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Mãe, 

“Quando a tristeza estava mais pesada, quando o 
cansaço estava mais profundo, quando a mente estava 

mais desgastada, você chegou e como num passe de 
mágica me mostrou que a gente pode tudo o que a gente 
acredita e que a diferença entre o quase e o conseguir é 

a maneira como a gente luta no final, e que a diferença 
entre sonho e realidade é apenas uma questão de 

segundos. Eu estou tentando chegar lá e se Deus quiser 
vou conseguir, porque hoje eu aprendi que nunca 

devemos desistir de nada da nossa vida, pois estamos 
nela para enfrentarmos os desafios que aparecem. Se 
hoje eu não fui tão forte o quanto sou, saiba que fiquei 

mais forte depois de tudo o que você falou, e aconteça o 
que acontecer eu não vou desistir, se no final eu não 

conseguir vou estar de cabeça erguida, pois terei feito o 
melhor que pude. Hoje você me ensinou que na vida a 

gente não pode ter tudo o que sonha, mas que podemos 
lutar até o fim. O maior presente da minha vida é que 
você é a minha mãe. Obrigada por ter feito tudo ficar 

bem hoje e sempre. Amo muito você, beijos.. 

 

    (THALITA, Setembro/2004). 
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RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho de pesquisa, intitulado “DESVELANDO O LUGAR 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS MATRIZES CURRICULARES DOS CURSOS 

DE PEDAGOGIA E DO CURSO NORMAL SUPERIOR À LUZ DA TEORIA DA 

INCLUSÃO”, investiga as matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia e do 

curso Normal Superior das Instituições de Ensino Superior da cidade de Recife-

PE, identificando a existência de conteúdos nas disciplinas de Educação 

Especial ou afins, que contribuam para a formação do professor para a 

Educação Inclusiva. Os resultados da pesquisa revelaram que a existência de 

conteúdos nessas disciplinas sobre Educação Especial/Educação Inclusiva 

atende ao conceito de professor capacitado, presente na Resolução 

CNE/CEB2/11/09/2001 do MEC, pois, através do currículo prescrito, o 

professor pode comprovar que esses conteúdos estão inclusos na sua 

formação. Porém, apenas a existência deles (dos conteúdos) não é suficiente 

para o professor ser considerado capacitado para atuar em classes comuns 

com alunos que apresentam Necessidades Educacionais Especiais, visto que é 

necessário, também, que as proposições sobre currículo, avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem e formação de professores  apresentem 

perspectivas inclusivas, que contribuam para a construção de uma escola que 

priorize uma educação de qualidade para todos, baseada em fundamentos 

democráticos e na valorização de toda e qualquer diversidade que esteja 

presente no sistema educacional. 

 

Palavras-chave: Avaliação Inclusiva; Currículo; Educação Especial; Educação 
Inclusiva; Formação de Professores; Perspectivas Inclusivas. 



 

 

 

 ABSTRACT  
 
 
 
 

The present research, entitled “REVEALING THE ROLE OF SPECIAL 

EDUCATION IN THE CURRICULUM OF PEDAGOGIC COURSES AND IN 

THE REGULAR HIGHER EDUCATION COURSE, IN LIGHT OF THE THEORY 

OF INCLUSION”, investigates the structure or pedagogic courses and of higher 

education in Institutions of the city of Recife-PE, in order to identify content that 

contributes to the formation of the teacher on ‘Inclusive Education’.  The results 

of this research revealed that the existence of specific content, in the courses of 

Special Education/Inclusive Education, attends the present conception of a 

capacitated teacher in resolution CNE/CEB2/11/09/2001 of the MEC. It was 

found that With this curriculum, the teacher can prove that this content is 

included in his education formation. However, the existence fo this content 

alone, it’s not sufficient for the teacher to be considered capacitated to teach in 

joined classes, with students that present Special Educational Needs, since it is 

also necessary that the propositions over the curriculum, the evaluation of the 

teaching-learning process and the formation of teachers present inclusive 

perspectives that contribute to the construction of a school that prioritizes 

quality education for everyone, based on democratic principles and on the 

valorization of all and any diversity that is present in the educational system.  

  

Key-words: Inclusive Evaluation; Curriculum; Special Education; Inclusive 
Education; Teaching Formation; Inclusive Perspectives.  
 
 



 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

É lição sabida que o novo não se 
constrói só nem surge por passe de 

mágica. O novo nasce do arcaico, 
mas não repete o arcaico. O novo 

cria outros paradigmas, mas 
preserva, do arcaico, valores e 

práticas indispensáveis à 
construção da ponte para o futuro. 
A transição do velho para o novo é 

um processo. 
 

                                    (MOACYR DE GÓES). 
     
  
 

A pesquisa científica intitulada “DESVELANDO O LUGAR DA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS MATRIZES CURRICULARES DOS CURSOS DE 

PEDAGOGIA E DO CURSO NORMAL SUPERIOR À LUZ DA TEORIA DA 

INCLUSÃO”, foi realizada no Mestrado em Educação da Universidade Federal 

de Pernambuco, vinculada à linha de pesquisa Didática de Conteúdos 

Específicos.  

A defesa da cidadania e do direito à educação das pessoas que 

apresentam deficiências é atitude historicamente recente em nossa sociedade, 

manifestando-se através de medidas isoladas de indivíduos ou grupos. A 

conquista e o reconhecimento de alguns direitos podem ser identificados como 

elementos integrantes de políticas sociais, a partir de meados do século 

passado. 
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Mazzotta (2001) destaca, no Brasil, dois períodos na evolução da 

história da educação de pessoas com deficiência: 

1) de 1854 a 1956 – Iniciativas oficiais e particulares isoladas e 

2) de 1957 a 1993 – Iniciativas oficiais de âmbito nacional. 

No primeiro período, foram fundados os institutos especializados para 

atendimento de pessoas que apresentavam deficiências mentais, físicas e 

sensoriais.  

No segundo período, o atendimento educacional às pessoas com 

deficiência foi explicitamente assumido, em âmbito nacional, pelo Governo 

Federal, com a criação de campanhas especificamente voltadas para esse fim. 

A partir de 1993, a educação especial caracteriza-se pelos movimentos 

em favor da educação inclusiva, cujo princípio fundamental consiste em ensinar 

a todos os alunos juntos, independentemente das dificuldades e das diferenças 

que apresentem, utilizando adaptações curriculares, que são estratégias 

pedagógicas diversificadas que viabilizam a flexibilização do currículo de 

maneira tal que possibilite oferecer aos alunos, caso seja necessário, respostas 

educacionais adequadas às suas peculiaridades individuais. 

O Brasil, após a realização da Conferência Mundial de Educação para 

todos, em Jomtiem, na Tailândia, em 1990, fixou metas básicas para melhorar 

seu sistema educacional; entre tais metas constava a necessidade de melhorar 

a educação de crianças e jovens com necessidades educacionais especiais. A 

partir da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: 

Acesso e Qualidade, promovida pelo governo da Espanha e pela Unesco, em 
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junho de 1994, que resultou na Declaração de Salamanca, as teorias e as 

práticas inclusivas começaram a ser discutidas com maior ênfase no Brasil. 

Isso se deu, em parte, por conta das orientações advindas daquele 

documento a todos os países, mas, principalmente, aos oitenta e cinco países 

signatários, dentre eles o próprio Brasil. Exemplo dessas orientações está no 

Artigo 16, na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) sobre Princípios, 

Políticas e Práticas na área das necessidades educacionais especiais: “A 

legislação deverá reconhecer o princípio da igualdade de oportunidades para 

as crianças, os jovens e os adultos com deficiência na educação primária, 

secundária e terciária, sempre que possível em contextos integrados”. 

O atual debate sobre a educação inclusiva é uma proposta de aplicação 

prática ao campo da educação de um movimento mundial, a partir da década 

de 80, denominado inclusão social, que tem como princípio básico a igualdade 

de direitos e de oportunidades entre todos os membros da comunidade. E 

apesar de não ter se iniciado no contexto da educação especial, se refere 

também a ela, na medida em que seu alunado também faz parte da população 

historicamente excluída da escola e da sociedade. 

A mais recente Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9.394, de 20/12/96, (BRASIL, 1996) destina o Capítulo V inteiramente à 

Educação Especial, definindo-a em seu Artigo 58 como uma “modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais”. As necessidades especiais 

não dizem respeito apenas às deficiências, mas a todas as situações 

representativas de dificuldades de aprendizagem. 
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Portanto, a Educação Especial, como modalidade de educação escolar, 

deve estar inserida em todos os níveis educacionais, ou seja, Educação Básica 

(educação infantil, educação fundamental e ensino médio), Educação Superior, 

bem como integrada com as demais modalidades, como a educação de jovens 

e adultos, a educação profissional e a educação indígena. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 

documento produzido pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) define 

Educação Especial como sendo: 

Modalidade da educação escolar, processo educacional 
definido em uma proposta pedagógica, assegurando um 
conjunto de recursos e serviços educacionais especiais, 
organizados institucionalmente para apoiar, complementar, 
suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços 
educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar 
e promover o desenvolvimento das potencialidades dos 
educandos que apresentam necessidades educacionais 
especiais, em todas as etapas e modalidades da educação 
básica (BRASIL, 2001b, p. 39).  

 

O documento citado define educandos que apresentam necessidades 

educacionais especiais1 sendo: 

Aqueles que, durante o processo educacional, demonstram: 
dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 
processo de desenvolvimento que dificultem o 
acompanhamento das atividades curriculares, compreendidos 
em dois grupos: aquelas não vinculadas a uma causa orgânica 
específica; aquelas relacionadas a condições, disfunções, 
limitações ou deficiências (BRASIL, 2001b, p. 39). 

 

Neste estudo entendemos os alunos que apresentam deficiências não 

como sendo seres humanos incapazes e incompletos. Pelo contrário, 

                                                
1 Utilizaremos necessidades educacionais especiais, adotando a proposta de Mazzota (2001) 
de substituir educativa por educacional, considerando que a tradução do documento original de 
Salamanca (UNESCO, 1994) deve ser adaptada à terminologia educacional brasileira. 
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entendemos como pessoas que têm uma ou mais limitações de ordem 

sensorial, física ou cerebral. O termo deficiência, na expressão “portador de 

deficiência”, a nosso ver, não significa restrição, redução, pois deficiência é 

apenas e tão somente uma característica do indivíduo, e não a totalidade 

deste. Logo, a compreensão que temos da pessoa portadora de deficiência é 

aquela que encerra, no termo deficiência, a idéia de modificação, superação e 

convivência com essa característica, com um valor positivo. Por isso, 

concordamos com Lima (2000), quando afirma que: “[...] na limitação 

momentaneamente, não se pode fazer algo, mas que se podem buscar meios 

para superar, vencer, quebrar limites, expandir, ampliar horizontes, levando a 

barreira limite para mais distante do ponto anterior”. 

Trata-se, pois, de reconhecer a existência de uma ou mais “deficiências” 

de uma pessoa, mas não de simplesmente rotulá-la como deficiente. 

Dentro do movimento em prol de uma escola inclusiva, o papel do 

professor é significativamente importante, pois, a atuação deste numa 

perspectiva inclusiva, possibilita-o respeitar a diversidade dos educandos, 

contribuindo, desta forma, para o aprimoramento do processo educativo. 

De acordo com a Resolução CNE/CEB 2/11/09/2001, Artigo 18,  

São considerados professores capacitados para atuar em 
classes comuns com alunos que apresentem necessidades 
educacionais especiais àqueles que comprovem que na grade 
curricular de sua formação, em ensino médio ou superior, 
foram incluídos conteúdos ou disciplinas sobre Educação 
Especial.  

 

E que, tenham competências desenvolvidas para: 

        

Perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e 
valorizar a educação inclusiva; 
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Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de 
conhecimento de modo adequado às necessidades especiais 
de aprendizagem; 

Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o 
atendimento de necessidades educacionais especiais; 

Atuar em equipe, inclusive com professores especializados em 
Educação Especial (RESOLUÇÃO CNE/CEB2/ 
11/09/2001). 

 

Essa mesma resolução define que são: 

Professores especializados em Educação Especial aqueles 
que desenvolverem competências para identificar as 
necessidades educacionais especiais, para definir, 
implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias 
de flexibilização, adaptação curricular, procedimentos didático-
pedagógicos e práticas alternativas, adequadas ao 
atendimento das mesmas, bem como trabalhar em equipe, 
assistindo ao professor de classe comum nas práticas que são 
necessárias para promover a inclusão de alunos com 
necessidades educacionais especiais (CNE/CEB 
2/11/09/2001, ARTIGO 18).  

 

 

Assim sendo, segundo esse documento oficial, os professores podem 

ser “capacitados” ou “especializados” em Educação Especial. Carvalho (2004), 

afirma que essas providências são para serem realizadas a médio e/ou a longo 

prazo, pois as formações inicial e continuada exigem tempo, não somente para 

transmissão de conteúdos,mas para a efetivação de estágios e alteração de 

crenças, valores e atitudes.  

A autora considera muito importante a existência de leis e 

recomendações oficiais como essa, bem como o conhecimento delas, mas 

para garantir a Educação Inclusiva, isso não basta e insiste “que o eixo da 

transição está na mudança de atitudes frente à diversidade deixando de ser 

considerada como entrave, para ser entendida como uma riqueza, um auxílio 

ao trabalho docente” (CARVALHO, 2004, p. 148). 



 

21   

A capacitação do professor para uma educação inclusiva, isto é, para 

educação que contemple a educação especial, entendida como educação dos 

portadores de deficiência, não só constitui orientação do MEC, como também 

foi considerada requisito importante para contratação de docentes, como 

podemos verificar no Edital do Concurso Público do Município de Jaboatão dos 

Guararapes, Pernambuco, constante do Manual do Candidato (COVEST, 

2002), no qual é considerada atribuição para o cargo de Professor 2 (Ensino 

Fundamental, Médio e Normal): “... o exercício de docência na educação 

básica, na educação de jovens e adultos, e na educação especial e em 

atividades técnico-administrativo-pedagógicas que dão suporte ao ensino na 

forma da Lei” (COVEST, 2002, p. 28). [grifo nosso]. 

O grifo visa evidenciar a necessidade do professor se inteirar desse 

conhecimento, para atender às solicitações do mercado de trabalho.  

Ainda hoje, no ensino regular, encontram-se professores que declaram 

que, para atuar com alunos que apresentam deficiências, necessitariam ter 

uma formação específica em Educação Especial; caso contrário, eles não se 

sentiriam aptos para ensiná-los. De acordo com Mantoan (2003, p. 78), “o 

argumento mais freqüente dos professores, quando resistem à inclusão, é não 

estarem ou não terem sido preparados para esse trabalho”.  

Segundo Carvalho (2004) os professores alegam que em seus cursos de 

formação não estudaram a respeito e nem tiveram a oportunidade de estagiar 

com alunos da educação especial. Muitos professores apresentam resistência, 

negando-se a trabalhar com esse alunado e outros os aceitam para não 

criarem áreas de atrito com a direção das escolas. “Mas, felizmente, há muitos 
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que decidem enfrentar o desafio e descobrem a riqueza que representa o 

trabalho na diversidade” (CARVALHO, 2004, p. 27).  

A autora considera essas resistências como barreiras que precisam ser 

removidas para a garantia do sucesso da educação inclusiva embora considere 

também essas resistências como naturais, pois, “o novo assusta e mudança é 

um processo lento e sofrido. Creio que, ao refletir sobre as resistências, 

devemos examiná-las a partir da argumentação daqueles que resistem” 

(CARVALHO, 2004, p. 73).  

Vizim (2003), alerta que essa resistência presente nos profissionais da 

educação, não é uma banalidade que possa ser desconsiderada, pois ela tem 

contribuído para aumentar os mecanismos de exclusão escolar e corrobora 

com Carvalho (2004), quando afirma que: 

A própria formação de professores para as áreas da educação 
especial, historicamente denominados especialistas, contribuiu 
para a permanência das pessoas com deficiência no campo da 
educação especial. A alegação dos professores “não 
especialistas”, de não receberem, em sua formação 
acadêmica, informações pertinentes à área de educação 
especial fortaleceu, e vem fortalecendo, a resistência ao 
processo de inclusão, ainda que mudanças venham ocorrendo 
no currículo acadêmico (VIZIM, 2003, p. 65).  

 

Esse discurso que pontua a resistência de parte dos professores à 

inclusão escolar alinha-os a favor da continuação de Escolas Especiais. 

Mantoan (1999), atribui essa resistência ao fato desses professores terem 

dificuldades em aceitar a questão das diferenças e, conseqüentemente, não 

acreditar no sucesso da inclusão. 

Assim sendo, é possível que essa resistência dos professores se dê, em 

parte, por acreditarem que os alunos que apresentam deficiências sejam tão 
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diferentes que a atuação pedagógica necessitaria de conhecimentos, 

treinamentos e instrumentos específicos.  

Essa percepção tem como base o modelo clínico terapêutico que, na 

visão de Skliar (1997, p. 10), é definido como: “toda opinião e toda prática que 

anteponha valores e determinações acerca do tipo e nível de deficiência acima 

da idéia da construção do sujeito como pessoa integral, apesar de e com sua 

deficiência específica”.  

Nesta perspectiva, o enfoque recai sobre a deficiência em detrimento da 

pessoa como um todo. Logo, o professor não se considera competente para 

ensinar alunos que apresentam deficiências, por acreditar que precisaria se 

tornar especialista em deficiência para poder atuar pedagogicamente, não 

levando em consideração que a sua verdadeira especialização é no aprendiz 

“ enquanto ser que evolui, que constrói conhecimentos, que tem sentimentos e 

desejos e que traz para a escola sua bagagem de experiências de vida e de 

informações” (CARVALHO, 2000, p. 169). 

Com efeito, Mittler (2003) diz que a crença do professor, de que os 

alunos com deficiências necessitam de tratamento especial dificulta a inclusão. 

No entanto, o autor chama-nos a atenção para o fato de que tal percepção, em 

geral, muda, quando o professor tem uma experiência de incluir esses alunos 

em sua sala de aula. 

Em consonância com a compreensão de que não é necessária uma 

especialização do professor “no deficiente” a que vai ensinar, portanto, em 

acordo com a teoria da inclusão, muitos professores já reconhecem que sua 

especialização deve ser na educação de seus alunos, e não em uma ou mais 

das deficiências destes. 
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Sob essa égide, é importante lembrar que a escola não constitui espaço 

clínico, mas educacional; por isso, o professor não tem que se preparar para 

suprir as necessidades clínicas e terapêuticas das deficiências (física, mental, 

sensorial ou cerebral) de seus alunos, mas para atuar pedagogicamente com 

eles.  

