No material referente ao município, as ações são delineadas para a 

implantação de programas de formação continuada de professores. Para tanto, o 

município deve  

 
 
[...] prever um processo regular de capacitação continuada, no 
qual gestor e professor tenham a oportunidade de rever sua prática 
pedagógica à luz de conhecimentos específicos voltados para as 
questões das necessidades educacionais especiais e da valorização 
da diversidade (BRASIL, 2004c, p. 21, nosso destaque). 
 
 

Pelo que é possível concluir, a formação dos professores apresenta-se 

atrelada às dimensões técnicas da prática, da reflexão, da prática e das 

competências, ou seja, o professor é entendido como um pesquisador do cotidiano, 

um articulador da prática, do senso comum, do individualismo empírico. Apresenta a 

inclusão escolar como uma responsabilidade de todos os envolvidos na prática 

educativa escolar de forma que solicita dos profissionais [...] ―pensar em um novo 

projeto pedagógico apoiado em princípios e valores comprometidos com a 

aprendizagem de todos os alunos e com a transformação da realidade‖ (BRASIL, 

2004c, p. 21). 
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No volume ―A Escola‖ discute-se sobre a relevância do projeto político 

pedagógico – PPP, no processo de organização de uma escola inclusiva. Constata-

se [...] ―que a construção de uma escola inclusiva implica em transformações no 

contexto educacional: transformações de ideias, de atitudes, e da prática das 

relações sociais, tanto no âmbito político, no administrativo, como no âmbito 

didático-pedagógico‖ (BRASIL, 2004d, p. 9). 

Tais pressupostos decorrem de princípios das pedagogias contemporâneas36, 

as quais são explicitadas por Duarte, como sendo a 

 
 
[...] negação da perspectiva de totalidade, ou seja, da afirmação do 
princípio de que a realidade humana seria constituída de fragmentos 
que se unem não por relações determinadas pela essência da 
totalidade social, mas sim por acontecimentos casuais, fortuitos e 
inacessíveis ao conhecimento racional. [...] seriam os acasos da vida 
de cada sujeito que determinariam o que é ou não relevante para sua 
formação (DUARTE, 2010, p. 35). 
 
 

De acordo com os princípios que ancoram essas pedagogias, Duarte 

assevera o relativismo como sendo fator central, do qual decorrem o relativismo 

epistemológico e o cultural. No relativismo epistemológico [...] ‖o conhecimento seria 

sempre dependente do ponto de referência espacial e temporal a partir do qual o 

sujeito procura compreender os fenômenos naturais e sociais‖ (DUARTE, 2010, p. 

35). E, de acordo com o princípio do relativismo cultural: 

 
 
O mundo humano seria constituído por uma infinidade de culturas, 
cada qual com seus valores, suas práticas, suas crenças e 
concepções sobre a natureza e a sociedade. Nenhum conhecimento 
poderia ser considerado certo ou errado em si mesmo, estando seu 
julgamento sempre dependente da análise de suas funções e seus 
significados no interior de uma determinada cultura (DUARTE, 2010 
p. 36). 
 
 

Dessa forma, o relativismo tanto epistemológico como o cultural pressupõe 

uma espontaneidade no processo de ensino e, ao mesmo tempo, um esvaziamento 

teórico ao elaborar documentos que conduzem o trabalho pedagógico na escola. 

                                                 
36 Termo utilizado para caracterizar as pedagogias atualmente hegemônicas, filiadas aos ideais 
escolanovista. No entanto, estão inteiramente em sintonia com o universo ideológico contemporâneo. 
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Valoriza-se o princípio epistemológico pragmatista que reduz o conhecimento a 

aplicabilidade prática das relações do cotidiano. 

No volume que apresenta ―A Família‖ discutem-se as dificuldades que os 

familiares das pessoas com deficiência enfrentam quando da garantia de acesso aos 

serviços de educação e saúde e, também, quanto à necessidade de orientação 

sobre a deficiência. Para tanto, no documento as orientações prevêem:  

 
 
[...] que a família construa conhecimentos sobre as necessidades 
especiais de seus filhos, bem como desenvolva competências de 
gerenciamento do conjunto dessas necessidades e potencialidades. 
É importante que os profissionais desenvolvam relações 
interpessoais saudáveis e respeitosas, garantindo-se assim maior 
eficiência no alcance de seus objetivos (BRASIL, 2004e, p. 07). 
 
 

 Na análise dos volumes que subsidiam a implementação do Programa 

Educação Inclusiva direito à diversidade, percebe-se que os pressupostos de tais 

documentos expressam uma ideologia que pressupõe a alteração nas relações 

culturais, políticas e sociais, portanto em estreita sintonia com as demandas da 

reestruturação do capital, expresso em princípios de organização e gerenciamento, 

alinhados ao sistema produtivo e as normas empresariais. 

A influência desta ideologia é a visão idealista de educação que se expressa 

pela crença que por meio da difusão de ideias no âmbito educativo se tem a 

possibilidade de resolver os problemas sociais, sem superar radicalmente a forma de 

organização social da atualidade. Duarte, ao fazer a crítica a esta ideologia cita 

alguns exemplos:  

 
 
[...] a violência crescente na contemporaneidade poderia ser 
combatida por uma educação para a paz. A destruição ambiental 
poderia ser revertida por programas de educação ambiental. O 
desemprego poderia ser superado por uma formação profissional 
adequada às, supostamente, novas demandas do mercado de 
trabalho ou pela difusão da ideologia do empreendedorismo. Esse 
idealismo chega ao extremo de acreditar ser possível formar, no 
mesmo processo educativo, indivíduos preparados para enfrentar a 
competitividade do mercado e imbuídos do espírito de solidariedade 
social (DUARTE, 2010, p. 35). 
 
 

Assim, contrapondo-se a estratégia ideológica exposta no material do 

Programa, há necessidade de se revelar um posicionamento político, filosófico, 
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científico e ideológico na formação dos professores. Isso significa, portanto, que nos 

cursos de formação de professores deve-se visar à formação de profundos 

conhecedores da história concreta dos homens, bem como, conhecedores dos 

conhecimentos clássicos e universais. E, dessa forma, viabilizar aos alunos o acesso 

à cultura, daí depreendendo a especificidade do caráter educativo do trabalho dentro 

da instituição escolar, sendo ele uma forma de humanização dos indivíduos em 

contraposição à formação unilateral que recebe em decorrência da divisão social do 

trabalho na conjuntura do capitalismo. 

 Com esse entendimento, a Rede Municipal de Ensino de Cascavel busca nos 

princípios da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica, o 

desenvolvimento de uma prática na educação escolar que vem na contramão das 

vertentes hegemônicas. Em uma perspectiva historicizadora, fundamentada no 

materialismo histórico dialético, a defesa da socialização do conhecimento 

historicamente acumulado em sala de aula apresenta-se como um processo de 

humanização, que por sua vez, está determinado, no trabalho educativo dos 

professores sobre os alunos. 

 Assim, na proposição de bases sólidas para a formação do professor e no 

regaste do conhecimento científico, o Currículo para Rede Pública Municipal de 

Ensino de Cascavel sistematiza o entendimento de homem e a concepção de 

sociedade a ser assumido pela educação. Faz-se presente a reflexão filosófica de 

uma educação escolar que promova o desenvolvimento das máximas possibilidades 

de formação humana em cada indivíduo singular. 

 

 

3.2.1 Da concepção de homem, de sociedade e de educação 

 

 

Entender como um programa de formação se constitui é importante, no 

entanto, na condição de profissionais da educação é fundamental ter consciência de 

que todas as ações decorrem de uma visão de mundo produzida historicamente e, 

deste modo, as ações pedagógicas, bem como a formação dos professores, 

constituem-se resultado de um entendimento que busca formar pessoas numa 

perspectiva determinada.  
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Mesmo sem explicitar a concepção teórica que a direciona, toda proposta de 

formação de professores orienta também para uma formação de homem e de 

sociedade, ou seja, orienta para um caminho de construção social. Assim, temos 

que toda ação educativa direcionada por determinados pressupostos não é neutra, 

pois ―a forma como agimos sempre está relacionada com uma determinada teoria ou 

visão de mundo e a reflexão sobre essa teoria nos permite definir melhor nossos 

objetivos, as estratégias e encaminhamentos adotados‖ (SED/ MS, 2000, p.12).  

Na base da atividade educacional está o trabalho educativo fundamentado em 

um arcabouço teórico-metodológico que, de certa forma, conduz a formação de um 

homem, que por um longuíssimo percurso histórico foi metamorfoseado pelo 

processo de objetivações que expressam conhecimentos e relações constitutivas da 

consciência.  

Por isso, ao se propor formação aos profissionais que conduzem o processo 

de escolarização de pessoas com e sem deficiência deve se ter claro a concepção 

de homem e sociedade, consequentemente, ter clareza da ação docente e da 

função da escola. Isso se justifica na intenção de dirimir as armadilhas criadas por 

correntes pedagógicas ―imediatistas e pragmáticas‖ (DUARTE, 2004), que colocam 

em segundo plano a apropriação do conhecimento científico e atrelam o significado 

e o sentido da aprendizagem dos conteúdos escolares ao utilitarismo do cotidiano da 

sociedade capitalista.  

Implica compreender o homem enquanto ser social, síntese das 

determinações estruturais, e, também, considerá-lo parte integrante da natureza, 

com características particulares, mas com necessidades de sobrevivência 

semelhantes aos demais animais (alimentar-se, proteger-se dos perigos, reproduzir-

se).  