Com efeito, Barbosa (2003), em sua pesquisa com professoras de uma 

escola inclusiva, constata essa mudança de entendimento a respeito da 

necessidade de especializar-se nas deficiências para ser educador de alunos 

portadores de deficiências, esclarecendo que: 

A maioria delas afirma não ser necessária tal formação, uma 
vez que o contato direto com os mesmos, no cotidiano escolar, 
estimula o professor ao encontro dos conhecimentos 
necessários para atender as especificidades do seu alunado 
seja ele portador de deficiência ou considerado dentro dos 
padrões da normalidade. Afirmam ainda, que contam, em suas 
classes, com o aparecimento freqüente de situações-problema 
e que precisam estar preparadas para criar estratégias de 
resolução, pois não existem receitas prontas para serem 
aplicada (BARBOSA, 2003, p. 157). 

 

Ao auxílio do professor, que segue essa linha de compreensão, estão 

disponíveis estratégias didático-pedagógicas diversas, as quais ele buscará 

não nos cursos de especialização em “deficientes ou deficiências”, mas nas 

teorias que norteiam a educação da pessoa humana.  

Igualmente, estão disponíveis a ele as possibilidades de 

aperfeiçoamento de suas habilidades profissionais e de apoios efetivos para 

aprimorar a sua prática pedagógica, como, por exemplo, aprendendo a se valer 

da utilização de adaptações curriculares diversificadas – as quais constituem 

possibilidades educacionais de atuação frente às dificuldades de aprendizagem 

dos alunos,  e a utilizar as orientações para modificação na forma de avaliação, 
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a qual deve ocupar-se qualitativamente do desenvolvimento manifesto e latente 

dos alunos, e não de uma quantificação temporal positivista que desconheça o 

tempo e os limites de cada um e de todos os alunos.  

Carvalho (2003) argumenta que a presença de alunos com deficiência 

nas classes regulares beneficia a todos os demais, pois, tais alunos incluídos 

“poderão provocar, em seus professores, mudanças metodológicas e 

organizativas da sala de aula, de modo a criar um ambiente de aprendizagem 

mais rico para todos” (CARVALHO, 2003, p. 27). 

Stainback e Stainback (1999) concordam com esse argumento, quando 

afirmam que o ensino inclusivo proporciona aos alunos com e sem deficiência, 

e aos professores, o aprendizado da interação no mundo “real” e consideram o 

valor social da igualdade, a aceitação e o respeito pelas diferenças, as razões 

mais significativas do processo inclusivo.  

A inclusão educacional dos alunos portadores de deficiência não se dá 

pela simples inserção desses alunos nas escolas regulares, mas pela 

reestruturação da escola, a qual deverá assumir verdadeiramente o seu papel 

na educação e ser capaz de realizar reflexões sobre a sua prática, tornando-se 

responsiva às necessidades de todos os alunos. 

Este estudo, portanto, se insere nas discussões sobre a importância do 

novo paradigma da educação inclusiva, cuja proposta é a de tornar o sistema 

educacional acessível a todos, atendendo à diversidade do alunado, de modo 

que todos aprendam juntos. Para que este paradigma se efetive, a escola 

precisa oferecer respostas às necessidades básicas de aprendizagem de cada 

aluno, independente de suas condições pessoais, sociais e culturais. 
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Nesse contexto da educação são fundamentais; o projeto político 

pedagógico da escola; as propostas curriculares diversificadas que constituam 

possibilidades educacionais de atuação frente às dificuldades de aprendizagem 

dos alunos; e os processos avaliativos que permitam a utilização de 

adaptações, quando necessárias, visando a atender aos critérios de avaliação 

previstos no currículo adaptado. 

Assim, o objeto desta investigação foi o lugar da Educação Especial nas 

matrizes curriculares do curso de Pedagogia e do curso Normal Superior, à luz 

da teoria da inclusão, o que nos provocou a levantar, entre outras, questões, 

tais, como: 

1) Qual o lugar da Educação Especial nas matrizes curriculares dos 

cursos de Pedagogia e do curso Normal Superior? 

2) Examinando as matrizes curriculares, detecta-se a existência de 

conteúdos voltados à educação para a diversidade?  

3) Existem conteúdos nas disciplinas de Educação Especial, ou 

afins que contribuam para a formação do professor para a 

educação inclusiva? 

Este estudo debruçou-se sobre as matrizes curriculares de cursos de 

Pedagogia e do curso Normal Superior, investigando se nelas estavam 

detectáveis as orientações supracitadas. Isso se fez tomando em conta os 

estudos a respeito; do currículo na perspectiva inclusiva que defende que as 

propostas curriculares devem ser diversificadas, da avaliação do processo de 

ensino e aprendizagem realizada na perspectiva inclusiva, ou seja, 

respondendo as necessidades de todos os alunos, e da formação de 
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professores e da importância desta priorizar procedimentos educacionais 

direcionados para atenção à diversidade dos alunos. Assim sendo, este estudo 

realizou-se à luz da teoria da Inclusão, 

 Um dos dilemas sentidos pelo professor da rede regular de ensino diz 

respeito à necessidade de ter ou não uma formação específica para ensinar 

alunos que apresentam deficiências. Esse questionamento chamou a nossa 

atenção e percebemos que o mesmo tem expressado um grande e significativo 

obstáculo à inclusão.  

Tendo conhecimento do dilema citado, do conceito de professor 

capacitado para atuar com alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais presente na resolução do MEC (CNE/CEB2/11/09/2001) e com base 

na constatação de que os professores precisam ter uma formação que lhes 

possibilitem uma adequada atuação pedagógica para lidar com a diversidade 

do seu alunado, na perspectiva do paradigma da inclusão escolar, surgiu o 

nosso interesse por esse estudo. 

Investigamos qual o lugar que a Educação Especial ocupa nas matrizes 

curriculares dos cursos de Pedagogia e do Curso Normal Superior e se os 

conteúdos dessa disciplina são suficientes para que os professores se 

apropriem de conhecimentos didáticos e práticas de ensino, os quais levem em 

consideração a diversidade dos alunos, dando-lhes condições de adequarem 

propostas curriculares, atividades e conteúdos, de acordo com suas 

especificidades. 

Acreditávamos que, embora pudessem existir disciplinas que 

contemplassem conteúdos referentes à Educação Especial nas matrizes 

curriculares dos cursos de Pedagogia e do Curso Normal Superior, esses 
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conteúdos com relação à formação de professores não eram suficientes para a 

atuação com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais.  

Optamos por selecionar também disciplinas afins à área de Educação 

Especial por compreendermos que não necessariamente os conteúdos sobre 

Educação Especial e/ou Inclusiva devem ficar restritos unicamente a uma 

disciplina como, por exemplo, a de Educação Especial.  

Consideramos, para esse estudo, disciplinas afins; disciplinas que 

trazem conteúdos sobre Educação Especial e/ou Educação Inclusiva), apesar 

de não serem específicas , ou que tratem de questões referentes ao estudo do 

desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem, como um processo a ser 

investigado por teorias psicológicas e educacionais, considerando que 

“aprender é um processo que se dá no decorrer da vida, permitindo-nos 

adquirir algo novo em qualquer idade” (BOCK, FURTADO ET AL, 1999, p.     

116).  

Vários documentos do MEC recomendam que todo curso de formação 

de professores deve incluir componentes que tratem das necessidades 

educacionais especiais. Na verdade, a nosso ver, essa formação deve ter 

como pano de fundo a diversidade nas escolas, e as disciplinas teóricas devem 

incluir, como parte natural do programa, conteúdos que se refiram a toda e 

qualquer diversidade existente no âmbito educacional, que não são diferentes 

das que existem nas nossas vidas. 

Barbosa (2003) afirma que essas recomendações existentes na 

documentação do MEC, até o momento atual, não foram colocadas em prática 

nas Universidades e que apenas as Licenciaturas em Pedagogia “em algumas 

instituições de educação superior possuem, em sua grade curricular, disciplinas 
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sobre educação de pessoas com necessidades especiais, mesmo assim, em 

nível introdutório” (BARBOSA, 2003, p. 64).  

O conhecimento dos referidos documentos fortalece a importância e a 

necessidade de investigar as matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia, 

buscando identificar a existência, ou não, de disciplinas de educação especial, 

ou afins, que contenham conteúdos sobre educação inclusiva.  

Elegemos, para a nossa pesquisa, os cursos de Pedagogia e o curso 

Normal Superior, por entendermos que a formação inicial possibilita ao 

professor participar do princípio da vida escolar dos alunos. Desta forma, ele é 

um profissional que contribui para a construção de uma nova mentalidade 

social, levando-se em consideração, principalmente, que o trabalho com “a 

proposta inclusiva beneficia a todos, deficientes ou não, colaborando para que 

se desenvolva sadios sentimentos de respeito à diferença, de cooperação e de 

solidariedade orgânica” (CARVALHO, 2003, p. 11). 

Carvalho (1996), em sua tese de doutoramento defendida em agosto de 

1996, na Universidade Federal do Rio de Janeiro intitulada; “ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, EM ORGANIZAÇÕES 

GOVERNAMENTAIS DE ENSINO, PARA ALUNOS QUE APRESENTAM 

DISTÚRBIO DE APRENDIZAGEM: DISCURSO E PRÁTICA”; analisou o 

atendimento educativo oferecido, na rede pública governamental brasileira, aos 

portadores de distúrbio de aprendizagem, comparando-os com as mensagens 

democráticas contidas nos textos (discursos) oficiais de Organizações 

Internacionais e nos do Ministério da Educação e do Desporto. 

 Entre as questões a investigar levantadas por Carvalho (1996) durante 

a referida pesquisa, ela investigou em que medida os currículos dos cursos de 
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formação de magistério da 1ª à 4ª série do primeiro grau (nomenclatura anterior 

a LDB/96), no Brasil, evidenciam a preocupação com a problemática de 

aprendizagem e o atendimento das necessidades educacionais especiais de 

alguns alunos.  

A pesquisadora examinou as grades curriculares dos cursos de 

formação de magistério das regiões brasileiras, buscando saber se esses 

cursos ofereciam ensinamentos a respeito dos alunos que apresentavam 

necessidades educacionais; em caso afirmativo, qual era a natureza desses 

ensinamentos, se eram teóricos, práticos ou ambos; se as informações 

específicas oferecidas durante o curso organizavam-se como disciplinas e 

quais eram essas disciplinas; e se a carga horária era suficiente e permitia 

conscientizar os futuros professores acerca da multiplicidade de estratégias 

para organizar o atendimento educacional especializado.  

Os dados totais, obtidos por Carvalho (1996) na realização da pesquisa, 

foram: das vinte e seis grades, enviadas pelas cinco regiões geográficas, seis 

oferecem disciplinas de Educação Especial; quatro oferecem itens em outras 

disciplinas que se referem a conteúdos sobre alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais; e duas oferecem itens e disciplinas. 

A partir dos dados obtidos; Carvalho (1996) fez análises quantitativas e 

qualitativas. As primeiras processaram-se em torno de freqüências e 

percentagens de Unidades Federadas (UF) que ofereciam alguma informação 

sobre os alunos com necessidades educacionais especiais nos cursos de 

formação de magistério. 

Na análise qualitativa, a partir da constatação da presença ou da 

ausência das informações, foi examinada a natureza das mesmas, bem como a 
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possibilidade de efetivação do aprendizado dos futuros professores, segundo a 

relação entre a carga horária disponível e a complexidade do assunto.  

A autora constatou que não há, sequer, uma região brasileira em que 

todos os Estados contemplem os alunos com necessidades educacionais 

especiais nas grades curriculares dos cursos de formação em magistério para 

o ensino fundamental.  

Na Região Nordeste, por exemplo, dos nove Estados, apenas quatro 

tratam da questão. Outra constatação é que faltam professores para ministrar 

esses ensinamentos, porque as universidades ainda não trabalham 

suficientemente essa temática nos cursos de nível superior, o que representa 

uma lacuna de docentes para o nível médio. 

Com a análise das grades curriculares, Carvalho (1996) concluiu que os 

professores do ensino regular, em sua maioria, estão desinformados sobre os 

alunos com necessidades educacionais especiais, e afirma que: 

Mesmo aqueles que têm alguma informação sobre o assunto, 
são despreparados para lidar com esses alunos, a julgar pela 
natureza dos conhecimentos oferecidos e pelo tempo a eles 
dedicado. Fortaleceu-se, em mim, a certeza de que o direito de 
todos (professores e seus futuros alunos) à educação de 
qualidade é uma das mensagens do discurso, bastante 
divorciada, ainda, da prática (CARVALHO, 1996, p. 149). 

 

A pesquisadora alerta para o fato de que os futuros professores, se não 

receberem informações a respeito dos alunos com necessidades educacionais 

especiais, dificilmente estarão motivados a buscarem estudos adicionais ou 

cursos de especialização na área de Educação Especial e recomenda que o 

lema: “Acorda Brasil. Está na hora da escola”, seja complementado ou 

substituído por: “Levanta de teu berço esplêndido, Brasil. Está na hora de 
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oferecermos uma escola inclusiva e de qualidade para todos!” (CARVALHO, 

1996, p. 174). 

O nosso estudo aproximou-se da pesquisa de Carvalho (1996) levando 

em consideração que analisamos matrizes curriculares de cursos de formação 

de professores, mas diferenciou-se a partir do momento que a nossa 

investigação ocorreu nos cursos de Pedagogia (nível superior) e no Curso 

Normal Superior e a questão a ser investigada pela pesquisadora; em que 

medida a qualidade da formação dos professores brasileiros contribui para o 

atendimento às necessidades educacionais especiais de seus alunos, ocorreu 

nos cursos de Magistério (nível médio). 

O objetivo da pesquisadora com relação à questão levantada era 

identificar a existência de conteúdos a respeito dos alunos que apresentavam 

necessidades educacionais, a organização dos mesmos no currículo dos 

cursos de Magistério e se eles eram suficientes para conscientizar os 

professores sobre a utilização de estratégias educacionais com esses alunos, o 

nosso objetivo direcionava-se mais além, pois, no início da nossa pesquisa 

preocupávamos-nos, não só com a conscientização citada pela pesquisadora 

por parte dos futuros professores, mas com a identificação de requisitos 

pertinentes à classificação de “professor capacitado”, conforme preconizado 

pela Resolução CNE/CEB2/11/09/2001. 

Dessa forma, o nosso estudo buscou investigar se as proposições 

curriculares dos cursos de formação de professores estavam concernentes 

com o prescrito nos Itens I, II e III da referida resolução, ou seja, se estavam 

fundamentadas na perspectiva educacional inclusiva e desta maneira 
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contribuindo para a formação do professor capacitado para atuar com alunos 

que apresentam deficiências ou diferenças na aprendizagem. 

Bueno (2002), por sua vez, organizou um estudo com o objetivo de 

traçar um perfil da situação da Educação Especial nas Universidades 

Brasileiras, mais especificamente suas iniciativas nesse campo envolvendo o 

ensino, a pesquisa e a extensão. A partir dos resultados desse estudo, foi 

publicado um documento com o apoio da Secretaria de Educação Especial do 

Ministério da Educação, contendo um resumo e uma análise dos dados que 

foram obtidos por meio de um levantamento elaborado no II Fórum Nacional de 

Educação Especial realizado em 1998, em Campo Grande/MG, em virtude da 

escassez de informações então existentes nessa área.  

Para fins deste estudo, vale a pena destacar os seguintes resultados 

apresentados no referido documento; 

• O que se verificou sobre as ações das Instituições de Ensino Superior 

no campo do ensino de Educação Especial, foi uma expressiva 

fragmentação e falta de coordenação nacional.  

• Por conta dos cursos de formação de professores de Educação Especial 

terem número reduzido e distribuição desigual pelas regiões do País, 

surgiram cursos de extensão, atualização e especialização nesta área 

que, em sua maioria, “parecem atender muito mais à falta de 

professores habilitados de acordo com as normas em vigor do que a 

iniciativas de formação continuada” (BUENO, 2002, p. 64). 

• A inserção de disciplinas de Educação Especial nos outros cursos de 

formação de educadores demonstra uma considerável desarticulação, 
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com número significativo de cursos de formação de professores 

polivalentes e de licenciatura que não apresentam disciplinas 

específicas nesta área, ou oferecem disciplinas eletivas que não 

alcançarão todos os alunos.  

• Nos cursos de pós-graduação stricto sensu do País, a grande maioria 

dos programas de educação incorpora os estudos de Educação Especial 

e poucos mantêm Linha de Pesquisa específica.  

• A situação da Educação Especial no interior das Universidades 

Brasileiras, apesar de demonstrar interesse com relação à melhoria de 

formação e qualificação, tanto de educadores “como de especialistas e 

de acadêmicos, ressente-se de uma política mais integrada que 

responda às diferentes demandas nacionais e regionais” (BUENO, 2002, 

p. 66). 

• Com relação às pesquisas institucionais, que envolvem docentes e 

discentes, não incluindo para esse levantamento pesquisas integrantes 

de programas pós-graduação stricto sensu, embora incipiente e 

desarticulada, a situação demonstra estar melhor do que a situação 

verificada nas ações voltadas ao ensino.  

• Foi observado que parece estar aumentando o interesse das Instituições 

pela Educação Especial, “com a criação de muitos núcleos e grupos de 

estudos, de pesquisa e de intervenção, o que pode se constituir em novo 

patamar da absorção da educação especial pelo ensino superior 

brasileiro (BUENO, 2002, p. 87). 
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• No que diz respeito às ações realizadas pelas Universidades Brasileiras 

com relação aos serviços de extensão no campo da Educação Especial, 

voltadas essencialmente aos órgãos públicos, às instituições da 

sociedade civil e as iniciativas próprias dessas Instituições voltadas 

diretamente às pessoas deficientes, esse estudo concluiu que se tem 

dado pouco destaque a essa área. 

• Foi constatado também que essas atividades de extensão quando 

aconteciam, indicavam ser frutos de interesse pessoal de alguns 

educadores que com dedicação e esforço, têm desenvolvido ações de 

extensão, bem como de “alguns grupos, mais ou menos constituídos e 

institucionalizados, mas que não parecem ter sido incorporados 

efetivamente por uma política mais consistente dentro das IES” 

(BUENO, 2002, p. 109). 

Bueno (2002) afirma que este estudo que procurou descrever, levantar e 

analisar a situação da Educação Especial, no interior das Universidades 

Brasileiras, concluiu que o fato do ensino superior, especialmente nas 

Universidades públicas, desenvolverem uma diversidade de iniciativas, tanto no 

campo do ensino quanto no da pesquisa e da extensão, com relação á área de 

Educação Especial, ”pode ser considerado como um indicador do crescimento 

e desenvolvimento desse campo no País, já que, há poucos anos, vivia de uma 

ou outra iniciativa isolada” (BUENO, 2002, p. 111). 

As autoras Amaral e Rabelo (2003) assinalam que no interior das 

Instituições de Ensino Superior Brasileiras, os currículos dos cursos de 

Pedagogia ainda se encontram estruturados para atender os alunos 

considerados “normais”, não considerando a presença dos alunos que 
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apresentam qualquer diferença na aprendizagem. 

Na visão das autoras, essa inexistência de cursos de Pedagogia que 

contemplem esses alunos, se deve à ausência de uma consciência social 

inclusiva e que “a remodelação da política educacional de formação de 

professores nos cursos de Pedagogia, sob uma perspectiva inclusiva, virá 

fortalecer a transformação para a construção de uma sociedade mais humana” 

(AMARAL E RABELO, 2003, p. 220). 

Martins (2003), considera de extrema importância a inserção de, ao 

menos, uma disciplina obrigatória nos cursos de formação para o magistério e 

nos cursos de graduação que se destinam a preparar educadores (Pedagogia 

e Licenciaturas). Ressalva a autora que na disciplina: 

Deve ser bastante enfatizada a questão da inclusão escolar 
dos alunos com  necessidades especiais, possibilitando 
uma visão básica sobre o tema, sobre a necessidade de 
adaptar os conteúdos de estudo e as metodologias à 
necessidade dos alunos, assim como uma orientação aos 
educadores sobre como e onde buscarem auxílio diante das 
dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar com esses 
alunos.Isso ao mesmo tempo, cria neles uma visão mais 
aberta, menos preconceituosa sobre esses educandos 
(MARTINS, 2003, p. 196). 

 

Salienta a autora que na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

no curso de Pedagogia, já constam: uma disciplina obrigatória, denominada de 

Introdução à Educação Especial, que enfatiza a questão da inclusão escolar 

dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, e quatro 

disciplinas eletivas, que constituem um Núcleo Temático de Educação Especial 

(MARTINS, 2003).  
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Segundo Mrech (2002), a inclusão é uma luta pelos direitos das 

pessoas, implicando uma sociedade menos excludente e um ambiente escolar 

mais harmonioso.  

Sob essa égide, é de vital importância, o presente estudo, pois, a 

preparação para a demanda da Educação Inclusiva faz parte do Ensino 

Superior e, por conseguinte, a tão proclamada universalmente educação para 

todos poderá vir a ser realmente para todos, e a educação inclusiva será 

também uma atitude de aceitação das diferenças. 

A ligação entre a investigação e a formação é de enorme importância. A 

Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), em seu Artigo 47, diz que: 

As universidades podem desempenhar um importante papel 
consultivo no desenvolvimento da educação das necessidades 
especiais, em particular no que diz respeito à investigação, 
avaliação, constituição de formadores, elaboração de 
programas de formação e produção de materiais. Deve ser 
promovida uma cooperação entre universidades e instituições 
de ensino superior, nos países  desenvolvidos e em 
desenvolvimento.  

 

Desta forma, consideramos primordial a reflexão sobre qual é o papel da 

Educação Superior no processo de inclusão escolar. Afirma Bourdieu (1994) 

que opção científica pode ser traduzida por uma opção política. Neste viés os 

métodos e as estratégias científicas representam a posição política do cientista. 

“Portanto, optar pelo desenvolvimento de estudos e pesquisas científicos sobre 

a inclusão no interior da Universidade, significa assumir politicamente uma 

posição perante o País” (MARQUES e MARQUES, 2003, p. 236). 

Mittler (2003) complementa essa visão quando afirma “que o processo 

de trabalhar para a educação inclusiva ainda pode ser visto como uma 
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expressão de luta para atingir os direitos humanos universais” (MITTLER, 

2003, p. 37). 

A partir dos resultados dessa pesquisa esperamos ter contribuído para o 

processo de discussão sobre a importância do novo paradigma da educação 

inclusiva, cuja proposta é a de tornar o sistema educacional acessível a todos, 

atendendo à diversidade do alunado, de modo que todos aprendam juntos. Em 

termos metodológicos, realizamos uma pesquisa de fonte documental. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

CAPÍTULO 1 – CONCEPÇÕES DE CURRÍCULO, PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS E AS 
ADAPTAÇÕES CURRICULARES PARA OS 
ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECIAIS. 

 



 

 

 

 

 

 

Há momentos na vida em que a 
questão de saber se podemos 
pensar de outro modo que não 
pensamos e perceber de outro 

modo que não vemos é 
indispensável para continuar a olhar 

e refletir. 

(MICHEL FOUCAULT) 

         

As proposições atuais sobre currículo vêem sendo centradas no 

reconhecimento e no respeito à diversidade, na colaboração e na participação 

de todos que compõem o sistema educativo. Os componentes presentes na 

organização dos Parâmetros Curriculares Nacionais que foram selecionados 

para serem descritos, como; a proposta de ciclos, os temas transversais, a 

avaliação e as adequações curriculares, são significativos para o objeto do 

nosso estudo, pois se encontram relacionados com a perspectiva inclusiva que 

defende que as propostas curriculares devem ser diversificadas, 

proporcionando oportunidades para todo o aluno explorar e desenvolver suas 

potencialidades, já que estão inseridas em um currículo aberto, flexível e 

abrangente. 
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1.1 – Concepções de curr ículo 

O currículo na atualidade é reconhecido como uma área do saber 

educativo indispensável na formação de professores. Segundo Santiago 

(2004), “o currículo como um campo de estudo evoluiu consideravelmente nas 

últimas décadas e vem ganhando visibilidade e prestígio”. 

O vocábulo currículo é proveniente do latim currere, que significa 

caminho, jornada, percurso a seguir. No Novo Dicionário da Língua Portuguesa 

(FERREIRA AURÉLIO, 1999), a significação de currículo é descrita como: 

“parte de um curso literário”; “matérias constantes de um curso”. Essas 

significações, apesar das restrições, traduzem as idéias de uma seqüência 

ordenada e de uma totalidade de estudos específicos. 

O tema currículo abrange a formação de um vasto campo de estudo e 

de investigação, com legítimas contribuições para a compreensão dos 

fenômenos educativos. 

Segundo Pacheco (2001), a emergência do currículo como campo de 

estudos é recente e não há uma unidade de suas definições, “dado que, apesar 

da recente emergência do currículo como campo de estudos e como 

conhecimento especializado, ainda não existe um acordo generalizado sobre o 

que realmente significa” (PACHECO, 2001, p. 16).  

Sacristán (2000) corrobora com Pacheco, quando admite que é difícil 

ordenar num esquema e num único discurso coerente todas as funções e 

formas que o currículo adota, uma vez que este desempenha distintos objetivos 

em diferentes níveis educativos, de acordo com suas características e diversas 

finalidades.  
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Na concepção crítica desse autor, o currículo é definido “como o projeto 

seletivo de cultura, cultural, social, política e administrativamente condicionado, 

que preenche a atividade escolar e que se torna realidade dentro das 

condições da escola tal como se acha configurada” (SACRISTÁN, 2000, p. 34).  

Tal configuração pode ser desvelada da seguinte maneira: 

Currículo prescritivo – Proposta formal; fonte documental que é 

sancionado por instâncias administrativas e adotado por um sistema educativo. 

Contém planos curriculares, programas e objetivos “que são aspectos que 

atuam como referência na ordenação do sistema curricular” (SACRISTÁN, 

2000, p. 104). 

Currículo apresentado aos professores – Através de meios 

organizados por diversas instâncias é realizada uma interpretação para os 

professores dos conteúdos do currículo prescrito, pois, segundo Sacristán 

(2000, p. 105) “as prescrições costumam ser muito genéricas e, nessa medida, 

não são suficientes para orientar a atividade educativa na sala de aula”. 

Currículo modelado p elos professores – O professor apresenta uma 

ativa participação na efetivação dos conteúdos e na significação do currículo. 

Desta forma, ele modela, embasado em sua cultura profissional, propostas que 

lhe são apresentadas, ou por meio da prescrição administrativa ou dos 

materiais curriculares (livros, textos, etc.), “os professores podem atuar em 

nível individual ou como grupo que organiza conjuntamente o ensino” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 105). 

 Currículo em ação – É a operacionalização do currículo. Denota o que 

se realiza na prática, possibilita a ação pedagógica do professor e a 
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constatação do verdadeiro significado das propostas curriculares; “a análise 

desta fase é que dá sentido real à qualidade de ensino” (SACRISTÁN, 2000, p. 

105). 

Currículo realizado  - É a expressão da ação didática recíproca, pois 

tanto interpreta o currículo que é vivenciado pelos alunos, como também o que 

é vivenciado pelos professores ou por outros agentes educativos. Quando o 

currículo realizado não corresponde ao currículo prescrito, resulta no currículo 

oculto, onde o que é aprendido pelos alunos não é explicitamente incluído no 

conjunto das aprendizagens propostas. 

Currículo avaliado - Abrange a avaliação de todos e de tudo o que 

compõe o sistema escolar, como, por exemplo, alunos, professores, 

programas, materiais didáticos, administração, etc.  

A literatura sobre currículo aponta para a dificuldade de se lhe definir o 

termo. Coll (1996) compartilha desse entendimento, quando assume que é 

difícil conceituar o que é currículo, pois, “na prática, cada especialista tem sua 

própria definição com nuances diferenciais” (COLL, 1996, p. 43). Nesse 

contexto, Bianchi (2001) diz que “todos os estudos sistemáticos implicam um 

esforço de clarificação terminológica que, não raramente, obriga à fixação de 

sentidos mais ou menos especializados para termos de uso corrente” 

(BIANCHI, 2001, p. 29). 

Goodson (2002), por sua vez, considera importante se ampliar a 

compreensão a respeito do que vem a ser conflito curricular, o qual representa 

uma prova visível, pública e autêntica do embate constante que envolve as 

aspirações e objetivos de escolarização.  
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Segundo Coll (1996), o currículo contém princípios pedagógicos, 

ideológicos e psicopedagógicos que, em conjunto, indicam a orientação geral 

do sistema educativo. Consoante o autor, o currículo é um “elo entre a 

declaração de princípios gerais e sua tradução operacional, entre a teoria 

educacional e a prática pedagógica, entre o planejamento e a ação, entre o que 

é prescrito e o que realmente se sucede nas salas de aula” (COLL, 1996, p. 

33). 

Pacheco (2001) amplia a visão de Coll (1996), quando concebe o 

currículo como uma construção permanente de práticas, com um valor cultural 

e social, e como um instrumento indispensável para a análise e melhoria das 

decisões educativas.  

Sacristán alerta para que não se trace esquema simplista para análises 

de currículos, pois, “analisar currículos concretos significa estudá-los no 

contexto em que se configuram e através do qual se expressam e modelam 

conteúdos e formas” (SACRISTÁN, 2000, p. 16). 

Para situar o currículo no contexto da presente pesquisa, buscamos 

identificar fundamentações teóricas que embasassem um modelo de currículo 

aberto, flexível e para a diversidade, com instrumentos de concretização que 

possibilitem potencializar ao máximo sua utilização e eficácia. 

Sacristán (2000), apresenta com o propósito de desenvolver sua análise 

sobre currículo, três grupos de elementos que possuem uma interação 

recíproca e concretizam a realidade curricular como cultura da escola:  
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• A aprendizagem dos alunos nas instituições escolares é organizada 

em função de um projeto cultural preparado para a escola, para um 

nível escolar ou modalidade. O currículo, desta forma, se compõe de 

conteúdos culturais que são selecionados e organizados com formato 

tipicamente escolares que integram o projeto; 

• Esse projeto cultural se efetiva dentro de determinadas condições 

políticas, administrativas e institucionais. A escola é vista como um 

campo institucional organizado, que estabelece uma série de normas 

que determinam a experiência que os alunos e professores terão ao 

participarem desse projeto. O currículo, na prática, perde o seu valor, 

pois, se desenvolve um currículo paralelo, modelado por condições 

que divergem das reais possibilidades que um currículo apresenta; 

•  O “currículo é selecionado dentro de um campo social, se realiza 

dentro de um campo escolar e adota uma determinada estrutura 

condicionada por esquemas que são a expressão de uma cultura” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 35). O autor nomeia essa cultura como 

psicopedagógica e alerta para o fato de que o projeto cultural, que é 

origem de todo currículo, é condicionado por uma realidade mais 

ampla, que vai muito além do pedagógico.  

Assinalando uma mudança conceitual necessária para elucidar a 

importância do currículo como projeto cultural dentro de outras significações, 

Sacristán (2000) argumenta de que forma o currículo pode se converter em 

cultura real para professores e alunos, introduzindo a especificidade da teoria e 

da prática no ensino como parte integrante da própria comunicação cultural nos 

sistemas educativos e nas aulas: 
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À medida que o currículo é um lugar privilegiado para analisar a 
comunicação entre as idéias e os valores, por um lado, e a 
prática, por outro, supõe uma oportunidade para realizar uma 
integração importante na teoria curricular. Valorizando 
adequadamente os conteúdos, os vê como linha de conexão 
da cultura escolar com a cultura social. Mas a concretização de 
tal valor só pode ser vista em relação ao contexto prático em 
que se realiza, o que por sua vez, está multicondicionado por 
fatores de diversos tipos, que se convertem em agentes ativos 
do diálogo entre o projeto e a realidade (SACRISTÁN, 2000, 
p. 53). 

 

Sob essa égide, vislumbra-se a possibilidade de mudança e melhoria da 

qualidade de ensino, não focalizada somente na importância da atualização 

dos conhecimentos que o currículo compreende visando a se adaptar melhor à 

evolução da sociedade e da cultura, mas “como instrumento para incidir na 

regulação da ação, transformar a prática dos professores, liberar as margens 

da atuação profissional”. (SACRISTÁN, 2000, p. 53). 

Ainda nessa linha de pensamento, Sacristán (2002) afirma que a 

sensibilidade pela heterogeneidade cultural tem marcado, de forma relevante, 

as discussões sobre educação, no final século XX, “que tem projeções muito 

diferentes no pensamento educacional, na configuração do sistema escolar e 

na definição de conteúdos e objetivos do currículo” (SACRISTÁN, 2002, p. 23). 

Na educação, “a diversidade pode estimular-nos à busca de um 

pluralismo universalista que contemple as variações da cultura” (SACRISTÁN, 

2002), o que, conforme o autor, implicaria em mudanças significativas na forma 

de pensar e na necessidade de fortalecer atitudes de respeito entre todos. 

Para esse autor, diversidade diz respeito às: 

... manifestações normais dos seres humanos, dos fatos 
sociais, das culturas e das respostas dos indivíduos frente à 
educação nas salas de aula. A diversidade poderá aparecer 
mais ou menos acentuada, mas é tão normal quanto à própria 
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vida, e devemos acostumar-nos a viver com ela e a trabalhar a 
partir dela. A heterogeneidade existe nas escolas, dentro delas 
e também nas salas de aula porque existe na vida social 
externa (SACRISTÁN, 2002, p. 15). 

 

Com base nesta compreensão, pode-se concluir que a diversidade 

existente nos sistemas educacionais constitui um dado de realidade, tanto 

quanto o é na vida dos indivíduos. Quanto mais os educadores enfrentarem 

essa realidade da forma “mais natural” possível mais estarão disponíveis para 

a organização de práticas diversificadas, utilizando estratégias curriculares 

várias, fazendo uso principalmente de sua sensibilidade pedagógica.  

Mitller (2003) aproxima a conceituação de diversidade citada por 

Sacristán (2000) à sua concepção sobre currículo, quando afirma que 

considera um currículo escolar acessível aquele que oferece para a totalidade 

de alunos, “sem exceção, oportunidades para participar totalmente das 

atividades e para experenciar o sucesso, sendo um fundamento essencial da 

inclusão” (MITLLER, 2003, p. 158). 

Prieto (2002) alega que o currículo deve ter como objetivo primordial a 

responsabilidade pela aprendizagem e pelo desenvolvimento de todos os 

alunos, prevendo formas de acompanhamento do processo escolar que 

possibilitem respeitar as diversas expressões do potencial de cada aluno. No 

entendimento da autora, para que isso aconteça, o sistema escolar necessita 

ter autonomia para organizar um currículo que respeite também as 

características da comunidade na qual ele está inserido.  
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1.2 – Os Parâmetros Curr iculares Nacionais (PCNs) e as adaptações 
curr iculares para alunos com necess idades educac ionais especiais 

 

A palavra disciplina se origina do latim discipulus, que significa aprendiz. 

Até meados do século XIX, a expressão disciplina escolar era utilizada para se 

referir à aceitação de restrições, normas de conduta e procedimento moral que 

permitissem a conservação das regras instituídas.  

Com o decorrer do tempo, o termo disciplina passa a ser entendido 

como a necessidade de “disciplinar” a inteligência dos alunos, ou seja, exercitar 

as faculdades mentais, o espírito.  

Segundo Saviani (1998, p. 30): 

O emprego do termo disciplina escolar tal como se dá 
correntemente, hoje, menos ligado às exigências de formação 
do espírito e mais significando uma rubrica que classifica as 
matérias de ensino, não tem mais que umas seis décadas.  

 

Saviani (1998) assinala que a expressão “componente curricular” tem 

sido utilizada para indicar a forma de organização do conteúdo do ensino 

referente ao grau, nível ou série, significando aquilo sobre o qual versa o 

ensino ou se organiza o processo de ensino-aprendizagem. Para o autor “A 

ligação com o conjunto de conhecimentos de certo domínio ou área do saber é 

o que predomina na noção de disciplina escolar, quando entendida como um 

componente do currículo de determinado grau ou nível de ensino” (SAVIANI, 

1998, p. 31).  