No processo de constituição do ser social, para além das condições 

originárias da natureza, o homem amplia sua condição animal, faz com que essa 

naturalidade perca força em determinar o comportamento humano, sofrendo 

progressivamente um ―recuo‖. O homem, portanto, é natureza historicamente 

transformada, conforme Netto (2006). E, no curso do desenvolvimento histórico as 

exigências vão se complexificando, bem como, a interação com os outros indivíduos, 

que permite o desenvolvimento da linguagem e dos meios de produção. Assim 

temos que, quanto mais o homem se humaniza, também se alteram as 

necessidades e a produção dos meios para satisfação destas. Enquanto os demais 
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animais seguem uma determinação genética, relacionando-se de forma direta e 

imediata com a natureza na satisfação de suas necessidades, praticamente 

invariáveis, com a espécie humana ocorre algo diferente. 

  Para Marx e Engels, 

 
 
Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela 
religião ou por tudo que se queira. Mas eles próprios começam a se 
diferenciar dos animais tão logo começam a produzir seus meios de 
vida, passo este que é condicionado por sua organização corporal. 
Produzindo seus meios de vida, os homens produzem, 
indiretamente, sua vida material (MARX e ENGELS, 1999, p. 27).  
 
 

O processo de constituição do ser social, ou humanização, tem seu 

desenvolvimento a partir das exigências colocadas pelo trabalho. Ao intervir no 

mundo para garantir sua sobrevivência, o homem cria a própria vida humana. Por 

isso o trabalho é a humanização do homem e, consequentemente, resulta na cultura 

material e intelectual historicamente acumulada. Pela via do trabalho, o homem vai 

simultaneamente objetivando o mundo, apropriando-se dessas objetivações e 

usando-as para mediar seu processo de subjetivação.  

Desta forma, como dissemos em outro capítulo, o homem como ser 

humanizado não é resultado de determinações naturais, mas das relações que este 

estabelece com as formas de atividade socialmente existentes. E, ao fazer parte 

destas relações estabelecidas coletivamente implica assimilar as formas de atividade 

material e cultural historicamente elaboradas. Quanto mais o indivíduo apropria-se 

da cultura material e intelectual produzida, mais ele se humaniza. Portanto,  

 
 
ao adquirir novas necessidades e ao desenvolver novos modos de 
produção, o homem explicita essa atividade num terreno inteiramente 
novo e no interior de novas conexões (por exemplo, através dos 
experimentos científicos). Tudo isso tem como resultado que o 
homem chega a um conhecimento cada vez mais completo do 
mundo dos objetos (MARKUS, 1974, p. 63). 
 
 

O autor faz referência ao processo dialético entre objetivação e apropriação, 

pois cada processo de apropriação e objetivação gera novas forças e necessidades 

humanas, em função de ações geradas pelo desenvolvimento da atividade humana.  
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No processo de apropriação o ser humano busca explicar e transformar o 

mundo, ou seja, apropria-se da natureza incorporando-a á prática social. Ao mesmo 

tempo, no processo de objetivação produz uma realidade objetiva, resultante de 

características socioculturais, acumulando a atividade de gerações de seres 

humanos.  

 
 
Por meio desse processo de objetivação, a atividade física ou mental 
dos seres humanos transfere-se para o produto dessa atividade. 
Aquilo que antes eram faculdades dos seres humanos se torna, 
depois do processo de objetivação, características por assim dizer 
corporificadas no produto dessa atividade, o qual, por sua vez, passa 
a ter uma função específica no interior da prática social. [...] O 
processo de objetivação é, portanto, o processo de produção e 
reprodução da cultura humana (cultura material e não-material), 
produção e reprodução da vida em sociedade (DUARTE, 2004, p. 
49-50, grifo do autor). 
 
 

Daí que o conhecimento produzido a partir da prática social não necessita ser 

recriado pelos novos indivíduos do grupo para que seja conhecido. Ele pode ser 

transmitido ou socializado por quem o conhece. Para Marx e Engels, tal concepção 

mostra que a história,  

 
 
[...] em cada uma de suas fases encontra-se um resultado material, 
uma soma de forças de produção, uma relação historicamente criada 
com a natureza e entre os indivíduos, que cada geração transmite à 
geração seguinte; uma massa de forças produtivas, de capitais e de 
condições que, embora sendo em parte modificada pela nova 
geração, prescreve a estas suas próprias condições de vida e lhe 
imprime um determinado desenvolvimento, um caráter especial 
(MARX e ENGELS, 1999, p. 56). 
 
 

Assim, ao produzir a vida material por meio do trabalho, o homem amplia 

também as forças produtivas, isto é, desenvolve maior capacidade de objetivação 

material humana que decorre do resultado de um processo sócio-histórico 

cumulativo, e não como uma conquista que se deve estritamente ao plano individual. 

De acordo com Marx (1983, p. 204), ―a produção também não é apenas uma 

produção particular, surge sempre sob a forma de um determinado indivíduo social, 

que exerce sua atividade num conjunto mais ou menos vasto e rico de ramificações 

da produção‖. Este desenvolvimento é contínuo e diferenciado, uma vez que as 

distintas fases do desenvolvimento produtivo decorrem de tipos também específicos 
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de organização social. Assim, ―As relações sociais estão intimamente ligadas às 

forças produtivas. Adquirindo novas forças produtivas, os homens transformam o 

seu modo de produção e, ao transformá-lo, alterando a maneira de ganhar sua vida, 

eles transformam todas as suas relações sociais‖ (MARX, 1985, p. 106). 

Então, frente ao desenvolvimento das forças produtivas o resultado deveria se 

apresentar na liberação generalizada dos seres humanos das atividades voltadas 

imediatamente para a reprodução material da sociedade. Isso implicaria na 

possibilidade de o homem produzir-se e reproduzir-se cada vez mais 

omnilateralmente37, desenvolvendo todas as potencialidades humanas. Contudo, 

com o desenvolvimento das forças produtivas e a apropriação privada dos meios de 

produção que ocorre na sociedade capitalista, ao invés de produzir o homem 

consciente de suas próprias obras, produz a desumanização. Nesse sentido, Duarte 

assevera que o fato de existirem condições para a plena e rica humanização dos 

seres humanos por meio da apropriação das objetivações produzidas pela atividade 

social, não implica, todavia, melhorias nas condições de vida destes homens, pois 

para o autor: 

  
 
O trabalho de milhões de seres humanos tem possibilitado que 
objetivações humanas como a ciência e a produção material 
gerassem, nesse século, possibilidades de existência livre e 
universal sem precedentes na história humana, mas isso tem se 
realizado de forma contraditória, pois essas possibilidades têm sido 
geradas à custa da miséria, da fome, da ignorância, da dominação e 
mesmo da morte de milhões de seres humanos. Nunca o homem 
conheceu tão profundamente a natureza e nunca a utilizou tão 
universalmente, mas também nunca esteve tão próximo da 
destruição total da natureza e de si próprio, seja pela guerra, seja 
pela degradação ambiental (DUARTE, 2001, p. 23-24). 
 
 

Isto é, o modo de produção capitalista possibilitou a superação do período de 

carência da humanidade, permitiu que a produção social fosse capaz de suprir as 

necessidades dos indivíduos. Contudo, essa produção social se constituiu pela 

expropriação do trabalho excedente produzido por indivíduos que constituem a 

                                                 
37

 O conceito de omnilateralidade extraído de (MANACORDA, 2000, p.102), é, pois, o chegar 
histórico do homem a uma totalidade de capacidades e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de 
capacidade de consumo e gozo em que se deve considerar, sobretudo, o usufruir dos bens 
espirituais, além dos materiais, de que o trabalhador tem sido excluído em consequência da divisão 
do trabalho.  
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classe trabalhadora, por uma minoria que detém o capital. E assim, se expressa à 

contradição entre a produção social e apropriação individual da riqueza. Com a 

produção voltada para a obtenção de lucro e expansão da propriedade privada, a 

organização do sistema fez com que na mesma medida em que criam riquezas para 

a minoria, gera miséria para a maioria da população, segundo  Meszáros (2002). 

Ao mesmo tempo, a escola também revela esse processo contraditório, a 

partir da contradição da própria sociedade. Consequentemente, se oculta que no 

capitalismo tudo é transformado em mercadoria, inclusive o próprio conhecimento e 

os mecanismos de acesso a ele. É divulgada uma falsa concepção de que o 

conhecimento e o acesso aos bens culturais estão amplamente socializados por 

meio de programas assistenciais e pelas formas de comunicação na mídia. Em 

outros termos, a instrução de forma generalizada contraria os interesses de 

sobreposição de classe e, no momento em que se acirram as contradições entre o 

avanço sem precedente das forças produtivas e das relações de produção baseadas 

na propriedade privada, quanto mais a difusão do conhecimento for regida por leis 

econômicas, mais superficiais vão se tornando as necessidades intelectuais e o 

esvaziamento dos indivíduos. Esse movimento do capital se manifesta por meio da 

redução de investimentos, bem como, por um nivelamento por baixo do conteúdo 

escolar a ser transmitido. Consequentemente fortalece-se o ensino de conteúdos 

referentes à cidadania, a convivência democrática, o respeito às diferenças, etc, que 

nada mais são do que a própria ideologia burguesa que se modelou numa 

circunstância concreta das relações sociais. 