Conforme Carvalho (2003), os conteúdos curriculares englobam, além 

da transmissão de informações, “outros componentes ligados à atividade e a 

iniciativa do aluno: pesquisas, experiências, formação de esquemas 
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conceituais a partir de material informal, elaboração de projetos...” 

(CARVALHO, 2003, p. 79). 

Nesse sentido é que se vem, cada vez mais, buscando distanciar-se do 

modelo fechado, inalterado e “gradeado” do currículo tradicional para alcançar 

um modelo flexível, abrangente e formador da diversidade, não apenas e tão 

somente numa disciplina, porém, através das diversas disciplinas. 

Em consonância com essa percepção, são sugeridos os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998c), em cujo bojo encontram-se os temas 

transversais, entre os quais o da Pluralidade Cultural e da Ética.  

A partir de um pressuposto pluricultural, o PCN sustenta que a escola 

deve estar aberta para atender a todos, e que a convivência social com as 

diferenças, sejam elas de caráter social, cultural ou de necessidades 

educacionais especiais, possibilitam a formação de indivíduos mais tolerantes e 

atentos à diversidade.  

Em consonância com esse entendimento, Brito (1999) afirma que ”A 

escola deve buscar o respeito pelas diferenças e as mesmas não podem ser 

vistas como obstáculo para o cumprimento da ação educativa” (BRITO, 1999, 

p. 8). 

Reconhecendo a importância da diversidade na educação e as metas 

que ela deve ter no exercício da pluralidade, lê-se no PCN que, uma vez  

[...] respeitadas as diversidades culturais, regionais, étnicas, 
religiosas e políticas que atravessam uma sociedade múltipla, 
estratificada e complexa, a educação possa atuar, 
decisivamente, no processo de construção da cidadania, tendo 
como meta o ideal de uma crescente igualdade de direitos 
entre os cidadãos, baseado nos princípios democráticos 
(BRASIL, 2000, p. 13). 
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O processo de elaboração dos PCNs se originou da análise de várias 

propostas curriculares oriundas de Municípios e Estados brasileiros, da 

apreciação efetuada pela Fundação Carlos Chagas sobre os currículos oficiais 

e do conhecimento de experiências correlatas de outros países.  

Os PCNs não são diretrizes impostas e sim proposições sobre o 

currículo, em âmbito nacional, e apresentam uma estrutura curricular complexa, 

mas suas proposições são abertas e flexíveis. No entanto, os PCNs requerem 

adequações, articulações e contextualizações com os projetos educativos de 

cada instituição escolar, para que sejam implantados. 

Entende-se por projeto educativo “a expressão da identidade de cada 

escola em um processo dinâmico de discussão, reflexão e elaboração 

contínua” (BRASIL, 2000, p. 37). Toda a equipe pedagógica deve participar 

desse processo, visando ao envolvimento de todos com o trabalho a ser 

realizado, com as proposições debatidas e com a adaptação do projeto às 

características sociais e culturais da realidade em que cada escola está 

inserida (BRASIL, 2000). 

A proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais em relação aos 

níveis de ensino abrange a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o 

Ensino médio. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 

1998d), se refere às creches, entidades equivalentes e pré-escola. Esse 

material foi organizado de modo a servir como uma referência que permita 

reflexões educacionais “sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas 

para os profissionais que atuam diretamente com crianças de zero a seis anos, 



 

51   

respeitando seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira” 

(BRASIL, 1998d. p. 5). 

Faz parte desse material o item “Aprender em situações orientadas”, que 

apresenta alternativas para o professor organizar situações de aprendizagem 

que permitam que os alunos trabalhem com conhecimentos diversificados.  

O documento (BRASIL, 1998d) assegura que, para as aprendizagens 

infantis ocorrerem com sucesso, é preciso que o professor organize sua prática 

educativa, tendo como base as seguintes considerações: 

• A importância da interação social com crianças da mesma faixa 

etária em situações várias facilita o desenvolvimento da 

aprendizagem e a capacidade de relacionamento; 

• Os conhecimentos prévios de qualquer natureza que a criança já 

possui, interagindo com os novos conteúdos aprendidos, permite 

a construção de aprendizagens significativas; 

• O reconhecimento das diferenças existentes entre as crianças 

em contexto de aprendizagem permite que suas necessidades e 

ritmos sejam respeitados. Desta forma, as capacidades de cada 

criança podem ser enriquecidas e ampliadas. 

Outra menção desse documento é a importância da criança conviver 

com a diversidade nas instituições educativas, pois, uma ação educativa que 

se compromete com a cidadania e com “a formação de uma sociedade 

democrática e não excludente deve, necessariamente, promover o convívio 

com a diversidade, que é a marca da vida social brasileira” (BRASIL, 1998c. p. 

33). 
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Com relação às crianças que apresentam necessidades especiais, o 

documento releva a importância do convívio com as outras crianças, 

assinalando que essa convivência é benéfica, significando uma real 

experiência de inserção social, favorecendo “o desenvolvimento e a 

aprendizagem, permitindo a formação de vínculos estimuladores, o confronto 

com a diferença e o trabalho com a própria dificuldade” (BRASIL, 1998c, p. 35). 

Quanto aos parâmetros curriculares para o ensino médio (BRASIL, 

1999b), os mesmos foram publicados em 1999. O referencial está organizado a 

partir da valorização do trabalho que propõe o desenvolvimento de 

competências e de habilidades cognitivas. Os quatro pilares da educação 

apresentados pela UNESCO – aprender a conhecer, aprender a fazer,  

aprender a viver (junto e com os outros) e aprender a ser – são incorporados 

no documento.  

Nos PCNs para o ensino médio “o que caracteriza a autonomia da 

educação é sua liberdade para se adequar às competências formadoras do 

cidadão, necessário ao pleno desenvolvimento social” (LOPES, 2002, p. 102).  

A organização dos PCNs para o ensino fundamental subdivide-se em: 

organização da escolaridade em ciclos e organização do conhecimento escolar 

em Áreas e Temas Transversais, e “constituem um referencial de qualidade 

para a educação no Ensino Fundamental em todo o País” (BRASIL, 2000, p. 

13). 

A publicação dos PCNs é constituída de duas coleções de livros. A 

primeira refere-se aos 1° e 2º ciclos e a segunda, aos 3º e 4º ciclos. A proposta 

de ciclos pode ser assim especificada: 
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• 1º ciclo: alunos de 7/8 anos; 

• 2º ciclo: alunos de 9/10 anos; 

• 3º ciclo: alunos de 11/12 anos; 

• 4º ciclo: alunos de 13/14 anos. 

A proposta de ciclos organizada pelos PCNs é explicitada no documento 

como compatível com a estrutura do ensino fundamental. Desta forma, o 1° 

ciclo corresponde às primeira e segunda séries; o 2° c iclo, à terceira e à quarta 

séries, e assim sucessivamente, até a 8 ª série. 

A adoção da estruturação por ciclos pelos PCNs se dá por considerarem 

que tal proposta possibilita compensar a pressão do tempo que ocorre na 

instituição escolar, tornando -se viável a distribuição de conteúdos de maneira 

mais adequada à essência do processo de aprendizagem.  

A organização por ciclos tende a evitar as freqüentes rupturas e a 

excessiva fragmentação do  

[...] percurso escolar, assegurando a continuidade do processo 
educativo, dentro do ciclo e na passagem de um ciclo ao outro, 
ao permitir que os professores realizem adaptações sucessivas 
da ação pedagógica às diferentes necessidades dos alunos, 
sem que deixem de orientar sua prática pelas expectativas de 
aprendizagem referentes ao período em questão (BRASIL, 
2000, p. 61). 

 

Entretanto, encontra-se, dentro dos PCNs, a afirmação de que a 

organização de ciclos, somente,não resolve os problemas principais que se 

relacionam com a escolaridade do ensino fundamental e que os ciclos não 

devem ser considerados como a “única estratégia de intervenção no contexto 

atual da problemática educacional” (BRASIL, 2000, p. 62).  
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A apresentação das áreas tradicionais – Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências Sociais, Conhecimentos Históricos e Geográficos, Artes 

e Educação Física na organização dos PCNs – se dá da seguinte maneira: (a) 

descrição da problemática específica da área, através de um breve histórico no 

contexto educacional brasileiro; (b) justificativa de sua presença no ensino 

fundamental; (c) fundamentação epistemológica da área; (d) sua relevância na 

sociedade atual; (e) fundamentação psicopedagógica da proposta de ensino e 

aprendizagem na área; (f) critérios para a organização e seleção de conteúdos, 

a partir da consideração de sua distribuição em ciclos e (g) objetivos gerais da 

área para o Ensino Fundamental (BRASIL, 2000, p. 63).  

Os temas transversais, componentes da organização dos PCNs, 

abordam valores inerentes à cidadania: Ética, Saúde, Meio Ambiente, 

Pluralidade Cultural, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo. Esses temas 

não se constituem áreas isoladas, mas devem perpassar aquelas da 

escolaridade obrigatória. “A transversalidade pressupõe um tratamento 

integrado das áreas e um compromisso das relações interpessoais e sociais 

escolares com as questões que estão envolvidas nos temas” (BRASIL, 2000, p. 

64). 

No PCN, a Ética considera o espaço escolar como um espaço de 

diversidade, onde convergem diversos meios sociais, desencadeando 

diferentes  condutas, expressas pelas pessoas que o integram. O trabalho da 

Ética no processo de ensino e aprendizagem possui o objetivo de desenvolver 

nos alunos atitudes pautadas por princípios de justiça, respeito, solidariedade e 

diálogo vivenciados no dia-a-dia escolar.   
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Por sua vez, o tema Saúde visa a refletir a respeito do bem-estar físico, 

mental e social das pessoas, não se restringindo à ausência de doença. Nesse 

item são citados indivíduos que apresentam deficiências ou limitações 

temporárias devido à ocorrência de acidentes; “são condições que 

transformam, mas não interrompem o processo de desenvolvimento humano e 

tampouco eliminam os aspectos saudáveis da vida” (BRASIL, 1998c, p. 249). 

Enfatiza o papel da educação para a promoção da saúde, contribuindo para um 

ambiente favorável à qualidade de vida, destacando aspectos como: adoção de 

estilos de vida saudáveis, conhecimento de medidas preventivas protetoras da 

saúde e de políticas públicas voltadas para a satisfação das necessidades 

básicas dos cidadãos.  

Já o tema Meio Ambiente é abordado levando em consideração a 

importância da educação como elemento indispensável para a transformação 

da consciência ambiental. Dentro dessa reflexão, o trabalho docente pode 

contribuir significativamente para que os alunos percebam e compreendam as 

conseqüências ambientais de suas ações nos locais onde vivem, bem como  o 

entendimento das possíveis soluções para os problemas existentes no meio 

ambiente, possibilitando, desta forma, um futuro melhor para a humanidade. É 

também tratada nesse item a diferenciação entre as áreas de concentração 

populacional, denominadas de rural e urbana. 

A reflexão sobre o tema Pluralidade Cultural proporciona aos alunos o 

conhecimento e a valorização das diversas culturas existentes no País, bem 

como a cooperação contra qualquer tipo de discriminação e preconceito que 

recaia sobre si mesmo e sobre os outros, desenvolvendo, desta forma, atitudes 

de respeito referentes à pluralidade étnica, cultural e religiosa. 
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Pluralidade vive-se, ensina-se e aprende-se. É trabalho de 
construção, no qual o envolvimento de todos se dá pelo 
respeito e pela própria constatação de que, sem o outro, nada 
se sabe sobre ele, a não ser o que a própria imaginação 
fornece (BRASIL, 1998c, p. 141). 

 

Nos PCNs, o tema Orientação Sexual tem como objetivo a percepção da 

sexualidade como algo essencial à vida e à saúde do ser humano e, como tal, 

é necessário que seja debatido no meio escolar, oportunizando o conhecimento 

das diversas temáticas e polêmicas que envolvem o assunto e a contribuição 

para a superação de preconceitos existentes no contexto sociocultural do 

Brasil. 

No tema Trabalho e Consumo são discutidas as formas de realização e 

organização do trabalho e do consumo e realizadas reflexões sobre o trabalho 

social contido em cada serviço ou produto consumido e as possibilidades de 

intervenções, transformações e críticas que se façam necessárias. 

Outra proposta do documento se refere à mudança de enfoque em 

relação aos conteúdos escolares. O projeto educacional expresso nos PCNs 

“Demanda uma reflexão sobre a seleção de conteúdos, como também exige 

uma ressignificação, em que a noção de conteúdo escolar se amplia para além 

de fatos e conceitos, passando a incluir procedimentos, valores, normas e 

atitudes“ (BRASIL, 2000, p. 73). 

Os PCNs, quando tratam da avaliação, advogam uma concepção de 

avaliação que ultrapasse o controle externo do aluno, mediante notas e 

conceitos para considerá-la parte integrante do processo educacional.  
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Outras considerações citadas: “É fundamental a utilização de diferentes 

códigos como o verbal, o oral, o escrito, o gráfico, o numérico, o pictórico, de 

forma a considerar as diferentes aptidões dos alunos” (BRASIL, 2000, p. 81).   

No curso da elaboração e publicação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais  (PCN) para o Ensino Fundamental, a Secretaria de Educação 

Fundamental e a Secretaria de Educação Especial, em ação conjunta, 

produziram o material didático-pedagógico intitulado “Adaptações Curriculares  

Estratégias para a Educação de Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais”, com o objetivo de consolidar a incorporação desses aprendizes ao 

ensino regular, ficando, desta forma, consoante com a concepção da escola 

inclusiva citada pelo Ministério da Educação e do Desporto. 

Nesse sentido, as adequações curriculares procuram: 

Subsidiar a prática docente, propondo alterações a serem 
desencadeadas na definição dos objetivos, no tratamento e 
desenvolvimento dos conteúdos, no transcorrer de todo 
processo avaliativo, na temporalidade e na organização do 
trabalho didático-pedagógico no intuito de favorecer a 
aprendizagem do aluno (BRASIL, 1998e, p. 13). 

 

Reconhecendo a diversidade existente na população escolar e a 

necessidade de respeito e de atenção a essa diversidade, o documento citado  

Focaliza o currículo como ferramenta básica da escolarização; 
busca dimensionar o sentido e o alcance que se pretende dar 
às adaptações  curriculares como estratégias e critérios de 
atuação docente; e admite decisões que oportunizam adequar 
a ação educativa escolar às maneiras peculiares de os alunos 
aprenderem, considerando que o processo de ensino-
aprendizagem pressupõe atender à diversificação de 
necessidades dos alunos na escola (BRASIL, 1998e, p. 15). 
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e oferece subsídios aos professores para identificar os alunos que necessitam 

da utilização de adaptações curriculares, apresenta os tipos de adaptações 

existentes, bem como o que se deseja alcançar com o uso dessas medidas.  

Essas adaptações resguardam o caráter de flexibilidade e 
dinamicidade que o currículo escolar deve ter, ou seja, a 
convergência com as condições do aluno e a correspondência 
com as finalidades da educação na dialética de ensino e 
aprendizagem (BRASIL, 1998e, p. 16). 

  

Alguns documentos que tratam da Educação Especial, bem como alguns 

autores, se referem direta ou indiretamente à utilização de adequações 

curriculares. Em alguns trechos desse capítulo aparecerá o vocábulo 

adaptação, por ser adotado por alguns autores e constar  em documentos, com 

a mesma significação de adequação.   

A Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994) destacou 

dificuldades que precisavam ser removidas, com o objetivo de facilitar o 

estabelecimento de diretrizes gerais e planos de ação para a Educação 

Especial, entre elas, a inadequação dos currículos utilizados pelos professores 

da Educação Especial, e definiu, entre os objetivos específicos, a utilização de 

currículos adaptados, métodos e materiais educacionais diferenciados para 

melhor atender as necessidades especiais dos alunos. 

O referido documento, apesar de não apresentar a conceituação de 

adequações curriculares, sinaliza a inadequação do currículo como elemento 

dificultador na elaboração de diretrizes para a Educação Especial e fixa 

currículos adaptados como objetivo específico. 

A Declaração de Salamanca (1994) também não define as adequações 

curriculares, mas, em vários trechos do documento, menciona a importância de 
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currículos adequados, utilização de estratégias pedagógicas diversificadas e 

afirma que “os currículos devem adaptar-se às necessidades da criança e não 

vice e versa. As escolas, portanto, terão de fornecer oportunidades curriculares 

que correspondam às crianças com capacidades e interesses distintos” 

(UNESCO, 1994). 

A LDB (9394/96), se refere às adequações, quando, no Capítulo V, 

Artigo 59, estabelece que “os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 

com necessidades especiais: currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organizações específicos, para atender às suas necessidades” 

(BRASIL, 1996). 

A Resolução que instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica (2001) se refere às adequações curriculares, 

quando, no artigo 8° , determina que as escolas de ensino regular devem  

dispor, na organização de suas classes comuns, “flexibilização e adaptações 

curriculares, que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos 

básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados” (BRASIL, 

2001, p. 71). 

Constatamos que as Adaptações Curriculares nos PCNs são definidas 

como:  

Possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a 
adaptação do currículo regular, quando necessário, para torná-
lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades 
especiais. Não um novo currículo, mas um currículo dinâmico, 
alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a 
todos os educandos (BRASIL, 1998b). 
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O referido documento assinala que as expressões de dificuldades de 

aprendizagem na escola se apresentam como um contínuo, perpassando 

situações amenas e transitórias, na qual a resolução pode se dar de forma 

espontânea no percurso pedagógico e situações mais graves e perseverantes 

que exigem a utilização de recursos específicos para a sua resolução. “Atender 

a esse contínuo de dificuldades requer respostas educacionais adequadas 

envolvendo graduais e progressivas adaptações do currículo” (BRASIL, 1998b). 

De acordo com Carvalho (2003), as adaptações curriculares incluem 

certas estratégias didáticas que possibilitam a aprendizagem dos alunos, 

levando em consideração o respeito ao ritmo de cada um.  

As adaptações curriculares têm, ainda, a característica de um 
continuum, no qual, num extremo, estão as mudanças que, 
intuitivamente, o professor introduz em sua prática pedagógica 
e, no outro, as modificações mais significativas seja nos 
objetivos curriculares seja na metodologia didática 
(CARVALHO, 2003, p. 83). 

 

González (2002) concorda com as idéias citadas, quando assinala que 

as adaptações curriculares são estratégias do currículo geral, atendem às 

necessidades de alunos e professores e possibilitam a elaboração de 

respostas curriculares à diversidade, respeitando as diferenças individuais. 