E, nesse contexto, ao considerar todo cerceamento econômico e ideológico 

produzido, a escola tem um papel político essencial, que é o de lutar pela 

socialização do conhecimento científico, conhecimentos relativos ao funcionamento 

da sociedade, para que este não fique ao alcance somente da classe dominante, 

pois a compreensão da realidade objetiva possibilita a compreensão das 

contradições do capital. Dessa forma, é imprescindível negar e vencer a ideologia 

que promove os mecanismos de exclusão, pois quando o saber sistematizado 

atende toda população deixa de ser propriedade privada para ser socializado.  

Isto significa empenhar uma luta para que a educação possa cada vez mais, 

possibilitar o enriquecimento intelectual do indivíduo, ou seja, garantir que a 

finalidade da escola corresponda à transmissão de conhecimentos que ultrapassem 
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o pragmatismo da vida cotidiana e, assim, aproximar os indivíduos da produção 

cultural mais elevada produzida pela humanidade.  

Por isso, a escola se torna o espaço mais apropriado, senão o único, para a 

elevação da consciência do senso comum para uma consciência de classe, por ser 

ela o espaço formal de acesso ao saber que se torna mais elaborado à medida que 

o grau de complexidade da sociedade vai aumentado. Com efeito, a ação do homem 

sobre a natureza não gera apenas uma transformação no nível material, mas à 

medida que ele produz as condições de sua existência também gera conhecimentos. 

Quando suas necessidades são satisfeitas, novas necessidades surgem em 

decorrência dessas, então, os conhecimentos gerados anteriormente transformam-

se em base para a produção de novos conhecimentos. Como explica Saviani, trata-

se, na verdade, 

 
 
[...] de um movimento dialético, isto é, a ação escolar permite que se 
acrescentem novas determinações que enriquecem as anteriores e 
estas, de forma alguma, são excluídas. Ao contrário, o saber 
espontâneo, baseado na experiência de vida, a cultura popular, 
portanto, é a base que torna possível a elaboração do saber e, em 
conseqüência, a cultura erudita. Isso significa que o acesso à cultura 
erudita possibilita a apropriação de novas formas através das quais 
se pode expressar os próprios conteúdos do saber popular. Mantém-
se, portanto, a primazia da cultura popular da qual deriva a cultura 
erudita que se manifesta como uma nova determinação que a ela se 
acrescenta. Nessa condição, a restrição do acesso à cultura erudita 
conferirá, àqueles que dela se apropriam, uma situação de privilégio, 
uma vez que o aspecto popular não lhes é estranho. A recíproca, 
porém, não é verdadeira: os membros da população marginalizados 
da cultura letrada tenderão a encará-la como uma potência estranha 
que os desarma e domina (SAVIANI, 2005, p. 21-22). 
 
 

Para ao autor a escola só tem sentido se organizar de forma sistematizada 

toda complexidade dos conhecimentos produzidos, proporcionando dessa maneira a 

superação da educação chamada de informal, aquela que o indivíduo recebe na 

relação com outras pessoas dentro de instituições que não a escolar, como a família.  

Em outras palavras, o processo pela qual a educação escolar se justifica está 

diretamente relacionado ao papel mediador da escola quanto à passagem do saber 

espontâneo ao saber sistematizado, da cultura popular à cultura erudita, sem, 

contudo considerá-lo como o mais importante.  
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 E dessa maneira mediada pelas representações simbólicas, pela vida 

particular de cada indivíduo e pela história do gênero humano, que o aluno irá 

realizar a síntese entre o conhecimento cotidiano e os conceitos científicos, ou seja, 

abstrair o significado social dos objetos que foram constituídos por meio dos 

elementos produzidos coletiva e socialmente pelos homens historicamente situados.  

É, nesse sentido que, sem a transmissão de conteúdos o desenvolvimento 

histórico de uma sociedade e até mesmo a ciência estariam prejudicados, uma vez 

que para a objetivação de novos conhecimentos é necessária à apropriação do que 

tenha sido produzido anteriormente. Conforme aponta Leontiev (1978) não há 

continuidade da cultura humana se não houver a atividade de apropriação dos 

instrumentos dessa cultura. 

Considerando que, ao nascer o indivíduo possui as características biológicas 

da nossa espécie e no decurso do desenvolvimento ele torna-se humano por meio 

da apropriação da cultura humana. O instrumento cultural apropriado pelo indivíduo 

torna-se parte de seu ser, incorpora-se à sua individualidade. O processo de 

apropriação transforma capacidades do gênero humano, da humanidade como um 

todo, em capacidades do indivíduo. De acordo com Vygotski e Luria,  

 
 
[...] o desenvolvimento do comportamento do homem é sempre 
desenvolvimento condicionado primordialmente não pelas leis da 
evolução biológica, mas pelas leis do desenvolvimento histórico da 
sociedade. Aperfeiçoar os ‗meios de trabalho‘ e os ‗meios de 
comportamento‘ sob a forma de linguagem e de outros sistemas de 
signos, ou seja, de instrumentos auxiliares no processo de dominar o 
comportamento, ocupa o primeiro lugar, superando o 
desenvolvimento ‗[d]a mão nua e [d]o intelecto entregues a si 
mesmos‘ (VYGOTSKI; LURIA, 1996, p. 91). 
 
 

Com efeito, o papel da educação escolar nesse processo é o de provocar 

alterações do biológico ao cultural, que ocorre por meio das apropriações humanas. 

Eis por que se ressalta a mediação realizada pelo professor na transmissão dos 

conceitos científicos que são resultados da produção dos homens nos diferentes 

momentos de seu desenvolvimento social. Nessa relação ensino-aprendizagem 

cabe ao professor garantir o caráter de universalidade e processualidade da 

produção do conhecimento, para que dessa forma o ensino se transforme em um 

instrumento psicológico que estimula uma série de processos internos de 

desenvolvimento do homem. Conforme Vigotski (2006, p. 115), [...] a aprendizagem 
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não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma correta organização da 

aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental, ativa todo um grupo 

de processos de desenvolvimento. 

Por ser a aprendizagem um movimento que promove o desenvolvimento de 

características humanas, cabe ao professor atuar de forma cientificamente 

fundamentada para tornar a produção cultural humana acessível aos alunos. 

Corroborando com isso, Duarte (2001, p.60), afirma que é necessário que a ―prática 

pedagógica produza nos alunos necessidades não-cotidianas, como, por exemplo, 

necessidade da teorização científica, da reflexão filosófica, da configuração artística 

da realidade, da análise política.‖ Para tanto, compreendemos que a formação 

intelectual do professor deve estar pautada na riqueza cultural universal.  

 Ainda, Duarte salienta que o papel da escola como agente socializador do 

saber historicamente acumulado, é de ―agudizar a contradição da sociedade 

contemporânea, que se apresenta como a sociedade do conhecimento e que, ao 

contrário do que é apregoado, não cria as condições para uma real socialização do 

saber‖. (DUARTE , 2001, p. 09). 

 Dessa maneira, a escola assume um papel essencial, na medida em que o 

desenvolvimento dos conceitos científicos e a transmissão de signos historicamente 

construídos é realizada pelo professor de forma sistemática, considerando-se que o 

ato de ensinar é necessário para a promoção do desenvolvimento. 

 Estamos com isso concordando que os conteúdos escolares sejam essenciais 

na mediação entre a individualidade em-si e a individualidade para-si, conforme 

Duarte (2001), que eles representam os instrumentos na luta pela transformação 

social, por meio da transformação da consciência. 

 Acreditamos, portanto, que compreender as múltiplas determinações do 

homem, buscar a compreensão das abstrações presentes nas coisas (ideias, 

realidade), fazer a crítica à sociedade capitalista em seus desdobramentos na vida 

do homem e no gênero humano, valorizar a escola e os conteúdos escolares como 

mediadores entre a esfera cotidiana e a não-cotidiana são aspectos imprescindíveis 

para qualquer proposta de formação de professores.Estes são alguns dos saberes 

necessários à educação que visa opor resistência contra a ideologia e a alienação 

impostas pelo capitalismo. Desse modo, apresentamos a seguir a experiência do 

município de Cascavel como possibilidade de uma prática humanizadora no interior 

da escola. 
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3.3   O TRABALHO DE FORMAÇÃO DESENVOLVIDO EM CASCAVEL – PARANÁ:  
EM BUSCA DA SUPERAÇÃO DE LIMITES 

 

 

O objetivo desse item reside em revelar como no município de Cascavel 

organizou-se o curso de formação de professores do Programa ―Educação inclusiva: 

direito à diversidade‖, bem como delinear os pressupostos teóricos que 

fundamentam essa prática. Assim, trata-se de assumir as possibilidades de um 

trabalho educativo de caráter humanizador ainda que na sociedade capitalista. 

Defende-se tal posicionamento por concordar com Saviani (2005, p. 75), ao afirmar 

que [...] ―a pedagogia é o processo através do qual o homem se torna plenamente 

humano‖. 

Em Cascavel o Programa ―Educação Inclusiva: direito à diversidade‖, curso de 

formação de gestores e educadores foi realizado pela primeira vez em setembro de 

2004 (16 a 18/09), com a participação de profissionais da Educação Básica que 

atuavam desde a Educação Infantil ao Ensino Médio.  