Nesta perspectiva, o currículo não focaliza as diferenças e sim a 

capacidade de aprendizagem, levando em consideração as peculiaridades dos 

alunos. Barbosa (2003) complementa essa visão, quando afirma que as 

adaptações citadas propiciam um currículo equilibrado, que contemplam as 

necessidades específicas dos alunos, sem perder de vista os objetivos da 

proposta pedagógica adotada.  
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Stainback & Stainback (1999) ampliam essa visão quando asseguram 

que, apesar da importância dos programas educacionais serem adaptados 

para contentar as necessidades específicas, elevadas expectativas e “desafios 

para cada aluno, baseados em suas próprias capacidades e necessidades, são 

essenciais para proporcionar a cada aluno uma educação de qualidade” 

(STAINBACK & STAINBACK, 1999, p. 250). 

As adaptações curriculares compõem um processo que é realizado em 

três níveis: 

• no âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar); 

• no currículo desenvolvido na sala de aula; 

• no nível individual (BRASIL, 1998b, p. 40). 

As adaptações no nível do projeto pedagógico (currículo escolar) dizem 

respeito à quantidade de ajuste do currículo de forma geral e não implicam 

necessariamente em adaptações particularizadas. Elas viabilizam a 

flexibilização do currículo, de maneira tal que possibilite atender às 

necessidades educacionais especiais de alguns alunos. 

Este tipo de adaptação enfoca essencialmente a organização do sistema 

escolar e os serviços de apoio que dele fazem parte. Os serviços de apoio são 

definidos como recursos e estratégias que estimulam o interesse e as 

potencialidades do indivíduo e oportunizam o acesso a bens, serviços e 

informações no ambiente escolar e comunitário, favorecendo, desta forma, a 

autonomia, a produtividade e a integração (BRASIL, 1998b). 

As referidas adaptações procuram estabelecer procedimentos que 

ocorram em sala de aula e individualmente, caso seja necessário preparar 
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estratégias específicas de “ensino, de modo que ajuste o processo de ensino e 

aprendizagem às características, potencialidades e capacidades dos alunos” 

(BRASIL, 1998b, p. 41). 

Desta forma, os objetivos gerais são delineados, levando-se em 

consideração a diversidade que existe entre os alunos, sendo primordial nas 

decisões curriculares a participação de toda a equipe escolar, para que possa 

avaliar, identificar e atender as necessidades específicas, ministrando apoio  

apropriado para os corpos docente e discente. É imprescindível que se evite a 

solicitação de atendimento de  profissionais de fora do âmbito escolar. 

As medidas adaptativas relativas ao currículo da classe são realizadas 

pelo professor e determinam a programação das atividades da sala de aula. 

Evidenciam os métodos didático-pedagógicos, sinalizando o como fazer, a 

disposição dos “conteúdos curriculares e a coordenação das atividades 

docentes, de modo que favoreça a efetiva participação e integração do aluno, 

bem como a sua aprendizagem” (BRASIL, 1998b, p. 42). 

Esses procedimentos devem fazer parte da programação de aula do 

professor. A título de ilustração exemplificaremos algumas adaptações: 

• Utilização de sistemas alternativos de comunicação (libras, 

sistema Braille, etc.) caso seja necessário, com o objetivo de 

facilitar a integração e a expressão do aluno; 

• Agrupamento de alunos que favoreça as trocas sociais e o 

processo de ensino aprendizagem; 
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• Adaptação e uso de recursos materiais, equipamentos, mobílias 

escolares e organização dos espaços físicos da sala de aula, de 

modo que a funcionalidade favoreça a aprendizagem;  

• Elaboração de critérios diversificados que tornem a avaliação 

flexível e utilize procedimentos que considerem variadas 

situações de ensino e aprendizagem; 

• Realização de atividades que possuam diversos tipos de 

execução e contemplem situações grupais e individuais que 

promovam comportamentos de ajuda mútua; 

• Organização do tempo de maneira que inclua atividades 

designadas para o atendimento especializado, que se faz 

necessário em alguns casos e que deve acontecer fora do horário 

regular das aulas; 

• O acréscimo, adaptação ou eliminação de objetivos deve atender 

às especificidades individuais e/ou grupais da classe (BRASIL, 

1999). 

As adaptações individualizadas do currículo enfocam a atuação do 

professor referente à avaliação e o atendimento ao aluno. Cabe a ele a função 

“principal na definição do nível de competência curricular do educando, bem 

como na identificação dos fatores que interferem no seu processo de ensino-

aprendizagem” (BRASIL, 1998b, p. 43). 

Essas adaptações têm o currículo regular como o seu referencial básico, 

utilizam formas processuais de adequá-lo, orientando a elaboração do trabalho 

em consonância com as necessidades específicas dos alunos. 
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Para utilização desse tipo de adaptações, é necessário que alguns 

aspectos sejam levados em consideração, buscando identificar a importância 

das adaptações em qualquer nível de ensino, como, por exemplo, a verdadeira 

necessidade de uso, o respeito à forma processual, possibilitando modificações 

sistemáticas e graduais e “a avaliação do nível de competência curricular do 

aluno, tendo como referência o currículo regular” (BRASIL, 1998b, p. 43). 

As adaptações curriculares, além da classificação por níveis, se 

diferenciam em duas categorias: nas adaptações de acesso ao currículo e nos 

elementos curriculares. 

As adaptações de acesso ao currículo: 

Correspondem ao conjunto de modificações nos elementos 
físicos e materiais do ensino, bem como aos recursos pessoais 
do professor quanto ao seu preparo para trabalhar com os 
alunos. São definidas como alterações ou recursos espaciais, 
materiais ou de comunicação que venham a facilitar os alunos 
com necessidades educacionais especiais a desenvolver o 
currículo escolar (BRASIL, 1998b, p. 44). 

 

As medidas adaptativas de acesso ao currículo podem ser 

exemplificadas por: 

• Condições materiais, físicas e ambientais existentes nas 

instituições para atender as especificidades dos alunos, bem 

como a adaptação de materiais escolares; 

• Proporcionar níveis de comunicação satisfatórios que promovam 

a interação dos alunos com a comunidade escolar e o incentivo 

às relações interpessoais e as atividades em grupo; 
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• Estimular a participação, a iniciativa e o desempenho dos alunos 

nas atividades escolares;  

• Providenciar adaptação de instrumentos, no processo de ensino 

aprendizagem e na avaliação, o uso de softwares educativos 

específicos e utilizar sistemas de comunicação alternativos com 

alunos impossibilitados de usar comunicação oral; 

• Sugestões de recursos para alunos com necessidades especiais, 

segundo necessidades específicas (BRASIL, 1998b). 

As adaptações nos elementos curriculares correspondem a modificações 

“realizadas nos objetivos, conteúdos, critérios e procedimentos de avaliação, 

atividades e metodologias para atender às diferenças individuais dos alunos” 

(BRASIL, 1998b, p. 49). 

É necessário que essas medidas de adaptações curriculares priorizem 

alguns aspectos, como, por exemplo: 

• A realização de uma avaliação do aluno que considere a sua 

competência acadêmica, antes da utilização das adaptações; 

• Análise do contexto familiar e escolar do aluno, com o objetivo de 

melhor identificar os elementos adaptativos necessários; 

• Solicitar a participação da equipe docente e de uma equipe 

multidisciplinar, quando for preciso esclarecer aspectos 

específicos sobre as dificuldades do aluno; 

• Registrar as medidas adaptativas adotadas na documentação do 

aluno; 
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• Evitar que as adaptações individualizadas causem prejuízos ao 

desempenho, à promoção escolar e à socialização do aluno. 

As adaptações curriculares são significativas e úteis, possibilitando uma 

melhor integração de alunos que apresentem necessidades educacionais 

especiais, mas elas não podem implicar em supressões de conteúdos, nem na 

eliminação de áreas curriculares, pois, deve ser sempre eleito o currículo 

regular para ser utilizado.  

Concluímos este capítulo lembrando que como educadores precisamos 

ter consciência que em educação não existem verdades absolutas ou receitas 

únicas, pois, em grande parte, o sucesso do nosso trabalho vai depender 

sempre da adequação das estratégias de ensino às necessidades, ao ritmo e 

ao nível de aprendizagem de cada aluno. No próximo capítulo trataremos da 

importância da avaliação como parte integrante do processo do ensino e da 

aprendizagem responder as necessidades de todos os alunos, ou seja, ser 

realizada na perspectiva inclusiva.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR: 
concepções, modalidades e diferentes 
perspectivas inclusivas. 

 



 

 

 

 

 

 

A árvore que não dá frutos 
É xingada de estéril. 

Quem examina o solo? 
 O galho que quebra 

 É xingado de podre, mas 
 Não havia neve sobre ele? 

 Do rio que tudo arrasta 
 Diz-se que é violento, 
 Ninguém diz violentas 

 As margens que o cerceiam “ 
 

 (BERTOLD BRECHT). 

 

 

A avaliação da aprendizagem além de responder as necessidades de 

todos os alunos, precisa acompanhar o processo de construção do 

conhecimento e compreender os progressos e limitações destes, pois com 

esses objetivos ela se constituirá uma avaliação inclusiva. 

Abordaremos a teoria das Inteligências Múltiplas, pois dentro de seus 

princípios ela pontua a importância da utilização de vários instrumentos para 

avaliar as habilidades dos alunos, sendo este critério relevante para a prática 

inclusiva.Vários autores que estão citados neste capítulo defendem que os 

resultados da avaliação escolar devem ser indicadores para a reformulação da 

prática pedagógica.  

A avaliação sempre teve uma função relevante na educação, pois 

conduz todo o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Essa temática 

também está cada vez mais na pauta dos educadores, mormente em função 
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das diversas políticas que vêm sendo legitimadas, seja por governos estaduais 

ou municipais. 

Saul (2000) afirma que a avaliação da aprendizagem do educando foi e 

continua sendo o mais freqüente alvo de análise por parte dos estudiosos da 

avaliação.  

A respeito disso, Vasconcelos (1998) assinala que no contexto 

acadêmico brasileiro, vem acontecendo, nos últimos anos, produção 

significativa relacionada ao tema avaliação e que emergiram, no cenário atual 

da educação, reflexões sobre a importância da avaliação da aprendizagem, na 

perspectiva transformadora, e propostas inovadoras referentes a metodologias 

avaliativas. 

Essa perspectiva transformadora, citada pelo autor, tem como objetivo 

favorecer uma outra estruturação cognitiva e emocional dos alunos, visando a  

substituir as práticas avaliativas que se encontrem marcadas por lógicas, 

classificatórias e excludentes. “Vivenciar a avaliação com este caráter 

transformador, nos diferentes níveis e âmbitos, tem se constituído um enorme 

desafio para os educadores brasileiros” (VASCONCELOS, 1998, p. 17).   

Apesar desse relato, o autor sinaliza a falta de constatações sobre a 

mudança da prática da avaliação da aprendizagem e sobre a atuação do 

professor nesse processo de mudança, levando-se em consideração que 

houve conquistas e avanços das teorias e práticas.  

O autor complementa que considera a temática da avaliação da 

aprendizagem bastante significativa e pertinente, seja pelos altos índices de 

evasão e reprovação, em conseqüência da forma como vem sendo realizada, 
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seja pelo papel que pode exercer, colaborando na construção de uma escola 

verdadeiramente democrática e de qualidade, realmente, para todos.  

Para inserir a avaliação numa perspectiva transformadora, se faz 

necessário remover o caráter de terminalidade e verificação dos conteúdos 

assimilados, tão presentes no sistema educacional, com o objetivo de que “os 

resultados da avaliação possam ser concebidos como indicadores para a 

reorientação da prática educacional e nunca como um meio de estigmatizar os 

alunos” (BRASIL, 2000, p. 83).  

A respeito disso, Luckesi (1998) nos lembra que, por muitas vezes, o 

que fazemos no nosso sistema educacional é verificação da aprendizagem, 

representada por notas ou conceitos, cuja meta principal é classificar alunos 

em aprovados, reprovados, ou colocá-los sob suspeita de apresentar distúrbios 

ou dificuldades de aprendizagem.  

Para o autor, esse procedimento difere do real sentido da avaliação, que 

na sua ótica é compreender os progressos, limitações e dificuldades que os 

alunos encontram para alcançar os objetivos pedagógicos propostos.  

O termo verificar significa investigar a verdade de…, comprovar a 

exatidão de… (FERREIRA, 2000) e o processo de verificação, por sua vez, 

representa-se pela observação, conquista, análise e síntese dos dados que 

demarcam o objeto com o qual se está trabalhando. 

A dinâmica do ato de verificar encerra-se com a obtenção do dado que 

se busca. Desta forma, a verificação não permite que o sujeito retire dela 

conseqüências novas e significativas. “A verificação é uma ação que congela o 
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objeto; a avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica de 

ação” (LUCKESI, 1998, p. 93). 

Nessa mesma linha, Hoffmann (1998) ressalta que a avaliação, quando 

praticada como uma função classificatória e burocrática revela um princípio de 

descontinuidade e de fragmentação do conhecimento. Desta forma, o professor 

executa apenas uma imposição burocrática e o aluno sofre com as 

conseqüências desse processo avaliativo. “Ambos perdem nesse momento e 

descaracterizam a avaliação de seu significado básico de investigação e 

dinamização do processo de conhecimento” (HOFFMANN, 1998, p. 19).  

Esteban (2002) complementa essa afirmação, quando considera que a 

avaliação classificatória funciona na lógica da seleção e da hierarquia de 

saberes e de pessoas, contribuindo para a competição, homogeneidade e 

exclusão dentro do contexto escolar, pois atua no prisma da negação: 

“negação do outro, do diferente, de suas práticas, de seus saberes, de suas 

formas de vida, de seu contexto cultural, de sua realidade social, negação do 

diálogo e das múltiplas possibilidades” (ESTEBAN, 2002b, p. 181).  

Esse processo desencadeia práticas que tornam difícil a exteriorização 

dos múltiplos saberes, nega a diversidade e contribui para que a avaliação 

adquira uma perspectiva excludente. 

Dentro desse contexto, vários alunos têm seus saberes desvalorizados, 

falta de reconhecimento de sua cultura, pelo fortalecimento da hierarquia 

imposta. Logo, “a avaliação que impede a expressão de determinadas vozes é 

uma prática de exclusão na medida em que vai selecionando o que pode e 

deve ser aceito na escola” (ESTEBAN, 2002a, p. 16).  
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Perrenoud (2001), por sua vez, afirma que a avaliação tradicional, além 

de produzir fracasso, empobrece o processo de ensino-aprendizagem, 

induzindo os professores a utilizarem didáticas conservadoras. 

O vocábulo avaliar origina-se do latim valere, que significa ser forte, ter 

valor. No senso comum, avaliar é empregado no sentido de atribuir valor a um 

objeto. Assim, a avaliação permite diversos significados, tais, como: verificar, 

calcular, medir, apreciar, classificar, diagnosticar, entre outros. Avaliar, 

segundo Ferreira (2000), significa: 

� Determinar a valia ou o valor de; 

� Apreciar ou estimar o merecimento de: avaliar um caráter; avaliar 

um  esforço; 

� Calcular, estimar, computar; 

� Fazer idéia de, apreciar, estimar; 

� Reconhecer a grandeza, a intensidade, a força de;  

� Determinar a valia ou o valor, o preço, o merecimento. 

Com esta significação, a avaliação se encerra com a determinação de 

um juízo de valor sobre a realidade. Dentro da perspectiva pedagógica, esta 

acepção não é suficiente, pois, segundo Luckesi (1998), a avaliação do 

aproveitamento escolar precisa ser praticada como uma atribuição de 

qualidade dos resultados da aprendizagem dos alunos e percebida como um 

ato dinâmico, que precisa ter como objetivo final uma tomada de decisão que 

vise a direcionar o aprendizado para o pleno desenvolvimento do educando. 
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Essa visão é ampliada, quando se considera que “avaliar é ser capaz de 

acompanhar o processo de construção de conhecimento do educando, para 

ajudar a superar obstáculo” (VASCONCELOS, 1998, p. 86). 

De acordo com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Brasil, 1996), a avaliação do rendimento escolar do aluno deverá observar os 

seguintes critérios: 

Contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e 
dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 
provas finais; possibilidade de aceleração de estudos para 
alunos com atraso escolar; possibilidade de avanço nos cursos 
e nas séries mediante verificação do aprendizado (BRASIL, 
1996, p. 35). 

 

A avaliação contínua, de acordo com o conjunto de materiais para a 

formação de professores, Necessidades Especiais na Sala de Aula, elaborado 

pela UNESCO (1996, p. 6) é “compreendida como uma abordagem que 

encoraja o professor a investigar continuamente sua performance, bem como a 

rever formas e caminhos de aprendizagem”. 

Vasconcelos (1998) estende essa compreensão quando afirma que, no 

processo de avaliação, se investiga também a realidade educacional na qual o 

aluno se encontra inserido, para que se possa compreendê-la e compará-la a 

um referencial. Esclarece o autor que esse referencial não deve ser estático, 

definitivo, podendo ser modificado no curso do processo escolar, de acordo 

com as necessidades que vão sendo percebidas e dos novos significados que 

vão surgindo. 
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Sacristán (2000), assegura que, para a avaliação ser realizada de forma 

contínua, é necessário que o professor construa uma postura de indagação e 

intervenção perante as dificuldades que os alunos apresentem. 

Por sua vez, Hoffmann (1998) também considera fundamental a postura 

questionadora do professor e percebe a avaliação como reflexão transformada 

em ação, que desencadeia sempre novas reflexões. A autora identifica esse 

processo como interativo, pois, através dele, educandos e educadores 

aprendem sobre si mesmos, bem como sobre a realidade educacional durante 

a  própria prática avaliativa. 

A concepção de avaliação contemplada nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais é compreendida como: 

Elemento integrador entre a aprendizagem e o ensino; conjunto 
de ações cujo objetivo é o ajuste e a orientação da intervenção 
pedagógica para que o aluno aprenda da melhor forma; 
conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi 
aprendido e como; elemento de reflexão contínua para 
professor sob sua prática educativa; instrumento que possibilita 
ao aluno tomar consciência de seus avanços, dificuldades e 
possibilidades; ação que ocorre durante todo o processo de 
ensino e aprendizagem e não apenas em momentos 
específicos caracterizados como fechamento de grandes 
etapas de trabalho (BRASIL, 2000, p. 84).  