Naquele momento, em 2004, delimitou-se como objetivo geral o mesmo 

apresentado pela orientação nacional ―garantir o acesso de todas as crianças e 

adolescentes com necessidades educacionais especiais ao sistema educacional 

público, bem como disseminar a política de construção de sistemas educacionais 

inclusivos e apoiar o processo de implementação nos municípios‖ (CASCAVEL, 

2005 p. 6). Estabeleceram-se também os mesmos desdobramentos para a ação:  

 
 
Subsidiar filosófica e tecnicamente o processo de transformação do 
sistema educacional brasileiro em um sistema inclusivo; sensibilizar e 
envolver a sociedade em geral e a comunidade escolar em particular; 
preparar gestores e educadores dos municípios-polo para dar 
continuidade à política de Educação Inclusiva; preparar gestores e 
educadores para atuarem como multiplicadores nos Municípios de 
sua área de abrangência; desenvolver projetos de formação de 
gestores e educadores para dar continuidade ao processo de 
implementação de sistemas educacionais inclusivos (CASCAVEL, 
2005 p. 6). 
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Para o Curso em Cascavel foram convidados municípios de abrangência 

delimitados pela SEESP/MEC, de acordo também com o repasse financeiro 

realizado. 

Toda ação do Programa se consolidava por meio de uma carta acordo entre o 

município e a União. Esse processo foi consecutivamente desenvolvido durante os 

anos de 2005, 2006, 2007. Em 2008, tal ação passa para o sistema de 

gerenciamento proposto pelo Ministério da Educação inserido na demanda do Plano 

de Ações Articuladas-PAR38. 

Os dados a seguir expressam os números até o momento obtidos no 

município-polo de Cascavel, por meio dos quais é possível perceber, que o 

Programa foi paulatinamente ampliado, sendo que a cada ano, maior número de 

municípios foi incluído, sem, contudo, que esta ampliação tenha sido observada na 

proporção do número de cursistas/participantes: 

TABELA 2 – FORMAÇÃO EM CASCAVEL 2005-2009 

Ano Municípios de abrangência  Participantes/cursistas  

2004 Dados não localizados nos arquivos da 
SEMED. 

2005 20 270 

2006 30 248 

2007/2008 69 207 

2008/2009 67 273 

FONTE: SEMED 
NOTA: Organização da autora. 
 

 A partir de 2006, o município de Cascavel, por meio da SEMED, envolvendo 

as unidades escolares, iniciou as discussões e sistematização de um Currículo 

próprio para direcionar os trabalhos desenvolvidos na Rede Pública Municipal de 

Ensino. Foram organizados encontros envolvendo os profissionais, para estudos e 

reflexões sobre o método definido enquanto subsidio teórico para prática 

pedagógica. As discussões permeavam o estudo de textos e encontros com 

professores e pesquisadores de universidades na intenção de aprofundar os 

princípios teóricos defendidos. 

Nessa ação coletiva de elaborar um currículo para a Rede Pública Municipal 

de Ensino, os profissionais da educação objetivaram por meio de uma opção teórica 

expressar o projeto de educação, sociedade e homem que se intenta formar com a 

ação docente desenvolvida nos espaços escolares. Nesse sentido, os pressupostos 
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 Convênio estabelecido entre o FNDE e os Estados e municípios para subsidiar financeiramente as 
demandas da educação. 
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teóricos, os encaminhamentos metodológicos, os conteúdos e a avaliação que serão 

construídos a partir desse posicionamento terão o propósito de contribuir para que o 

trabalho pedagógico seja direcionado de forma criteriosa e consciente.  

Assim a opção teórica defendida na orientação da ação docente privilegia o 

conhecimento da totalidade de relações nas quais o homem se envolve [...] 

―considera o homem como aquele que é capaz de perceber que a construção de 

uma nova sociedade passa pelo conjunto de ações de todos os homens que lutam 

por objetivos comuns‖ (SEED/ PR, 1986, p.12).  

E, por entender que na formação de professores se constituem as 

possibilidades de um vir-a-ser, torna-se necessário e, ao mesmo tempo, um grande 

desafio propor que o trabalho pedagógico nas unidades escolares seja 

fundamentado numa concepção teórica que revele as diversas manifestações do 

desenvolvimento humano, considerando a importância que as relações sociais têm 

para o mesmo.  Esse posicionamento teórico implícito na formação de professores é 

justificado quando se compreende que a escola não está 

 
 
[...] fadada a reproduzir toda estrutura hierárquica de exploração da 
sociedade capitalista. Que a escola, tal como conhecemos hoje, seja 
fruto da sociedade capitalista não impede que nela também se 
desenvolvam elementos contraditórios que concorrem para a 
superação dessa sociedade. A própria função que essa escola 
desempenha no seio da totalidade social pode guardar esse 
potencial explosivo (SALA, 2010, p.84). 
 
 

Assim, o processo de formação de professores que se articula na Rede 

Municipal de Cascavel nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010, bem como no Curso 

de Formação de Gestores e Educadores do Programa Educação Inclusiva: direito à 

diversidade (2007/2008 e 2008/2009), privilegia os fundamentos de uma práxis 

educativa intencional, na perspectiva da psicologia histórico-cultural e da pedagogia 

histórico-critica, que por sua vez, tem orientação da perspectiva crítica do 

materialismo histórico dialético. Insiste-se nessa concepção teórica por se ter clareza 

de que para se apropriar da cultura material e intelectual, o homem precisa da 

mediação de outros homens, conforme as afirmações de Leontiev (1978, p. 272, 

grifos do autor), [...] ―para fazer deles as suas aptidões, ‗os órgãos da sua 

individualidade‘, a criança, o ser humano, deve entrar em relação com os fenômenos 

do mundo circundante através doutros homens‖. Nesse sentido, o homem é o 
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resultado da apropriação dos conhecimentos produzidos historicamente, isto é, 

cultura material e intelectual, que não se transmite por hereditariedade. Dessa forma, 

o desenvolvimento das funções psicológicas superiores não acontece naturalmente 

e, tampouco, de forma espontânea; depende, sim, de fatores individuais, e, 

sobretudo das condições socioculturais. Conforme Luria (2006, p. 194): 

 
 
A consciência nunca foi um ‗estado interior‘ primário da matéria viva; 
os processos psicológicos surgem não no ‗interior‘ da célula viva, 
mas em suas relações com o meio circundante, na fronteira entre o 
organismo e o mundo exterior, e ela assume as formas de um reflexo 
ativo do mundo exterior que caracteriza toda atividade vital do 
organismo. À medida que a forma de vida se torna mais complexa, 
com uma mudança no modo de existência e com o desenvolvimento 
de uma estrutura mais complexa dos organismos, estas formas de 
interação com o meio ou de reflexo ativo mudam; todavia, os traços 
básicos desse reflexo, bem como suas formas básicas tais como 
foram estabelecidas no processo da história social devem ser 
procurados não no interior do sistema nervoso, mas nas relações 
concernentes à realidade, estabelecidas em estágios sucessivos de 
desenvolvimento histórico (LURIA, 2006, p. 194). 
 
 

  Luria e Leontiev destacam a importância das relações estabelecidas com os 

outros homens na constituição das faculdades e funções eminentemente humanas. 

Assim, ao considerar a apropriação de forma institucionalizada, ou seja, aquela que 

ocorre na especificidade da educação escolar entende-se que o professor é o 

profissional responsável por desempenhar a mediação necessária entre o aluno e o 

conhecimento, o que requer do professor, possuir mais experiências e, por meio de 

atividades adequadamente planejadas, reconstruir no plano subjetivo a operação 

externa.  Depreende-se, daí, que o tipo de mediação docente realizada com o aluno 

é fator fundamental no processo de aprendizagem e, por conseguinte, no de 

desenvolvimento. 

Assim, o professor deve primar por um ensino que leve o aluno a perceber os 

conteúdos em seu movimento, o contexto que os produziu e os significa, e, por meio 

dos conteúdos escolares, ajudar para que o aluno seja capaz de refletir sobre as 

contradições, evidenciando caminhos para transpô-las. Compreende-se que para 

esse trabalho o professor deve reconhecer o caráter materialmente determinado do 

conhecimento, bem como reconhecer a própria materialidade como um 

desenvolvimento contraditório, o que significa abordá-los criticamente. 
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Com efeito, na formação de professores a questão central que passa a ser 

discutida e desvendada é que [...] ―o aprendizado é considerado um aspecto 

fundamental para que as funções psicológicas superiores aconteçam; dessa forma, 

o ensino é fator imprescindível para o desenvolvimento do psiquismo humano‖ 

(FACCI 2006, p. 22-23). Desta forma, substancialmente para ocorrer o 

desenvolvimento e a formação da personalidade do aluno com ou sem deficiência 

depende, não simplesmente das estratégias utilizadas no processo educacional, 

mas sim, dos conteúdos e fins nelas veiculados e dos fundamentos filosóficos.  

Neste processo é indispensável à intencionalidade na prática educativa, uma 

vez que o pressuposto eleito requer a mediação focalizada naquilo em que a criança 

não consegue fazer sozinha, mas consegue com o auxílio ou a ajuda de um adulto, 

neste caso o professor. 

 Assim, nos cursos de formação de professores desenvolvidos pelo Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade no município de Cascavel, o enfoque na 

concepção da psicologia histórico-cultural visa contribuir para o conhecimento dos 

processos de desenvolvimento e aprendizagem, uma vez que se possa orientar o 

ensino conforme as características pertinentes a essas dimensões. Buscamos 

justificar, portanto, a relevância desse referencial teórico para a formação de 

professores. 