 

Moretto (2003) expressa que é necessário que a avaliação da 

aprendizagem seja coerente com a forma de ensinar, pois, “se a abordagem de 

ensino foi dentro dos princípios da construção do conhecimento, a avaliação da 

aprendizagem seguirá a mesma orientação” (MORETTO, 2003, p. 96). O autor 

acrescenta que a avaliação da aprendizagem precisa ser considerada um 

momento privilegiado de estudo e não um acerto de contas.  

Existem várias modalidades avaliativas na prática pedagógica que visam 

a  analisar o desempenho dos alunos. Uma delas é a avaliação diagnóstica, 
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que é realizada no início de um período letivo ou de um curso, com o objetivo 

de averiguar se os alunos possuem, ou não, os conhecimentos e as 

habilidades necessárias para a aquisição de novas aprendizagens (Vallejo, 

2003). 

Outra utilização desta modalidade é a de identificar possíveis 

dificuldades de aprendizagem, suas causas e intervenções significativas para 

resolvê-las ou minimizá-las. 

A avaliação formativa é outra modalidade e acontece ao longo de toda a 

escolarização. Os seus objetivos podem ser descritos como: 

� Os resultados possibilitam reconhecer o apoio pedagógico que o 

aluno precisa; 

� Permite ao professor compreender como o aluno elabora e 

constrói o conhecimento; 

� Pode ser realizada com base em vários instrumentos, de acordo 

com a forma como foram dadas as aulas; 

� O que importa é o significado do desempenho, não o sucesso ou 

o fracasso; 

� Prevê que os alunos têm ritmos e processos de aprendizagem 

diferentes. Por isso, ela está ligada aos ciclos que permitem 

tornar a progressão da aprendizagem mais fluida; 

� Levanta a necessidade de investigação do conhecimento prévio 

do aluno para o planejamento do trabalho como um todo; 
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� É favorecida pela diversificação de agrupamentos dos alunos, 

que atendem a objetivos da atividade e dos próprios alunos 

(Vallejo, 2003). 

No entendimento de Perrenoud (1999), a avaliação formativa não basta 

em si mesma, nem ao professor basta a adesão a esse “conceito” de 

avaliação: 

Não basta ser adepto da idéia de uma avaliação formativa. Um 
professor deve ainda ter os meios de construir seu próprio 
sistema de observação, interpretação e intervenção em função 
de sua concepção pessoal de ensino, dos objetivos, do 
contrato didático, do trabalho escolar (PERRENOUD, 1999, 
p. 122). 

 

Por sua vez, Afonso (2000, p. 38), ao tratar da prática da avaliação, 

afirma:  

A recolha de informações sobre a aprendizagem dos alunos 
pode ser realizada por uma pluralidade de métodos e técnicas 
que incluem desde o recurso à memória que o professor 
guarda das características dos alunos até às mais 
diversificadas e conhecidas estratégias como a observação 
livre, a observação sistemática, a auto-avaliação, a entrevista, 
o trabalho de grupo e outras diferentes formas de interacção 
pedagógica. 

 

Outro exemplo de modalidade de avaliação é a somativa, a qual possui 

uma função classificatória. É realizada no final de um período letivo, ou de um 

curso, e seu objetivo é classificar os alunos, tendo como referência níveis de 

aproveitamento previamente determinados, tendo em vista sua promoção de 

uma série para outra, ou de um grau para outro. O rendimento escolar é 

traduzido em forma de notas ou conceitos. 

Carvalho (2003), embora considere a avaliação somativa importante, 

alega que a mesma tem sido usada para rotular o aluno, em vez de ser 
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utilizada como mais um recurso para análise do sistema educativo como um 

todo. “Afinal, o fracasso do aluno não é só dele! As notas baixas que lhe são 

atribuídas refletem as deficiências de muitos” (CARVALHO, 2003, p. 82). 

Para efeito de comparação entre as modalidades de avaliação somativa 

e formativa, Vallejo (2003) pontua algumas observações: 

� A formativa destaca a necessária modificação dos processos de 

avaliação, proporcionando feedback com o intuito de melhorar as 

expectativas de êxito futuras com relação ao desempenho 

escolar, o que não ocorre com a somativa; 

� A função específica da somativa é a confirmação da qualificação 

escolar, enquanto a formativa, por cumprir funções mais amplas, 

não se limita a essa confirmação, solicitando tomada de decisões 

contínua com relação ao processo de ensino e aprendizagem; 

� A formativa encontra-se mais próxima do desenvolvimento 

pessoal do aluno na medida em que permite que ele seja 

informado sobre o  seu desempenho escolar e sobre seus erros e 

acertos, oportunizando a recuperação de suas dificuldades, 

enquanto a somativa somente apresenta interesse pelo seu 

rendimento escolar  mensurável. 

Essas três formas de avaliação citadas “estão intimamente vinculadas. 

Para garantir a eficiência do sistema de avaliação e a eficácia do processo 

ensino-aprendizagem, o professor deve fazer uso conjugado das três 

modalidades” (HAYDT, 1997, p. 18).  
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Enquanto a eficácia relaciona-se com o alcance dos objetivos propostos, 

a eficiência refere-se aos objetivos e ao processo desenvolvido para atingi-los. 

“Pode-se afirmar que a avaliação foi eficaz, pois ela atingiu o objetivo proposto. 

No entanto, a eficiência foi pouca, pois este conhecimento não é relevante no 

contexto dos alunos” (MORETTO, 2003, p. 100).  

A prática escolar avaliativa, sem entrar no mérito ou na desvalia das 

modalidades citadas, deve ser capaz de, além de avaliar a aprendizagem, 

entender o valor do aluno, propiciando o seu crescimento como indivíduo e 

como integrante de uma sociedade. 

A Teoria das Inteligências Múltiplas, organizada por Gardner (1995), 

propõe uma reestruturação significativa na forma pela qual os educadores 

avaliam a aprendizagem dos alunos. 

Esta teoria é um modelo cognitivo que tenta descrever como os 

indivíduos usam suas inteligências para resolver problemas e criar produtos. 

Surgiu como uma contraposição aos testes de inteligência de Binet e propõe a 

existência  de um espectro de inteligências a comandar a mente humana. 

Gardner (1995) apresenta uma visão multifacetada de inteligência e uma 

percepção pluralista da mente. ”A ciência cognitiva (o estudo da mente) e a 

neurociência (o estudo do cérebro). Uma abordagem assim que chamei minha 

teoria de inteligências múltiplas” (GARDNER, 1995, p. 13).  

A teoria de Gardner sugere múltiplas maneiras de avaliar os alunos e 

assegura “que os alunos devem ser capazes de mostrar competência em uma 

determinada habilidade, assunto, área de conteúdo ou domínio em qualquer 

uma de várias formas” (ARMSTRONG, 2001, p. 124).  
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Essa perspectiva de avaliação da aprendizagem do aluno acredita que 

se os alunos são beneficiados quando aprendem de diversos modos, também 

se beneficiarão ao demonstrarem seus conhecimentos utilizando várias formas.  

A teoria das Inteligências Múltiplas oferece uma estrutura tanto 
para o ensino em sala de aula quanto para a avaliação. Alguns 
alunos acham mais fácil compartilhar o que aprenderam 
através de gráficos, representações, canções, diários, modelos 
ou desenhos animados, do que através do lápis e do papel 
(CAMPBELL & CAMPBELL, 2000, p. 273). 

 

Armstrong (2001) considera que a Teoria das Inteligências Múltiplas 

expande a área de avaliação, pois, inclui uma ampla variedade de 

possibilidades, onde o aluno pode expressar suas habilidades nas áreas 

específicas. 

O enfoque dado à avaliação numa perspectiva que busca apreender o 

conhecimento dos alunos, por sua manifestação e não por uma mera 

reprodução, difere do conceito de avaliação tradicional, onde a escola tem 

como objetivo verificar a quantidade de conteúdos aprendidos pelo aluno – ou 

seja, o produto final –, não se interessando em acompanhar o processo de 

aprendizagem e realizando registros para comparar e classificar os alunos de 

acordo com o referencial escolhido para servir de padrão. 

A avaliação é considerada por diversos autores como um instrumento 

poderoso de acompanhamento e replanejamento das ações educativas 

realizadas no âmbito escolar. É necessário que sejam avaliados, também, o 

funcionamento e o cotidiano escolar, bem como, tudo que compõe o sistema 

educativo. 
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Freitas (2003, p. 73) considera importante, também, salientar que “a 

avaliação destina-se não apenas ao aluno, mas também a todos os 

elementos/sujeitos presentes na atuação da escola enquanto instituição a 

serviço da comunidade escolar”. 

A avaliação é parte integrante do ensino e da aprendizagem e sua 

importância se eleva quando ela responde as necessidades dos alunos, 

oferece um conhecimento sobre estes e sobre seus processos de 

aprendizagem em contextos determinados. 

A análise das diferentes formas de compreensão da avaliação contribui 

para que o professor reflita e repense sobre a sua ação educativa, 

possibilitando-o tornar a sua forma de avaliar mais eficaz e eficiente, portanto, 

menos excludente.  

Então, é necessário que faça parte dessa reflexão (sobre que objetivo se 

tem ao avaliar e de como fazê-lo, quando se reconhece que os alunos não são 

homogêneos para o aprender, nem são homogêneos na maneira de 

manifestarem seu conhecimento), a crença, por parte do professor, de que ele 

é capaz de ensinar e de que todos os alunos são capazes de aprender.  

Então, a prática avaliativa deve ser capaz de além de avaliar a 

aprendizagem, entender o valor do aluno e propiciar o seu crescimento como 

indivíduo e como integrante de uma sociedade. E que acima de tudo, seja uma 

avaliação envolvida com uma prática pedagógica real, inovadora e não 

excludente.  

Descreveremos a seguir concepções de inclusão, de inclusão social e de 

Educação Inclusiva, destacando o que existe de novo e desafiador no fato de 
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incluir o aluno com deficiência no ensino regular, exigindo novos 

posicionamentos das instituições escolares e dos profissionais da educação 

frente aos processos de ensino e de aprendizagem, à luz de concepções e 

práticas pedagógicas mais inovadoras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3 – CONCEPÇÕES DE INCLUSÃO, INCLUSÃO SOCIAL 

E EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 
 



 

 

 

 

 

 

Eu tropeço no possível, e 
não desisto de fazer a 

descoberta do que tem 
dentro da casca do  

impossível 
 

(CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE). 

 

A fundamentação teórica seguinte leva em conta o que tem sido 

pesquisado e estudado de modo comprometido e sério por autores que 

propõem a Educação Inclusiva, considerando um quadro de referências sobre 

o tema, que abrange a importância do processo inclusivo além de estar 

presente em escolas regulares, esteja também vinculado a todos os segmentos 

da sociedade. 

A Organização das Nações Unidas, estimulada por movimentos sociais 

cada vez mais veementes e organizados em prol do tema Deficiência, elegeu o 

ano de 1981 como o Ano Internacional da Pessoa Deficiente. A partir desse 

marco, o conceito de inclusão passou a ser debatido em todo o mundo, através 

da realização de Congressos, Conferências e da aprovação de Declarações, 

Convenções, Leis, Decretos e Políticas ( MAZZOTA, 2001).  

Em 1990 foi realizada a Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos, em Jomtiem, na Tailândia. O governo brasileiro assumiu, nessa 

conferência, o compromisso de construir um sistema educacional inclusivo. 

Após esse evento, as discussões em torno do tema  inclusão se intensificaram. 
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A partir da Declaração de Salamanca (1994) foi averiguada a 

necessidade da inclusão da própria educação especial na estrutura da 

educação para todos, que foi oficializada em Jomtiem. Desde então, o princípio 

que considera a educação como um direito de todos, tornou-se o fundamento 

básico da Educação Especial no Brasil (SASSAKI, 1999). 

O processo inclusivo vincula-se, em todo território nacional, teórica e 

legalmente, a todos os segmentos da sociedade, portanto, também, à área 

educacional. É o que se verifica na Lei n° 12.280, de 11 de Novembro de 2002, 

que dispõe sobre a proteção integral aos direitos do aluno: 

Art. 3º – O aluno tem direito a educação e a instrução, sendo-
lhe assegurado o pleno desenvolvimento, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 4° – No processo educacional respeitarse-ão os valores 
culturais, artísticos, históricos e de crença religiosa, próprios do 
contexto social do aluno, garantindo-se a este a liberdade de 
criação e o acesso dos bens de cultura. 

Título 2 

Dos Direitos Fundamentais 

Capítulo 1 

Do direito ao respeito e dignidade como pessoa 

Art. 6° – Ao aluno é assegurado o direito de ser respeitado por 
seus educadores, sendo proibida qualquer situação tendente a 
permitir: 

VI – a discriminação do aluno por motivo de raça, classe, 
credo, gênero e outros. 

Parágrafo único. Nenhum aluno será objeto de qualquer forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação 
ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

Capítulo III 

Art. 12° – A matrícula do aluno não poderá ficar condicionada 
a: 

I – Repetência; 

II – Faixa etária; 

III – Pagamento de taxas; 

IV – Preconceito. 
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Capítulo VII 

Do direito à educação especial 

Art. 24° – Aos educandos com necessidades especiais serão 
assegurados: 

I – Reserva e prioridade de vaga para a matrícula. 

(Lei n° 12.280, Publicada no Diário Oficial do Estado de 
Pernambuco -Poder Legislativo, em 12 de novembro de 2002). 

 

Posto que a educação é a área que possui mais condições de provocar 

mudanças no comportamento da sociedade (por causa de sua função 

formadora e socializadora do conhecimento), urge assumir, de fato, o 

compromisso com o processo de educação inclusiva, para que os cidadãos 

alcancem uma vida mais digna e mais justa, eliminando preconceitos e 

discriminações com relação aos indivíduos considerados diferentes, seja pela 

sua condição étnica, sócio-econômica, cultural ou outra característica qualquer 

que os diferencie dos demais. Este processo vem encontrando respaldo nas 

leis, decretos e diretrizes nacionais. 

Quando se fala em Educação Inclusiva, geralmente o pensamento é 

remetido  só para educandos que apresentam necessidades educacionais 

especiais e raramente se incluem os indivíduos de etnias diversas e os de 

baixa renda, que, em muitos contextos, continuam marginalizados e, 

principalmente, excluídos do contexto escolar. 

É imprescindível lembrar que a Constituição Brasileira de 1988, no 

Capítulo III, “Da Educação, da Cultura e do Desporto”, Artigo 205, determina 

que “A educação é direito de todos e dever do Estado e da família”. Entretanto, 

constata-se que uma parcela significativa de indivíduos é impedida de exercer 

esse direito, por conta da sua condição social, étnica, ou por apresentar 

necessidades educacionais especiais. 
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Carvalho (2000) lembra que, especificamente para pessoas que 

apresentam deficiências, consta na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem (1948), art. 7° :  

Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, tem direito à 
igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra 
qualquer discriminação que viole a presente declaração e 
contra qualquer incitamento a tal discriminação (apud 
CARVALHO, 2000, p. 17). 

 

Apesar de já estarmos distantes cinco décadas da proclamação e do 

reconhecimento dos direitos que constam na declaração citada, constata-se, 

com pesar, que as pessoas consideradas diferentes, por apresentar qualquer 

limitação, em muitas situações continuam sendo discriminadas e excluídas do 

acesso e do usufruto dos bens e serviços que se encontram socialmente 

disponíveis. 

No entanto, segundo Carvalho (2000), as próprias pessoas que 

apresentam deficiências estão politicamente mais organizadas em relação a 

décadas atrás, no que se refere à luta para que os seus direitos sejam 

respeitados e cumpridos, não porque possuem limitações, mas, porque são 

cidadãos dignos de ter direitos. 

O vocábulo inclusão implica no ato ou efeito de incluir. Por sua vez, 

incluir significa, segundo consta no Novo Dicionário Aurélio: abranger; 

compreender; envolver conter em si (FERREIRA, 1999).  

Conforme ressalta Mader (1996, p. 47) a inclusão é: 

[...] o termo que se encontrou para definir uma sociedade que 
considera todos os seus membros como cidadãos legítimos, 
[...] uma sociedade em que existe justiça social, em que cada 
membro tem seus direitos garanti dos e em que sejam aceitas 
as diferenças entre as pessoas como algo normal. 
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As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(BRASIL, 2001, p. 20) entendem por inclusão: 

A garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da 
vida em sociedade, sociedade  essa que deve estar 
orientada por relações de acolhimento à diversidade humana, 
de aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo na 
equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com 
qualidade, em todas as dimensões da vida. 

 

Em consonância com essa conceituação, Werneck (1997), afirma que 

uma sociedade que tenha como proposta a inclusão de todos precisa ter 

consciência da diversidade humana, possuir estrutura para atender às 

necessidades de cada cidadão, “das maiorias às minorias, dos privilegiados 

aos marginalizados” (WERNECK, 1997, p. 21). 

Essa compreensão com relação à inclusão nos convida a uma reflexão 

sobre uma significativa maneira de atuar, que rejeite qualquer forma de 

preconceito contra o outro, que estimule a aceitação da diversidade e que 

passe a “quebrar barreiras cristalizadas em torno de grupos estigmatizados” 

(WERNECK, 1997, p.42).  

Sassaki (1999) assinala que, a partir do ano de 1995, o conceito de 

sociedade inclusiva vem sendo mencionado, internacionalmente, nos debates 

sobre inclusão. A Organização das Nações Unidas (1995) diz que a:  

[…] sociedade inclusiva precisa ser baseada no respeito de 
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, 
diversidade cultural e religiosa, justiça social e as necessidades 
especiais de grupos vulneráveis e marginalizados, participação 
democrática e a vigência do direito (NAÇÔES UNIDAS, 
1995, apud SASSAKI, 1999, p. 9). 

 

O conceito de sociedade inclusiva vem sendo progressivamente 

implantado em diversos países “como conseqüência natural do processo de 
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implementação dos princípios de inclusão na educação, no mercado de 

trabalho, no lazer, recreação, esporte, turismo, cultura, religião, artes e família” 

(SASSAKI, 1999, p. 167). 

Carvalho (2000) cita injustas barreiras que se formam quando se cria, no 

imaginário social, imagens de pessoas que apresentam deficiências como 

alguém dependente e incapaz. A autora destaca a existência de “barreiras, 

consciente ou inconscientemente construídas no interior das próprias pessoas 

com deficiência, dificultando-lhes as interações sociais e bloqueando-lhes a 

felicidade” (CARVALHO, 2000, p. 17).  