 Desse modo, para conduzir o processo de ensino e aprendizagem, nesta 

perspectiva, implica compreender que a aprendizagem dirige o desenvolvimento e 

realizar intervenções na busca de superação do nível atual de desenvolvimento sem, 

no entanto, afastar-se das possibilidades definidas pela zona de desenvolvimento 

próximo. Significa ensinar para que ocorra no desenvolvimento dos alunos com e 

sem deficiência, transformações das funções psicológicas elementares em funções 

superiores, o que representa, uma condição para que estes tenham elementos que 

os possibilite superar as concepções cotidianas e alcançar níveis mais elevados de 

compreensão da realidade e das objetivações do gênero humano. Para Vigotski, a 

educação escolar tem uma função específica, ou seja, atuar naquilo em que a 

criança não consegue desenvolver sozinha. Frente a essa afirmação o autor declara 

que: 

 
 
Um ensino orientado até uma etapa de desenvolvimento já realizado 
é ineficaz do ponto de vista do desenvolvimento geral da criança, não 
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é capaz de dirigir o processo de desenvolvimento, mas vai atrás dele. 
A teoria do âmbito de desenvolvimento potencial origina uma fórmula 
que contradiz exatamente a orientação tradicional: o único bom 
ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento (VIGOTSKII, 
2006, p. 114, grifos do autor). 
 
 

 Tendo em vista a relevância da educação numa perspectiva sócio-histórica, 

Facci, referenciada nos estudos de Kostiuk (1991, p. 23), ressalta a importância de o 

professor ter ―clareza de como o ensino influi sobre o desenvolvimento intelectual e 

das características psicológicas dos alunos‖. Ainda destaca a necessidade de que 

―se estudem maneiras de valorizar a eficácia dos diversos métodos de ensino no 

desenvolvimento do pensamento, da memória e de outros processos mentais‖. 

Aponta para a necessidade de que ―os professores precisam ser formados por 

cursos que realmente provoquem suas funções psicológicas superiores, com 

conteúdos científicos que contribuam para eles refletirem sobre a prática e com 

práticas que os façam discutir os conteúdos teóricos apresentados‖ (FACCI, 2007, p. 

152). 

 Com esse propósito, apresentamos a programação desenvolvida nos cursos 

de Formação de Gestores e Educadores do Programa em estudo. Os eixos 

temáticos em nossa análise são demonstrativos dos pressupostos teóricos 

defendidos. 

TABELA 03 – TEMAS DA FORMAÇÃO EM CASCAVEL 

Ano Eixos temáticos propostos pelo MEC
39

 Plano de Ação do Município/Temas das 
Palestras 

 
2004 

1)Saberes e Práticas da Inclusão-
Educação Infantil; 
2)Saberes e Práticas da Inclusão –
Ensino Fundamental; 
3) Referenciais para Construção se 
Sistemas Educacionais Inclusivos; 
4)Direito à Educação. 

* dados não localizados nos arquivos da 
SEMED. 

 
2005 

Série: Saberes e Práticas da Inclusão 
(Ensino Fundamental); 
1)Recomendações para a Construção 
de Escolas Inclusivas; 
2)Desenvolvendo Competências para o 
Atendimentos das Necessidades 
Educacionais de Alunos Surdos; 
3) Desenvolvendo Competências para o 
Atendimentos das Necessidades 
Educacionais de Alunos com 
Deficiência Física/ neuro-motora; 
4) Desenvolvendo Competências para o 
Atendimentos das Necessidades 

1)Inclusão um desafio para os Sistemas 
Educacionais; 
2)Educação de alunos com Superdotação; 
3)Inclusão de alunos com Autismo e outras 
síndromes; 
4) Inclusão de alunos com Deficiência 
Auditiva; 
5)Orientações e Marcos Legais para 
Inclusão; 
6)Atendimento Educacional Especializado 
para Deficiência Mental; 
7)Um agir ético numa sociedade inclusiva; 
8)Educação Infantil no Sistema 
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 Conforme documento orientador dos anos citados. 
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Educacionais de Alunos com Altas 
Habilidades/Superdotação; 
5) Desenvolvendo Competências para o 
Atendimentos das Necessidades 
Educacionais de Alunos Cegos e 
Alunos com Baixa Visão; 
6)Avaliação para Identificação das 
Necessidades Educacionais Especiais. 

Educacional Inclusivo; 
9)Inclusão de alunos cegos ou com baixa 
visão; 
10)Experiências Inclusivas; 
11)Fundamentos e Princípios da Educação 
Inclusiva; 
12)Escola e família: um compromisso 
comum em educação. 

 
2006 

1)Inclusão: Um desafio para os 
Sistemas Educacionais; 
2)Fundamentos e Princípios da 
Educação Inclusiva; 
3)Escola e Família: Um compromisso 
comum em educação; 
4)Educação Infantil no Sistema 
Educacional Inclusivo; 
5)Orientações e Marcos Legais para a 
Inclusão; 
6)Experiências educacionais inclusivas; 
7)Atendimento Educacional 
Especializado para deficiência mental; 
8)Tecnologias Assistivas no processo 
Educacional; 
9)Surdocegueira: processo de ensinar e 
aprender; 
10)Educacional de alunos com 
Superdotação/Altas habilidades; 
11)Inclusão de alunos Deficiência 
Auditiva/ Deficiência visual; 
12)Inclusão de alunos com Autismo. 

1)História da pessoa com deficiência na 
escola e na família; 
2)Pressupostos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento na abordagem 
vigotskiana; 
3)A Inclusão de alunos com Deficiência 
Auditiva; 
4)Tecnologias Assistivas no Processo 
Educacional; 
5)Educação de Alunos com 
Superdotação/Altas Habilidades; 
6) O Processo Educacional das Pessoas 
Cegas e com visão reduzida; 
7)Atendimento Educacional Especializado 
para Deficiência Mental; 
8)Inclusão: um desafio para os  Sistemas 
Educacionais: 
9)Inclusão de alunos com Autismo, 
Condutas Típicas e outras Síndromes; 
10)Orientações e Marcos Legais para a 
Inclusão. 

2007 
2008 

1)Atendimento Educacional 
Especializado- aspectos gerais e 
orientações pedagógicas; 
2)Atendimento Educacional 
Especializado–Deficiência Mental; 
3)Atendimento Educacional 
Especializado – Pessoa com Surdez; 
4)Atendimento Educacional 
Especializado– Deficiência Física; 
5)Atendimento Educacional 
Especializado–Deficiência Visual; 
6) A Hora e a Vez da Família em uma 
Sociedade Inclusiva. 
 
 

1)Psicologia Histórico-Cultural e Educação 
Especial: Superação do biológico pela 
apropriação da cultura; 
2)Fundamentos da Educação Especial na 
ótica da Psicologia Histórico-Cultural; 
3)O desenvolvimento das funções corticais 
superiores e os problemas de 
escolarização; 
4)A Educação de indivíduos considerados 
deficientes: um resgate de seus 
significados sociais e históricos; 
5)Sala de Recursos: fundamentos e 
mediações para o desenvolvimento das 
Funções Psicológicas Superiores; 
6)O direito da criança com deficiência à 
educação no ensino regular; 
7)Aprendizagem e desenvolvimento 
humano na perspectiva da psicologia 
Histórico-Cultural; 
8)Aluno com deficiência física e o uso da 
tecnologia Assistiva em sala de aula; 
9)A função da palavra na ausência da 
visão; 
10)O processo de aquisição da linguagem 
do aluno surdo com relação a apropriação 
da leitura e da escrita. 

2008 1)Política Nacional de Educação 1)O papel da escola: currículo e avaliação; 
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2009 Especial na Perspectiva Inclusiva; 
2)Direitos das pessoas com deficiência: 
marcos legais; 
3)O Ensino Comum na perspectiva da 
Educação Inclusiva: currículo, ensino, 
aprendizagem, conhecimento e 
avaliação; 
4)Atendimento Educacional 
Especializado–deficiência mental; 
5)Atendimento Educacional 
Especializado – deficiência física; 
6)Atendimento Educacional 
Especializado–surdez; 
7)Atendimento Educacional 
Especializado–deficiência visual; 
8) Autismo e inclusão escolar; 
9)Altas habilidades/Superdotação e 
inclusão escolar. 

2)Bilinguismo: o processo de aquisição da 
linguagem escrita na perspectiva 
vigotskiana; 
3)Superdotação: considerações a partir da 
psicologia vigotskiana; 
4)A escolarização nos Transtornos Global 
do desenvolvimento: atendimento 
educacional a crianças com autismo; 
5)Do desenvolvimento e da aprendizagem 
da pessoa com Deficiência 
Intelectual/mental; 
6)Aspectos organizacionais do 
Atendimento Educacional Especializado na 
Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva; 
7)O trabalho educativo e o 
desenvolvimento das funções psicológicas 
superiores; 
8)Relações entre ensino-aprendizagem e 
desenvolvimento da pessoa com 
deficiência; 
9)Compreendendo o uso do Sorobã na 
aquisição de conceitos matemáticos; 
10)A leitura e a escrita pelo método Braille. 

FONTE: MEC e SEMED 
NOTA: Organização da autora. 

 

 Considerando, portanto, os dados pesquisados em fontes da SEESP/MEC e 

da Secretaria Municipal de Educação de Cascavel, os eixos temáticos dos cursos de 

formação de gestores e educadores, analisados a partir de 2007, enfatizam 

perspectivas diferentes de trabalho.  