Amaral e Rabelo (2003) assinalam que “um processo inclusivo requer 

uma nova visão das pessoas, uma mudança de mentalidade, de forma que 

todos sejam respeitados independentemente de suas diferenças” (AMARAL e 

RABELO, 2003, p. 209).  

De acordo com Sassaki (1999), a inclusão social pode ser conceituada 

como: 

O processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, 
em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades 
especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir 
seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então, 
um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a 
sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir 
sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para 
todos (SASSAKI, 1999, p. 41).  

 

Autonomia, Independência, Empowerment e Equiparação de 

Oportunidades são considerados princípios inclusivistas e possuem 

significações específicas dentro da perspectiva da inclusão (SASSAKI, 1999).  

O conceito de Autonomia significa a condição de adquirir domínio com 

relação ao ambiente físico e social, ou seja, o meio pelo qual se ganha 
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capacidade para realizar algo. Devem ser preservadas, ao máximo, a 

privacidade e a dignidade de quem a pratica. Já o de Independência implica no 

exercício da autonomia sem depender do outro, como, por exemplo, família ou 

profissionais especializados. A pessoa que apresenta deficiências pode ser 

mais ou menos independente em relação à autonomia de que dispõe. Esse 

conceito pode ser aprendido, ou melhor, desenvolvido. 

O conceito de Empowerment, traduzido, significa a capacidade de uma 

pessoa, ou de várias, tomar decisões e fazer escolhas, independentemente de 

sua condição, levando-a a assumir o controle de sua vida. A sociedade, em 

determinadas situações, não demonstra ter consciência de que quem 

apresenta deficiências também possui poder pessoal para realizar suas 

próprias escolhas. E o princípio de Equiparação de Oportunidade significa o 

processo através do qual os vários sistemas da sociedade, tais, como, 

ambientes físicos e culturais, serviços sociais e de saúde, atividades esportivas 

e de lazer, bem como oportunidades de trabalho e de educação, são tornados 

disponíveis para todos, particularmente para pessoas com deficiência. 

Segundo Sassaki, o pano de fundo do processo de inclusão é o Modelo 

Social da Deficiência. Ele chama a nossa atenção para o fato de que, para 

incluir todas as pessoas, a sociedade precisa ser modificada partindo do 

entendimento de que ela é que deve se tornar capaz de atender às 

necessidades de seus cidadãos, e não o contrário (SASSAKI, 1999). 

Fletcher explica que o Modelo Social da Deficiência,  

Focaliza os ambientes e barreiras incapacitantes da sociedade 
e não as pessoas eficientes. O modelo social foi formulado por 
pessoas com deficiência agora vem sendo aceito também por 
profissionais não deficientes. Ele enfatiza os direitos humanos 
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e a equiparação de oportunidades (FLETCHER, 1996, apud 
SASSAKI, 1999, p. 48). 

 

A sociedade produz obstáculos para as pessoas que apresentam 

deficiências, criando incapacidades ou desvantagens no exercício de funções 

sociais em virtude da presença de: 

• Ambientes restritivos pela presença de barreiras 
arquitetônicas, que impossibilitam ou dificultam o acesso, 
ferindo o direito de ir e vir dos indivíduos. 

• Políticas discriminatórias e atitudes preconceituosas que 
rejeitam a minoria e todas as formas de diferenças; 

• Discutíveis padrões de normalidade; 

• Objetos e bens inacessíveis do ponto de vista físico; 

• Pré-requisitos atingíveis apenas pela maioria aparentemente 
homogênea; 

• Quase total desinformação sobre necessidades especiais e 
sobre direitos das pessoas que têm essas necessidades; 

• Práticas discriminatórias em muitos setores da atividade 
humana, como: esporte, trabalho, turismo, e lazer 
(SASSAKI, 1999, p. 47). 

 

Compete, portanto, à sociedade organizar meios que contribuam para a 

eliminação de barreiras físicas e atitudinais. Esta última pode ser considerada a 

mais difícil de ser removida, pois, não depende de liberação de verbas para a 

efetivação de políticas públicas, e sim da internalização de valores, como: 

respeito mútuo, justiça, solidariedade e diálogo, que são os quatro princípios 

éticos que “orientam o exercício da cidadania numa sociedade democrática” 

(BRASIL, 1998c, p. 45). 

O termo inclusão na atualidade tem sido utilizado para expressar a 

convicção de que todos os indivíduos devem, de forma democrática, participar 

ativamente na organização da sociedade, de modo que possibilite o acesso às 

oportunidades de desenvolvimento sociocultural, levando sempre em conta as 
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suas características individuais.  

Essa utilização do termo inclusão está de acordo com a significação do 

vocábulo inclusão, pois, quando a sociedade é construída para todos e as 

pessoas que fazem parte desse “todos” têm respeitado os seus direitos 

humanos – civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e lingüísticos – pode-

se afirmar que ela está abrangendo, compreendendo, envolvendo, contendo 

em si, além de respeitando e protegendo todos os seus cidadãos. 

No presente estudo com relação à área educacional, o termo inclusão é 

utilizado para referir-se a inserção de alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais no sistema regular de ensino. A metáfora da inclusão 

educacional é o caleidoscópio. Essa imagem foi escolhida, devido a esse 

aparelho óptico precisar de todos os pedaços que o compõem para que os 

desenhos formados se tornem mais complexos e mais ricos.  

Desta forma a analogia com a inclusão se refere ao fato do ambiente 

escolar se tornar mais rico e mais variado quando todos os alunos se 

desenvolvem, evoluem e aprendem juntos. Segundo Carvalho (2000), o 

caleidoscópio foi escolhido porque nele todos os pedacinhos são importantes e 

significativos para a composição da imagem. 

De acordo com Prieto (2002, p. 52), na educação, o objetivo principal da 

inclusão “deve ser garantir a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os 

alunos, além de prever formas de acompanhamento do processo escolar que 

respeitem as possibilidades de expressão do potencial de cada aluno”.  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 

1998d, p. 36) considera que a escola Inclusiva: 
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É aquela que abre espaço para todas as crianças, abrangendo 
aquelas com necessidades especiais. O principal desafio da 
Escola Inclusiva é desenvolver uma pedagogia centrada na 
criança, capaz de educar a todas, sem discriminação, 
respeitando suas diferenças; uma escola que dê conta da 
diversidade das crianças e ofereça respostas adequadas às 
suas características e necessidades, solicitando apoio de 
instituições e especialistas quando isso se fizer necessário.  

É uma meta a ser perseguida por todos aqueles 
comprometidos com o fortalecimento de uma sociedade 
democrática, justa e solidária. 

 

Segundo a Declaração de Salamanca (1994): 

O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em 
todos os alunos aprenderem juntos, sempre que possível, 
independentemente das dificuldades e das diferenças que 
apresentem. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as 
necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos 
vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um 
bom nível de educação para todos, através de currículos 
adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias 
pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação 
com as respectivas comunidades. É preciso, portanto, um 
conjunto de apoios e de serviços para satisfazer o conjunto de 
necessidades especiais dentro da escola. Nas escolas 
inclusivas, os alunos com necessidades educativas especiais 
devem receber o apoio suplementar de que precisam para 
assegurar uma educação eficaz (UNESCO, 1994, p.19). 

 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(2001) asseguram que: 

o conceito de escola inclusiva implica uma nova postura da 
escola comum, que propõe no projeto pedagógico, no currículo, 
na metodologia de ensino, na avaliação e na atitude dos 
educadores, ações que favoreçam a interação social e sua 
opção por práticas heterogêneas (BRASIL, 2001, p. 40). 

 

Segundo Mendes (2002), uma escola inclusiva é aquela que apresenta 

currículos adequados a práticas pedagógicas que sejam flexíveis e que 
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favoreçam o ajustamento sócio-educacional dos alunos que apresentam 

necessidades especiais.  

De acordo com Carvalho (2003), o atendimento educacional que se 

baseia na perspectiva inclusiva tem como meta à extinção de barreiras 

atitudinais com relação a toda e qualquer diferença apresentada pelos alunos e 

implica na utilização de adaptações curriculares, na avaliação contínua das 

atividades pedagógicas, na liberação de recursos materiais e em um novo 

conceito do especial na educação, pois: 

Especiais devem ser consideradas as alternativas que a escola 
precisa organizar, para que qualquer aluno tenha sucesso; 
especiais são os procedimentos de ensino; especiais são as 
estratégias que a prática pedagógica deve assumir para 
remover barreiras para a aprendizagem (CARVALHO, 2003, 
p. 17). 

 

Mitller (2003, p. 17) considera que “a inclusão diz respeito a cada pessoa 

ser capaz de ter oportunidades de escolha e de autodeterminação. Em 

educação, isso significa ouvir e valorizar o que a criança tem a dizer, 

independente de sua idade e rótulos”. Parafraseando o autor, em educação 

inclusiva, isso diz respeito a ouvir e valorizar o que o aluno que apresenta 

deficiência tem a dizer, reconhecendo que esse aluno é capaz de ter 

oportunidades de escolha e de autodeterminação. 

Santos (2002, p. 31) enfatiza que: 

Incluir é trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar contra a 
exclusão, transpor barreiras que a sociedade criou para as 
pessoas. É oferecer o desenvolvimento da autonomia, por meio 
da elaboração de pensamentos e formulação de juízos de 
valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas 
diferentes circunstâncias da vida. 
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Para Mittler (2003, p. 27), “a essência da inclusão é que deve haver uma 

investigação sobre o que está disponível para assegurar aquilo que é relevante 

e acessível a qualquer aluno na escola”.   

O autor relata que, em muitos lugares do mundo, existem escolas com 

até cem alunos em sala de aula que são consideradas inclusivas, porque cada 

atividade é feita levando-se em consideração a participação de todos. E 

existem também escolas onde se encontram classes com dois adultos e 

apenas vinte alunos, onde alguns deles, além de não participarem de todas as 

atividades, ficam afastados dos outros colegas. 

Xavier (2002) assinala que, quando a educação inclusiva é concebida 

como a construção coletiva de uma escola de boa qualidade para todos e como 

o alicerce para a edificação de uma sociedade mais justa e solidária, ela está 

“definindo um sentido político destinado a informar a competência do educador 

tanto para a mudança na relação pedagógica quanto para o exercício de seu 

papel de agente de transformação social” (XAVIER, 2002, p. 18).  

O autor acrescenta que a orientação inclusiva se refere à escola na sua 

totalidade, por isso, considera um equívoco delegar ao professor toda a 

responsabilidade na adoção dessa orientação. Ele bem observa, ainda, que, 

em conjunto com as orientações oferecidas ao professor, é necessário que 

haja uma reestruturação da escola, principalmente nos aspectos de liderança, 

autonomia, planificação, coordenação e valorização profissional. 

Em relação à reestruturação do sistema educacional, Melo (2003) 

assinala que a escola  precisa ousar, não ter medo de se arriscar em busca de 

novas experiências, questionando e refletindo sobre sua função e atuação 
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frente ao que vem sendo estabelecido pelos rumos inovadores apontados pelo 

movimento em favor da inclusão.  

Garcia (1999) aponta que, cada vez mais, vem se firmando a 

necessidade de introduzir nos programas de formação de professores, 

conteúdos que possibilitem a aquisição de conhecimentos, competências e 

atitudes, que favoreçam aos professores em formação a compreensão das 

diversas situações de ensino, “enfatizando especialmente estimular atitudes de 

abertura, reflexão, tolerância, aceitação e proteção das diferenças individuais e 

grupais” (GARCIA, 1999, p.7). 

Ainscow (1997) afirma, sobre as práticas do professor na escola 

inclusiva, que ele deve considerar novas possibilidades no ensino, com ênfase 

em três fatores-chave: o planejamento para a sala de aula como um todo; o 

processo social de aprendizagem, valorizando a cooperação entre os alunos 

nas atividades em grupo; e a improvisação, ou seja, a capacidade de modificar 

planos e atividades, na medida em que ocorrem em resposta às reações dos 

alunos, permite ao professor personalizar, para cada aluno, a experiência da 

aula. 

Com relação ao processo social de aprendizagem citado por Ainscow 

(1997), a teoria de Vygotsky (1987) defende esse “fator-chave”, quando afirma 

que a aprendizagem se dá num processo mediado pelas interações sociais, no 

qual o indivíduo participa, troca experiências, expõe-se a situações que lhe 

permitem estabelecer uma postura crítica diante do conhecimento 

historicamente situado dentro e fora da escola. 

Segundo Vygotsky (1987), o bom ensino é o que se adianta ao 

desenvolvimento. Esta reflexão abre caminho para o conceito de zona de 
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desenvolvimento proximal (ZDP), que compreende a distância entre o que a 

criança é capaz de realizar sozinha (nível real de desenvolvimento) e o que ela 

não pode fazer sozinha, mas consegue realizar na interação com o outro mais 

experiente (nível potencial).  

O conceito de zona de desenvolvimento proximal, proposto por Vygotsky 

(1987), reforça a idéia de que a escola precisa valorizar as interações entre os 

diferentes. Desta forma, as salas de aula heterogêneas significam indivíduos 

com diferentes zonas de desenvolvimento proximal interatuando uns na ZDP 

dos outros. Os alunos se beneficiam mutuamente, num processo de 

estruturação e organização de conceitos e idéias compartilhados. 

Vygotsky (1987), na sua teoria sócio-interacionista, fornece subsídios 

para uma postura pedagógica que discuta a segregação como uma via para a 

consolidação da deficiência, uma vez que o mundo estreito e fechado, criado 

na escola especial, não promove as interações necessárias à apropriação de 

conhecimentos. Desta forma, fica evidente que os alunos que apresentam 

deficiências, quando inclusos no processo de escolarização no ensino regular, 

têm mais oportunidades de desenvolvimento, devido à ampliação das 

oportunidades de socialização e interação. 

Mendes (2002) diz que a implantação de classes inclusivas pelo sistema 

educacional pressupõe “o uso de estratégias de ensino que favoreça a inclusão 

como as que envolvem a descentralização da figura do professor mediante o 

trabalho em grupos ou de tutoria por colegas” (MENDES, 2002, p. 76).   

O conceito desenvolvido por Gardner (1995), chamado de rota 

alternativa, sugere que os alunos que não estão tendo sucesso escolar, devido 

a limitações em áreas específicas de inteligência, podem desviar-se desses 



 

97   

obstáculos utilizando rotas alternativas, permitindo que sejam exploradas suas 

habilidades mais desenvolvidas ou fazendo uso de sistemas simbólicos 

alternativos. “É interessante notar que o Braille, por exemplo, tem sido usado 

com sucesso com alunos gravemente disléxicos que possuem boa 

sensibilidade tátil” (ARMSTRONG, 2001, p. 138). 

Gardner (1995) acredita que a avaliação das limitações pode predizer 

dificuldades que o aluno terá. Além disso, “pode sugerir rotas alternativas para 

um objetivo educacional (aprender matemática através das relações espaciais, 

aprender música através de técnicas lingüísticas)” (GARDNER, 1995, p. 33). 

Armstrong (2001) afirma que a influência que a teoria das Inteligências 

Múltiplas pode ter sobre a Educação Especial vai muito além do 

desenvolvimento de novas estratégias e intervenções de reforço. Acrescenta o 

autor que essa teoria contribui para a utilização de um paradigma de 

crescimento, facilita o processo inclusivo, proporcionando um ambiente menos 

discriminativo para os alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais, levando-os a uma melhor compreensão de suas diferenças e uma 

ênfase maior na identificação de  potencialidades. 

Segundo as orientações da Teoria das Inteligências Múltiplas para uma 

escola inclusiva, é necessário que o professor esteja capacitado para identificar 

as habilidades dos seus alunos, focalizar as necessidades específicas, planejar 

currículos, criar intervenções e procedimentos, objetivando o desenvolvimento 

de programas educacionais mais eficazes, que contribuam para uma melhor 

apropriação de conhecimentos e uma maior auto-estima dos aprendizes.  

Uma escola inclusiva, pois, é aquela aberta à diversidade, onde os 

alunos são respeitados nas suas diferenças e aprendem juntos, em classes 
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regulares, possibilitando a interação e o desenvolvimento mútuo. ”Quando as 

escolas incluem todos os alunos, a igualdade é respeitada e promovida como 

um valor na sociedade, com os resultados visíveis da paz social e da 

cooperação” (STAINBACK e STAINBACK, 1999, p. 27). 

Mittler (2003, p. 27) afirma que “a inclusão é uma visão, uma estrada a 

ser viajada, mas uma estrada sem fim, com todos os tipos de barreiras e 

obstáculos, alguns dos quais estão em nossas mentes e em nossos corações”. 

Terminarmos este capítulo acreditando que a escola pode utilizar 

metodologias interativas que faça do reconhecimento da diversidade 

estratégias para uma nova aprendizagem, que conceba o aluno inteiro e 

respeite a dignidade de todo e qualquer indivíduo. A seguir apresentaremos 

além da história e da concepção da formação de professores, autores que 

defendem que é preciso repensar a formação inicial e contínua, propondo 

diferentes condições para o desenvolvimento de uma formação mais eficiente, 

que atenda as diversidades existentes no âmbito escolar. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 4 – A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 



 

 

 

 

 

 

 

“O universalismo que queremos hoje é 
aquele que tenha como ponto em 

comum a dignidade humana. A partir 
daí, surgem muitas diferenças que 

devem ser respeitadas. Temos direito de 
ser iguais quando a diferença nos 

inferioriza e direito de ser diferentes 
quando a igualdade nos descaracteriza”. 

        (BOA VENTURA DE SOUZA SANTOS, 1997). 
 
 
   

As novas tendências de formação de professores apontam a escola 

como colaboradora na formação do cidadão, com igualdade de direitos ao 

proporcionar o acesso aos conhecimentos. Portanto, a atividade prática do 

professor é percebida como fonte de conhecimento através da experiência e da 

reflexão, integrando as competências, apreciando a própria habilidade no agir, 

dialogando com a própria ação e aceitando os desafios e dificuldades que ela 

provoca. 

 

4.1 – A formação de professores no Brasil.  