 Com base nos estudos vigotskianos que valorizam a educação para o 

desenvolvimento psicológico dos alunos, a prática pedagógica no município de 

Cascavel passa a ser orientada por meio da compreensão do desenvolvimento 

humano da pessoa com e sem deficiência. Com uma definição teórica, o município, 

como município-polo, desenvolveu o curso de formação a partir do conceito de 

desenvolvimento e aprendizagem defendidos por Vigotski, Leontiev e Luria. 

 Em se tratando da pessoa com deficiência, com base na concepção desses 

autores, as discussões realizadas em Cascavel, defendem que a deficiência não 

afeta simplesmente o organismo físico em si, ou seja, não é caracterizada 

exclusivamente pelo aspecto biológico, mas, em especial, nas repercussões sociais, 

pela dificuldade social relacionada às relações sociais com as quais está envolvido. 

Nesse sentido, Vigotski (1997) aponta que o professor não tem que atuar no fato em 

si, o ―defeito‖, mas nas consequências sociais deste, seu papel incide no ensino e, 

desta forma, no desenvolvimento de vias colaterais. 



 
 
 

128 

 

 

 

 
 
A educação da criança com diferentes defeitos deve basear-se no 
fato de que simultaneamente com o defeito estão dadas também as 
tendências psicológicas de uma direção oposta; estão dadas as 
possibilidades de compensação para vencer o defeito e de que 
precisam, ente essas possibilidades se apresentam em primeiro 
plano no desenvolvimento da criança e devem ser incluídas no 
processo educacional como sua força motriz. Estruturar todo 
processo educativo segundo a linha das tendências naturais a 
supercompensação significa não atenuar as dificuldades que surgem 
no defeito. [...], mas tensionar todas as forças para sua compensação 
(VIGOTSKI, 1997, p.32). 
 
 

 Sob este aspecto, entendemos que a deficiência não é fator impeditivo do 

desenvolvimento e sim o que implica sob tal condição, são as vias diferentes para 

ocorrer o desenvolvimento. O aluno terá acesso aos mesmos conteúdos que 

qualquer outra criança, mas por caminhos diferentes daqueles realizados pelos 

demais, oportunizando a este, como a qualquer outro indivíduo, passar do 

desenvolvimento primitivo ao cultural, pois conforme Vigotski (1997, p. 44), ―na 

essência, não existe diferença no enfoque educativo da criança com defeito da 

criança normal, nem na organização psicológica de sua personalidade‖. 

 A superação do aspecto biológico em relação com as experiências sociais se 

constitui no processo de apropriação da produção cultural universal, ―a cultura e o 

meio ambiente refazem uma pessoa não apenas por lhe oferecer determinado 

conhecimento, mas pela transformação da própria estrutura dos seus processos 

psicológicos‖ (VYGOTSKY; LURIA, 1996, p. 228). Os processos naturais pelos quais 

a criança inicia sua vida, rapidamente se modificam dando origem a uma forma 

inteiramente nova, onde os constituintes naturais biológicos transformam-se em 

processos complexos, formados como resultado da influência cultural e, de uma 

série de condições resultantes da relação ativa da criança em seu meio social. 

Assim Vigotski (1997, p. 153), afirma que ―[...] o desenvolvimento cultural é a esfera 

principal onde é possível a compensação da deficiência. Onde é impossível o 

desenvolvimento orgânico, ali está aberta de um modo ilimitado a via do 

desenvolvimento cultural‖. 

 Conforme indica o autor, a educação da pessoa com deficiência deve partir 

do pressuposto de que simultaneamente com a deficiência existem as possibilidades 
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de compensação deste ―limite‖ e que são as possibilidades que devem ser incluídas 

na prática educativa, superando a concepção de determinismo biológico. 

 Assim, para que o processo educacional consiga transformar-se em objeto de 

superação se faz necessário que os professores conheçam as peculiaridades e 

forças determinantes da educação, garantindo desse modo, as condições para que 

no processo educacional a pessoa com deficiência adquira a cultura universal. 

 Nos documentos atuais verificamos a defesa de que o atendimento a alunos 

com necessidades educacionais deva ser garantido na educação geral, tendo a 

mesma base e a mesma finalidade, utilizando-se de metodologias, recursos e 

procedimentos diferenciados, sempre que necessários. Com efeito, não nos 

posicionamos contrários a esses encaminhamentos, no entanto, deve-se buscar 

uma educação que priorize o conhecimento científico a todos os indivíduos e do 

mesmo modo, uma formação de professores que valorize o desenvolvimento do 

pensamento teórico, possibilitando condições de realizar a atividade social de forma 

mais consciente. Corroborando com essa análise, Saviani aponta, 

 
 
[...] que a prática será tanto mais coerente e consistente, será tanto 
mais qualitativa, será tanto mais desenvolvida quanto mais 
consistente e desenvolvida for a teoria que a embasa, e que uma 
prática será transformada à medida que exista uma elaboração 
teórica que justifique a necessidade da sua transformação e que 
proponha as formas da transformação, estamos pensando a prática a 
partir da teoria (SAVIANI, 2005, p.107). 
 
 

 Nesse sentido, os apontamentos de Saviani nos indicam uma posição 

contrária à perspectiva teórico-pedagógica adotada pelos órgãos oficiais para a 

educação brasileira, as quais fundamentam a proposta de formação discutida nesse 

trabalho. Mesmo considerando esses entraves ―é preciso resgatar a importância da 

escola e reorganizar o trabalho educativo, levando em conta o problema do saber 

sistematizado, a partir do qual se define a especificidade da educação escolar‖ 

(SAVIANI, 2005, p.98). Significa dizer que a formação de professores 

organizacionalmente voltada para uma prática pedagógica crítica precisa se 

posicionar contra as teorias pedagógicas que se mantêm atreladas a projetos 

políticos e econômicos neoliberais. 

Em caso de instrumentalização técnica, como requer o atendimento a alunos 

com necessidades educacionais especiais, ela não dispensa a formação teórico-
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filosófica consistente. Indagamos, pois, quanto não repercutiria se a formação 

contemplasse isso que pleiteamos, ante o nível e extensão de abrangência que esse 

modo formativo continuado permite e alcança, de fato. 

A proposta pedagógica elaborada pelo Município de Cascavel (2008) 

demonstra a viabilidade em se levar as discussões aqui realizadas para um plano 

propositivo. Nela, pode ser identificada a matriz teórica assumida, os 

direcionamentos e alternativas pedagógicas dadas. Isso é necessário que 

marquemos para que não se entenda que as elaborações analítico-críticas são 

desvinculadas da materialidade que a sala de aula apresenta. 

Lidamos com homens, com ou sem deficiências, reais, que se constituem 

como tais pela prática social estabelecida. Nesse sentido, tomamos por necessário 

esse trabalho de olhar para aquilo que realizamos enquanto sociedade, 

vislumbrando possibilidades de outro devir.  

 



 

 

 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao findarmos este trabalho, queremos expor alguns pontos que nos parecem 

fundamentais a respeito do nosso objeto de estudo: 

a) O reconhecimento da educabilidade da pessoa com deficiência se deu num 

processo histórico. Só se reconhece quando as condições objetivas assim o 

permitem. 

 Percebemos no percurso dessa pesquisa que as condicionalidades históricas, 

criaram situações nas quais se deu atenção à escolarização da pessoa com 

deficiência. Embora somente no século XX se percebam ―os avanços‖, concluímos 

que esta condição só se coloca diante das relações sociais de produção e do nível 

de desenvolvimento das forças produtivas desenvolvido, bem como, das 

necessidades colocadas para transmitir à população, os conhecimentos técnicos e 

os valores ideológicos necessários ao processo de reprodução do capital.  

 Também, é possível depreender que o processo de escolarização das 

pessoas com deficiência tem sua gênese nas discussões no âmbito da ciência 

moderna, bem como na esfera das instituições de atendimento, famílias e pessoas 

com deficiência. 

 Conforme apontamos na primeira seção deste trabalho, a atenção dispensada 

às pessoas com deficiência foi se caracterizando de diferentes formas, respeitados 

os valores de cada sociedade e cultura. Este percurso podemos dizer que 

compreende também o processo de desenvolvimento da humanidade. 

 Assim, ao emergir a era da inclusão concluímos que a intenção, mesmo nos 

limites, foi de atender, de um determinado modo, uma parcela da população que 

notoriamente por sua condição antes social que biológica encontra-se excluída do 

processo de escolarização, ou seja, da produção cultural, cientifica produzida pela 

humanidade. E assim, amparados em documentos nacionais e internacionais a 

legislação educacional brasileira aponta para a educação inclusiva. Sem a intenção 

de negar a validade e a importância desse processo, os vieses empregados nos 

documentos legais que explicitam compromissos políticos com a educação da 

referida população apontam o entendimento de que todas as pessoas são ao 

mesmo tempo partícipes e responsáveis pelo novo modelo de relações sociais 
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baseado nos princípios da igualdade de oportunidades, do respeito à diversidade e 

da valorização das diferenças e do conceito relativista de conhecimento. 

 Contudo, utilizamo-nos das palavras de Barroco (2011, p.170) que, ao 

abordar sobre o reconhecimento e a educabilidade das pessoas com deficiências, 

afirma que ―[...] longe de ser um arrolamento de fatos e feitos, demonstra, na 

verdade, as possibilidades humanas de aprender, de desenvolver-se, de superar-se 

e, certamente, a sua apropriação pode vivificar o trabalho educativo em meio à 

contradição citada que se processa‖. 

 b) O reconhecimento da diferença provocada pela deficiência, que passou a 

ser notória, visto que exposta, e da educabilidade, gerou a demanda de professores 

especializados. 

 Com o desenvolvimento da ciência encontramos esforços para explicar a 

deficiência. O conhecimento a respeito do desenvolvimento humano e de suas 

patologias vai se constituído. Percebe-se que sobre os avanços científicos, há 

também uma mudança nas práticas relacionadas às pessoas com deficiência. Estas 

não são mais vistas como incapazes, mas como minorias privadas do acesso aos 

direitos sociais. 

 Desta forma, encaminha-se para escola um conjunto de ações para que esta 

se constitua num espaço de aprendizagem para todos os alunos. Compreendemos 

que realmente é função da escola a transmissão de conteúdos científicos com a 

intencionalidade de possibilitar o desenvolvimento das funções psicológicas mais 

elaboradas seja para pessoa com ou sem deficiência. No entanto, é importante 

afirmar que não é a deficiência em si uma condição que impõe limites ao indivíduo, 

porém as condições sociais que estão colocadas. 

 Nesse sentido, pode-se entender que os direitos expressos na legislação 

referentes à escolarização da pessoa com deficiência, colocam-se como um devir 

para formação de professores. O professor necessita compreender a diversidade. 

 Contudo, a proposta de formação conforme o apresentado no segundo 

capítulo revela um conceito de formação destinado a manter as condições gerais da 

produção capitalista, a manutenção de uma sociedade cindida na exploração do 

trabalho. 

 c) A formação de professores segue o curso da organização e 

desenvolvimento da sociedade – o professor deve dar segmento ao processo 

civilizatório instituído. 
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 De acordo com documentos analisados, a formação de professores é o 

reflexo da realidade social, revelando-se, outrossim, nas últimas décadas, nas 

transformações do mundo do trabalho provocadas pela globalização da economia, 

pelas inovações tecnológicas, pela reestruturação produtiva, enfim, pela crise 

estrutural do capital. 

 As iniciativas, ao longo da década de 1990, indicam ações sistemáticas inter-

relacionadas que sinalizam a incursão do capital no campo da educação, ou seja, o 

ajuste da educação à lógica de acumulação e expansão do sistema, identificada em 

pelo menos três direções: relativização do conhecimento, tendo em vista as 

necessidades de conhecimentos práticos e utilitários à solução dos problemas 

imediatos; formação do trabalhador para atender às demandas da organização 

produtiva; e a educação como mercadoria.  

  Esses determinantes imprimem novos processos formativos que condicionam 

a organização do trabalho docente à consolidação de saberes pedagógicos utilitários 

e pragmáticos. Assim, a instauração de novos paradigmas educacionais define a 

cidadania como finalidade da educação escolar e evocam a retórica da qualidade e 

equidade efetivada pela eficiência e produtividade do sistema. Os novos saberes no 

campo da formação docente e a prática pedagógica dos professores, bem como as 

teorias pedagógicas, apontam para a formação do professor reflexivo, crítico, 

pesquisador e competente.  

  d) A formação humana sob o capitalismo se dá de modo parcial, unilateral. 

Assim, a formação do trabalhador da educação também se faz por este modo e para 

reprodução desse modelo de existência.  A década de 1990 foi emblemática nesse 

sentido. 

 Ao investigarmos sobre as reformas educacionais no Brasil, e nesse contexto 

a formação de professores, percebemos que as orientações defendem a ideia de 

que os profissionais da educação necessitam de uma formação que priorize 

conhecimentos sobre a prática cotidiana, que o professor seja capaz de resolver 

problemas advindos da prática. A discussão dos pressupostos baseia-se na 

experiência uma vez que os professores encontram subsídios para seu trabalho nos 

desafios que enfrentam cotidianamente e nas respostas que elaboram para esses 

desafios.  
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No estudo dos documentos foi possível identificar a defesa da formação de 

professores centralizada em formas de pensar e tomar decisões diante de situações 

práticas e imprevisíveis. 

Em nossa análise, concluímos que tal proposta de formação encontra-se 

atrelada a política preconizada pelos organismos multilaterais e associada à 

totalidade das políticas mundiais voltadas ao ajuste fiscal em nome da superação da 

crise do capital e da consolidação das mudanças propostas pela ordem neoliberal. 

 Observamos que os pressupostos teórico-filosóficos que orientam a formação 

de professores são fortemente influenciados pelos modismos pedagógicos e suas 

tendências, os quais valorizam um tipo de educação que em nada altera a situação 

da atual sociedade e tampouco tem na emancipação humana seu horizonte. Pois, 

nesse modelo de formação o objetivo é formar uma subjetividade que seja alheia às 

contradições provocadas pelo modo de produção vigente. Dessa forma, não há a 

preocupação de superar a esfera política e propor uma autêntica emancipação 

humana, entendida como uma sociabilidade livre e universal, nem existe a 

preocupação de superar a forma de sociabilidade a que estamos submetidos. 

 Com esse modelo de formação humana, que centraliza na subjetividade, para 

atender ao modelo produtivo na sociedade capitalista, o desenvolvimento das 

capacidades potenciais do indivíduo fica limitado. O homem ignora que é produto do 

trabalho de todos os homens - coletividade e perde a noção de humanidade e 

pertencimento, acaba por compreender que o próprio gênero humano lhe é 

estranhado. Produz-se uma consciência estranhada, que embota a capacidade de 

conseguir analisar a realidade e desvendar os elementos necessários para 

transformá-la. 

Vemos, portanto, que mesmo alijados pelo modo de produção capitalista, 

podemos e devemos realizar ações humanizadoras. Nesse sentido, é desafiador e 

necessário desenvolver uma formação que esteja pautada no conhecimento 

científico, fundamental à instrumentalização da classe trabalhadora. Pois, conforme 

Tonet (2009) é por meio da apropriação que o indivíduo singular vai se constituindo 

membro do gênero humano, na medida em que se gera um obstáculo para essa 

apropriação confere também num impedimento para o desenvolvimento integral do 

homem.  Portanto, não se avança em direção nenhuma se a prática educativa 

estiver esvaziada de seu conteúdo específico, isto é, do saber sistematizado.  
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e) A formação de professores para atuação na educação especial/inclusiva 

segue o modelo da escola ou ensino comum. 

 Percebemos no percurso dessa pesquisa que o perfil de competências 

considerado adequado para os professores do ensino comum é também requerido 

ao profissional que atua na Educação Especial, ou nas propostas de educação 

inclusiva. A formação, o perfil e as competências do professor da ―educação 

inclusiva‖ propostos nos documentos analisados estão pautados em um processo 

contínuo e ativo de resolver os problemas identificados na escola e na comunidade. 

O trabalho educacional a ser desenvolvido no espaço escolar caracteriza-se como 

aquele que atende às necessidades básicas de aprendizagem de todos os alunos, 

que percebe seus interesses, que busca parcerias com as famílias e os voluntários 

da comunidade, que desenvolve atividades de gestão na escola. Nesse caso, cabe 

aos professores: adequar os currículos escolares, com a sensibilidade de perceber 

os interesses e motivações dos alunos, a resolução dos problemas do cotidiano 

escolar, propondo parcerias com as famílias e a comunidade em geral. 

 Confere aos professores a tarefa de serem, ao mesmo tempo, promotores de 

parcerias com as famílias dos alunos e com a comunidade, além de serem solidários 

na perspectiva de resolver os problemas cotidianos em suas unidades escolares. 

f) A superação dessa formação deve levar em conta os fundamentos 

filosóficos e metodológicos que a sustentam – Pedagogia Histórico-crítica, Psicologia 

Histórico-Cultural (homem, sociedade).  

Mesmo nos limites da sociedade capitalista, defendemos uma concepção de 

sociedade e educação, em que o direito à educação decorre de um projeto 

educativo que privilegie a socialização-apropriação do conhecimento para todas as 

crianças e jovens, sejam eles com ou sem deficiência. De certa forma, uma 

concepção de sociedade que valoriza a educação enquanto processo criador e 

emancipador do homem. Com esse propósito, defende-se que.  

 
 
[...] as possibilidades objetivas para a superação do capital, da 
realização de uma sociabilidade livre e universal e de uma produção 
regida pela produção de coisas úteis, se encontram no 
desenvolvimento do próprio capitalismo e solicitam um passo 
adiante: o revolucionamento da própria estrutura que as gerou 
(SALA, 2010, p. 93). 
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 Dessa forma, o pensamento crítico na formação teórica do professor é 

fundamental para que este não reproduza enquanto prática docente as teorias 

pedagógicas apresentadas pelo lema ―aprender a aprender‖ que impedem que 

professores e alunos avancem em direção à humanização, pela mediação do 

pensamento teórico. É preciso, pois, romper com o ―recuo na teoria‖ que foi 

acometido a formação de professores e, para isto, a psicologia histórico-cultural e a 

pedagogia histórico-crítica  podem contribuir, desde que seja apresentada de acordo 

com os princípios do pensamento crítico, onde se vislumbra o homem em suas 

múltiplas determinações. 

 Assim sendo, justifica-se a ênfase no trabalho com a formação de professores 

por entender que o conhecimento transmitido por meio do trabalho educativo é uma 

necessidade quando pensamos que a transformação das consciências ocorre a 

partir da superação da individualidade em-si e do alcance à individualidade para-si. 

Pois, conforme defende Sánchez Vásquez (1968)40 citado por Saviani: 

 
  
A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para sua 
transformação, mas para isso tem que sair de si mesma, e, em 
primeiro lugar tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com 
seus atos reais, efetivos, tal transformação. Entre teoria e atividade 
prática transformadora se insere um trabalho de educação das 
consciências, de organização dos meios materiais e planos 
concretos de ação; tudo isso como passagem indispensável para 
desenvolver ações reais, efetivas. Nesse sentido, uma teoria é 
prática na medida em que materializa, através de uma série de 
mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento 
da realidade ou antecipação ideal de sua transformação (VÁSQUEZ 
apud SAVIANI, 2009, p. 66). 
 
 

  Daí decorre que a escola é o lugar onde deve ocorrer a transmissão dos 

conhecimentos que representam a síntese das objetivações humanas, portanto, as 

conquistas do gênero humano. 

 Assim, consideramos relevante que o professor tenha como instrumento em 

sua formação a concepção de homem, presente na teoria marxista, que ao ser 

apropriada pelos professores em formação seja uma possibilidade de compreender 

as necessidades histórico-sociais do gênero humano, na luta pela emancipação 

humana, pela liberdade plena e não apenas pela cidadania consentida da ordem 

vigente. Desse modo, defende-se a atividade educativa dos professores como 

                                                 
40

 VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. Filosofia da práxis. 1968. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 
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possibilidade de humanização, elemento fundamental, ainda que não suficiente, 

para a superação das condições socioculturais impostas pelo capital. 

 Com efeito, o que deve compor a formação e o trabalho do professor, são os 

conhecimentos socialmente produzidos, os quais permitem o embasamento teórico, 

um conhecimento sólido e profundo sobre a sociedade, o homem, ou seja, sobre a 

realidade histórico-social, visto que a prática pedagógica constitui a atividade 

sistemática e intencional, com vistas a contribuir para a apropriação do patrimônio 

cultural historicamente construído pela humanidade.  

g) Reproduzimos o instituído em nossa prática social e profissional. 

Contraditoriamente, no processo dessa reprodução encontramos os germens da 

superação. 

 Percebemos nessa pesquisa que, os saberes pedagógicos da formação 

docente, efetivamente, estão distantes das necessidades histórico-sociais requeridas 

na atividade educativa. Portanto, tendo em vista a luta pela socialização da riqueza 

material e intelectual que o ser humano produziu e acumulou historicamente, cabe-

nos, realizar uma crítica ao processo de formação de professores e aos mecanismos 

de banalização do conhecimento em função da reprodução da lógica social vigente. 

 Diante disso, cabe à escola defendida, com base na teoria explicativa da 

aprendizagem e do desenvolvimento humano (psicologia histórico-cultural) e no 

trabalho com os conteúdos científicos como instrumentos para a vida dos alunos 

(pedagogia histórico-crítica), fazer o enfrentamento a partir da prática social, 

tornando possível a existência de uma educação baseada em outros patamares e 

propósitos, ou seja, a existência de uma escola crítica numa sociedade capitalista. 

h) A luz das teorias Pedagogia Histórico-crítica e Teoria Histórico-Cultural, O 

Programa do MEC contém em si as contradições e limites do apontado 

 Na análise do programa de formação ―Educação Inclusiva: direito à 

diversidade‖ percebemos que este se apoia no discurso da propalada educação 

inclusiva, e, portanto, os mecanismos de que dispõe para minimizar a exclusão 

escolar não superam os elementos que geram a desigualdade educacional, 

relacionados a ensinar e aprender que, por sua vez, estão vinculados à dinâmica 

social vigente. 

 Cabe à formação proposta pelo programa, amparar o reconhecimento das 

diferenças e a dar conta da diversidade, uma vez que, para atender a essas 
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proposições, a formação de professores precisa ter por base a perspectiva do 

―aprender a aprender‖.  

 O modelo de formação recomendado tem contornos de flexibilização e 

dicotomia, pois as desigualdades sociais e educacionais são justificadas por meio da 

igualdade de oportunidades. Articula-se a essa compreensão o reconhecimento das 

diferenças, que é compreendido na oferta daquilo que o sujeito tem condições de 

receber. Em nome dessa defesa, são propostos mecanismos de flexibilização 

curricular que podem significar empobrecimento das exigências escolares, uma vez 

que os currículos podem ser reduzidos com base nas dificuldades dos alunos e, 

mesmo assim, ser considerados como parte do processo de inclusão educacional, 

processo de acolhimento à diversidade.  

 Em contraposição a essa concepção de formação, cumpre-nos afirmar que os 

processos de produção de desigualdade social e educacional são constituintes do 

metabolismo do capital. E, que a necessidade de inclusão não é uma condição, 

antes, é produto da desigualdade social que gera a exclusão.  Afirmar também que é 

sobre as contradições presentes nas dinâmicas da sociedade que nascem as 

possibilidades de travar relações de lutas e assim vislumbrar políticas de inclusão 

que contestem a produção de desigualdades sociais e educacionais. 

i) O trabalho em Cascavel buscou a superação, com limites de um trabalho da 

Rede Pública Municipal, envolto em características e percursos que a política impõe.  

O momento não é de abandono do processo conquistado, mas de 

continuidade no desenvolvimento de cada um e do coletivo. 

 De acordo com o que apresentamos no último item do terceiro capítulo, a 

formação de professores desenvolvida no município de Cascavel busca contribuir 

com a compreensão teórica e, ao mesmo tempo, com as questões referentes à 

prática pedagógica. Para tanto, o processo de formação orienta-se pelos 

pressupostos do materialismo histórico dialético, pela psicologia histórico-cultural e 

pela pedagogia histórico-crítica. Tais pressupostos são fundamentais na formação e 

na prática docente, pois contribuem para as reflexões a respeito da repercussão da 

educação escolar no psiquismo, bem como, na relação existente entre 

desenvolvimento e aprendizagem, e a importância dos conteúdos escolares na 

formação da consciência, com vistas à educação realmente humanizadora. 

 É possível concluir que a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-

crítica fornecem elementos para refletir sobre o próprio significado do processo 
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educativo na humanização do indivíduo e sobre a contribuição do professor nesse 

processo. Ao tomar por base os pressupostos da teoria marxista, cada professor tem 

o compromisso de contribuir, com seus conhecimentos, para transformação da 

sociedade. Porém, não podemos partir do princípio de que qualquer  forma de 

aprendizagem corrobora para sua realização e, nessa direção, ―urge superar os 

ideários que naturalizam a formação humana e preterem a inteligibilidade do real 

como necessariedade e direito de todos‖ (MARTINS, 2011, p. 56). 

k) A formação de professores deve voltar-se para a humanização do próprio 

professor e do aluno com ou sem deficiência. 

Mesmo em tempos de reprodutibilidade incontrolável do capital, e com tudo o 

que isso implica para a prática social e para a formação social das mentes, aliar a 

pedagogia histórico-crítica e a teoria histórico-cultural nos parece necessário. Isso 

implica em pensarmos que a formação de professores para atendimento educacional 

de pessoas com deficiências deva mirar o processo de humanização dos indivíduos.  

Conforme a teoria vigotskiana, não pleiteamos somente a formação do 

homem cultural, que se apropria dos recursos criados pela humanidade para 

relacionar-se com a natureza, com o mundo. Consideramos que a apropriação de 

conhecimentos ou da ciência leve à formação daquilo que é propriamente humano, 

as funções psicológicas superiores, a outro patamar. Mas isso não é suficiente. É 

preciso que os indivíduos que ensinam e os que aprendem se formem como 

culturais e, mais que isso, como livres, como emancipados. Isso requer que se 

apropriem das múltiplas determinações que incidem sobre dado fato, que sejam 

capazes de ultrapassar a esfera da aparência, que coloquem em relação mente e 

corpo, indivíduo e sociedade, história da humanidade, história de um dado povo e 

cultura, de uma dada classe social, com a história da escolarização de cada um – 

com seus sucessos e fracassos. Implica, também, em reposicionar o que é biológico 

ao lugar que lhe cabe, isto é, como equipamento inicial, e o que é pedagógico, como 

fator que interfere diretamente na aprendizagem e no desenvolvimento, ou seja, 

como reequipamento cultural. 

Nessa direção salientamos a importância fundamental que tem a história e a 

filosofia para a formação técnica deste profissional em tela.  

 
 
O exposto permite pensar que os alcances da educação inclusiva 
atual, que se vale de tantos recursos importantes para a diagnose e 
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o atendimento, podem ser limitados ao se dispensar a história e a 
filosofia e ao se desacreditar da escola como instituição capaz, não 
de acabar com a marginalização ou exclusão em si, mas de levar ao 
entendimento delas, de suas origens e desdobramentos e dos 
mecanismos para seu enfrentamento (BARROCO, 2011, p.192). 
 
 

 Ambas as disciplinas ou áreas do saber permitem que o pensamento do 

professor seja analítico, sintético e generalizador e, por isso, em condições de ser 

crítico e propositivo. É preciso que o professor tenha elementos para vislumbrar 

outro desenvolvimento do aluno com necessidades educacionais especiais, além do 

já alcançado; é necessário que ele considere as potencialidades a serem formadas e 

buscar por tal formação ante um mundo em contradições que se intensificam. Mas, 

além disso, a história e a filosofia, sob as bases assumidas neste trabalho, permitem 

outra concepção mundo e de ser humano, bem como a identificação dos 

compromissos da educação escolar (comum ou inclusiva) com os rumos da 

humanidade.  
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