 No Brasil, a formação do educador, em nível superior, nos Cursos de 

Pedagogia, teve a sua origem na Escola Normal. Instalada no Estado de São 

Paulo, ela foi transformada em Instituto Pedagógico, em 1931, e anexada à 

USP, em 1934, com a denominação de Instituto de Educação. No mesmo ano, 

o decreto 19.850 criava a Universidade do Rio de Janeiro, constituindo a 
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Faculdade de Educação, Ciências e Letras, responsável pela formação de 

professores para o nível secundário. 

No ano de 1935, o Instituto de Educação do Rio de Janeiro foi incluso na 

Universidade do Distrito Federal (UDF). Essa inclusão teve como objetivo a 

formação de professores para o nível primário, médio e superior, abrangendo, 

dessa forma, todos os graus de ensino e a preparação de especialistas em 

educação, relacionados aos graus universitários de bacharelado e licenciatura 

em magistério (BRZEZINSKI, 1996). 

A UDF teve suas atividades interrompidas em 1938. Apesar da curta 

duração da Escola de Professores, esta “foi a primeira escola formadora de 

professores primários em nível superior, em curso de dois anos, após o 

secundário” (BRZEZINSKI, 1996, p. 36). 

Em 1939, o Curso de Pedagogia  foi regulamentado pelo Decreto-Lei n° 

1.190, fazendo parte da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do 

Brasil, enquadrando-se em um padrão federal, que correspondia à adaptação 

dos currículos básicos a um padrão único, em nível federal, para todas as 

Instituições de Ensino Superior no Brasil (CHAVES, 1980).  

Então, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras teve seu destino 

ligado ao padrão federal de Universidade, estigmatizando a formação de 

professores devido ao seu caráter prático e utilitário. Essa instituição, de 

maneira geral, oferecia cursos que não primavam de fundamentação teórica de 

qualidade. Dessa forma, “fortaleceu-se a tendência de converter as Faculdades 

de Filosofia em centros de transmissão de conhecimentos, divorciados da 

pesquisa e da busca de produção de novos saberes” (BRZEZINSKI, 1996, p. 

42). 
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A Lei da Reforma Universitária n° 5.540/68 trouxe mudanças que 

atingiram as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, mas “o fulcro central 

da reestruturação foi, sem dúvida, a criação dos institutos de conteúdos 

específicos e da Faculdade de Educação” (BRZEZINSKI, 1996, p. 67).  Com a 

extinção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a Faculdade de 

Educação passou a ser responsável pela formação pedagógica e pelo Curso 

de Pedagogia.  

Como substância da Faculdade de Educação, o Curso de Pedagogia foi 

reorganizado sob o Parecer n° 252/69, relatado pelo Prof. Valnir Chagas no 

Conselho Federal de Educação e incorporado à resolução n° 02/69, que fixou o 

currículo mínimo para o curso, prescreveu sua finalidade, ou seja, a de 

preparar profissionais da educação, bem como o tempo de duração e a filosofia 

que deveria ter a nova formação do pedagogo.  

Assim sendo, a formação ficou organizada em duas partes distintas e 

autônomas: de um lado, a formação de um pedagogo habilitado para atuar 

como professor no ensino normal e, do outro, especialistas para as atividades 

de orientação educacional, administração, supervisão e inspeção escolar e 

magistério das disciplinas pedagógicas do 2° grau, no âmbito de escolas e 

sistemas escolares.  

Essa atribuição ao Curso de Pedagogia de formar especialistas, dessa 

forma tornando-o um curso profissionalizante, ocasionou uma fragmentação na 

formação do educador. As habilitações que objetivavam a formação dos 

especialistas para a escola de primeiro e segundo graus, predominavam em 

relação à formação do professor generalista para o exercício da docência nas 
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séries iniciais e no segundo grau-magistério e em relação a outras habilitações. 

(SOUZA, 2000). 

Assim, foram introduzidas funções pedagógicas específicas na escola e 

nos sistemas de educação, provocando discussões sobre a formação do 

generalista x formação do especialista, devido a mudanças estruturais que 

aprofundaram ainda mais a indefinição da identidade profissional “ao 

fragmentar a formação do pedagogo em habilitações técnicas efetivadas na 

graduação” (BRZEZINSKI, 1996, p. 78). 

A partir década de 80 até os dias atuais, princípios e propostas vêm 

sendo construídas nos encontros de educadores, com o objetivo de debater 

questões referentes à formação do professor no curso de Pedagogia, tentando 

resolver seu problema histórico: a identidade do profissional pedagogo. Esses 

debates têm movimentado, “nos últimos quinze anos, o conjunto dos 

educadores e das instituições de ensino superior para as reformulações 

necessárias na estrutura dos cursos de formação de professores, em especial 

da Pedagogia” (ANFOPE, 1998). 

O movimento dos educadores em prol da reformulação do curso de 

Pedagogia e da formação do pedagogo apresentou, como uma das idéias 

iniciais, formar todo professor como educador e, conseqüentemente, afirmar a 

docência como base da identidade profissional de todo educador, ou seja: 

Um educador que, enquanto profissional do ensino (...) tem a 
docência como base da sua identidade profissional, domina o 
conhecimento específico de sua área, articulado ao 
conhecimento pedagógico, em uma perspectiva de totalidade 
do conhecimento socialmente produzido que lhe permita 
perceber as relações existentes entre as atividades 
educacionais e a totalidade das relações sociais, econômicas, 
políticas e culturais em que o processo educacional ocorre, 
sendo capaz de atuar como agente de transformação da 
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realidade em que se insere (CONARCFE, 1989, apud 
ANFOPE,  1998). 

 

Associada a essas idéias consta a inclusão de um currículo em que o 

núcleo comum de estudos seja a garantia de uma prática comum nacional a 

todos os educadores, independente do conteúdo específico de sua área de 

atuação (AGUIAR & SHEIBER, 1999).  

Esse núcleo comum foi denominado, pelo movimento, de Base Comum 

Nacional dos cursos de formação dos educadores. Apresenta caráter histórico 

evolutivo e vem efetivando-se no sentido dos conteúdos e disciplinas 

estimularem a capacidade de questionamentos e críticas à problemática 

educacional brasileira, objetivando a reflexão educacional de forma 

contextualizada. Porém, essa Base Comum Nacional "não deve ser concebida 

como um currículo mínimo ou um elenco de disciplinas, e sim como uma 

concepção básica de formação do educador e a definição de um corpo de 

conhecimento fundamental” (CONARCFE, 1983, p. 4, apud ANFOPE, 1998). 

Segundo a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (ANFOPE, 1998), vários cursos têm orientado suas reformulações 

no sentido de tomar a docência como base da formação do pedagogo, 

formando professores para as séries iniciais do ensino fundamental, educação 

especial e educação infantil, além da formação do professor para a Habilitação 

Magistério do ensino médio.  

Em decorrência das transformações pelas quais passa a escola 

fundamental, criando novas exigências no mercado de trabalho para esses 

especialistas, a formação nas tradicionais Habilitações vem sofrendo 
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transformações significativas, desde a sua extinção até a sua colocação em 

nível de pós-graduação ou incorporação ao núcleo comum do currículo.  

Nos termos da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996), o Profissional da 

Educação é todo aquele com formação específica para o trabalho educativo, 

em suas diversas modalidades. A formação do Profissional da Educação far-

se-á em cursos próprios de Ensino Superior, excetuando-se o previsto no Art. 

62 da LDB 9.394/96:  

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-
á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 
plena, em universidades e institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade 
normal (BRASIL, 1996, p. 48). 

 

O documento final do X Encontro Nacional realizado pela ANFOPE, no 

ano 2000, enumera os seguintes princípios que devem orientar os cursos de 

formação dos profissionais da educação: 

• a formação para a vida humana, forma de manifestação 
da educação omnilateral dos homens; 

• a docência como base da formação profissional; 

• o trabalho pedagógico como foco formativo ; 

• a sólida formação teórica em todas as atividades 
curriculares a ampla formação cultural; 

• a criação de experiências curriculares que permitam o 
contato dos alunos com a realidade da escola básica, 
desde o início do curso; 

• a incorporação da pesquisa como princípio de formação; 

• a possibilidade de vivência, pelos alunos, de formas de 
gestão democrática; 

• o desenvolvimento do compromisso social e político da 
docência; 

• a reflexão sobre a formação do professor e sobre suas 
condições de  trabalho; 
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• a avaliação permanente dos cursos de formação dos 
profissionais da educação como parte integrante das 
atividades curriculares e  entendida como 
responsabilidade coletiva a ser conduzida à luz do projeto 
político-pedagógico de cada curso em questão; 

• o conhecimento das possibilidades do trabalho docente 
nos vários  contextos e áreas do campo educacional 
(ANFOPE, 2000). 

 

O Parecer CNE/CP n° 0009/01 institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação de professores da educação básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena. O documento cita como 

uma das inúmeras dificuldades encontradas para a implementação de políticas 

educacionais que visem à melhoria da educação básica, por estados e 

municípios, o preparo inadequado dos professores, devido à formação, de uma 

maneira geral, ter mantido um formato tradicional, não contemplando várias 

características que na atualidade são consideradas essenciais à atuação 

docente, entre as quais destaca: 

• orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos 
alunos;  

• comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos 
alunos; 

• assumir e saber lidar com a diversidade existente entre 
os alunos; 

• incentivar atividades de enriquecimento cultural; 
• desenvolver práticas investigativas; 
• elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos 

curriculares; 
• utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de 

apoio; 
• desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe 

(BRASIL, 2001b, p. 4).  
 
 

Constatamos, através da história da formação de professores no Brasil, 

que a discussão a respeito do pedagogo como profissional, sua identidade, 

campo de trabalho e formação, perdura desde a criação do curso de 
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Pedagogia, em 1939. Desde então, surgem concepções com relação à função 

educativa desse profissional. 

Assim sendo, podemos considerar, que o curso de Pedagogia se insere 

em um processo de construção e reconstrução, tanto em organização como em 

identidade de formação. Evidenciamos, como ganho positivo para o referido 

curso, que, na atualidade, existe uma preocupação, que permeia a maioria dos 

cursos, em assumir a formação docente de caráter ampla devido à 

compreensão de que o Pedagogo é, antes de tudo, um professor, porém com 

capacidade de atuação em diversas áreas da educação.  

A formação de professores e todas as suas implicações se encontram 

intimamente ligadas ao futuro da educação básica que, por sua vez, se vincula 

à formação educacional de toda a nação. No entanto, segundo a ANFOPE 

(2000), se os rumos das políticas educacionais implementadas não forem 

revertidos, se tornarão cada vez mais distantes, as esperanças de que essa 

formação se realize em bases teoricamente sólidas, fundadas nos princípios de 

uma formação de qualidade e relevância social.  

 

4.2 – A concepção da formação de professores e suas implicações. 

A pesquisa sobre formação de professores, nos últimos quinze anos, 

cresceu quantitativa e qualitativamente e, aos poucos, se tem constatado uma 

maior preocupação em conhecer mais a maneira como se desenvolve o 

processo de aprender a ensinar. As perspectivas e enfoques utilizados para 

abordar essa questão também foram evoluindo. Inicialmente as indagações se 

referiam  sobre o que é um ensino eficaz, depois, surgiram-se outros 
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questionamentos, como: o que os professores conhecem? Que conhecimento 

é essencial para o ensino? E quem produz conhecimento sobre o ensino?  

A LDB/EN – Nº 9.394/96, no seu artigo 2º, estabelece que “a educação 

(...) tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996). 

Em vista disso, envolve o desenvolvimento dos aspectos pessoal e político dos 

professores e alunos, requer que a educação e, especificamente, a formação 

de professores dirijam o olhar para o desenvolvimento das múltiplas 

capacidades do indivíduo, das relações de autonomia e não tenha como 

objetivo, somente, o aspecto cognitivo de ambos. 

Garcia (1992) afirma que, apesar de ser composta por fases claramente 

diferenciadas, do ponto de vista curricular a formação de professores deve ser 

concebida como um continuum, uma vez que o processo de aprendizagem 

docente ocorre ao longo de toda a sua vida. O autor propõe, então, o termo 

desenvolvimento profissional, para caracterizar o processo em que se dá a 

formação docente.  

Garcia (1999) conceitua a formação de professores como sendo a área 

de conhecimentos, de investigação e de propostas teóricas e práticas que, no 

âmbito da didática e da organização escolar, estuda os processos por meio dos 

quais os professores, em formação ou em exercício, se envolvem, 

individualmente ou em equipe, em experiências de aprendizagem por meio das 

quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e 

disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento 

do seu ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a 

qualidade da educação que os alunos recebem. 
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Para Gomes (1992, p. 108), a formação profissional é vista como um 

“processo de preparação técnica, que permite compreender o funcionamento 

das regras e das técnicas do mundo real da sala de aula e desenvolver as 

competências profissionais exigidas pela sua aplicação eficaz”. 

São muitas as propostas e possibilidades de se organizar e caracterizar 

o conhecimento profissional a ser adquirido pelo professor, para que ele atue 

eficazmente. Os Referenciais Curriculares para a Formação de Professores, da 

Secretaria de Educação Fundamental – Ministério da Educação (1999) –  

sugeriram, aos cursos brasileiros de formação de professores, garantir cinco 

âmbitos de conhecimentos com igual importância: 

• Conhecimento sobre crianças, jovens e adultos; 

• Conhecimento sobre a dimensão cultural, social e política 

da educação; 

• Conhecimento da Cultura geral e profissional; 

• Conhecimento pedagógico; 

• Conhecimento experiencial contextualizado em situações 

educacionais.  

Esses saberes profissionais, descritos no referido documento, embora 

tenham sido explicitados separadamente, estão intimamente ligados; não têm 

vida própria e se inter-relacionam dentro da atuação dos professores, não se 

vinculando a nenhuma disciplina ou área exclusiva.  

 
Caldeira (1995), analisando a qualidade do ensino, aponta a formação 

inicial dos professores como um dos grandes problemas, uma vez que 

apresenta desvinculação entre os conteúdos de formação e a realidade 
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escolar, visto que as propostas de formação apresentam, em geral, uma cisão 

entre a teoria e a prática. Dessa forma, para essa autora, quando se discute a 

qualidade da formação docente, uma das questões é como relacionar os 

conhecimentos produzidos na prática cotidiana dos docentes (conhecimento do 

alunado, da classe, da escola, da natureza do processo educacional) com os 

conteúdos de sua formação inicial. 

Nas palavras de Caldeira (1995, p. 10), 

A professora em seu trabalho docente cotidiano se apropria e 
constrói uma quantidade de saberes que constituem os 
fundamentos de sua prática profissional. [...] Os conteúdos que 
os docentes recebem nos cursos de formação inicial ou 
permanente, ainda que possam estar mais ou menos 
legitimados academicamente, não são produzidos nem 
legitimados pela prática docente. Os conteúdos e a forma de 
desenvolvê-los são definidos ignorando o cotidiano escolar. [...] 
Embora reconhecendo que a teoria é imprescindível para o 
redimensionamento da prática, a primeira não pode ser vista 
como soberana sobre a segunda. Da mesma forma, não se 
pode entender e superar a prática sem a contribuição da teoria. 
Prática e teoria devem estar dinamicamente articuladas. 

 

Nessa perspectiva, Caldeira (1995) defende a tese de que, para avançar 

no processo de construção do conhecimento, há necessidade de promover 

uma maior e efetiva aproximação entre a prática docente real e concreta e os 

conhecimentos nos quais os professores fundamentam seu trabalho. Do 

mesmo modo, compreender a prática docente como prática histórica e social, 

própria de seres humanos concretos, situados em um espaço social e em um 

tempo determinado, implica considerá-la como resultado da influência de 

aspectos mais amplos e globalizantes como os processos culturais, 

econômicos, sociais e políticos. 
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Na análise realizada por Schön (1997) sobre a racionalidade prática na 

formação inicial, ele distingue entre o conhecimento-na-ação e a reflexão-na-

ação. O conhecimento-na-ação é um tipo de conhecimento que as pessoas 

possuem ligado à ação e é um conhecimento sobre como fazer as coisas. É 

um conhecimento dinâmico e espontâneo, que se revela por meio de nossa 

atuação, mas que temos especial dificuldade em torna-lo verbalmente explícito. 

Diferentemente do conhecimento-na-ação, a reflexão-na-ação supõe uma 

atividade cognitiva consciente do sujeito, que se leva a cabo enquanto se está 

atuando.  

Como assinala Schön (1997, p. 26), a reflexão na ação consiste em 

pensar “sobre o que se está fazendo, enquanto se está fazendo”. Essa reflexão 

possibilita a realização de um diálogo reflexivo, por parte do professor, 

mediante o qual resolve problemas e, portanto, gera ou constrói conhecimento 

novo. A improvisação desempenha papel importante no processo de reflexão-

na-ação, uma vez que o professor tem que ter a capacidade de variar, 

combinar e recombinar, em movimento, um conjunto de elementos de uma 

dada situação. 

Para Ainscow (1997), a capacidade de improvisar está intimamente 

relacionada à prática reflexiva do professor, sendo que as mudanças nos 

planos e atividades, quando ocorrem, muitas vezes parecem envolver 

pequenos ajustamentos na medida em que os professores aperfeiçoam seus 

repertórios, em resposta às circunstâncias imprevistas na sala de aula.  

Zeichner (1993, p. 18), define a ação reflexiva como: 

[...] uma ação que implica uma consideração ativa, persistente 
e cuidadosa daquilo em que se acredita ou que se pratica, à luz 
dos motivos que o justificam e das conseqüências a que 
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conduz. [...] a reflexão não consiste num conjunto de passos ou 
procedimentos específicos a serem usados pelos professores. 
Pelo contrário, é uma maneira de encarar e responder aos 
problemas, uma maneira de ser professor.  

 

O autor defende que o ensino reflexivo significa que, em vez de refletir 

apenas sobre a aplicação em suas salas de aula das teorias geradas no 

exterior delas, os professores também critiquem e desenvolvam suas teorias 

práticas, na medida em que refletem, sozinhos e em conjunto, na ação e sobre 

ela, a respeito de seu ensino e das condições sociais que modelam suas 

práticas pedagógicas.  

Segundo Pimenta (2000), a formação de professores, na tendência 

reflexiva, se configura como uma política de valorização do desenvolvimento 

profissional e pessoal dos professores e das instituições escolares, uma vez 

que supõe condições de trabalho propiciadoras da formação contínua dos 

professores e das instituições escolares. 

Nóvoa (1995) considera que o primeiro passo em direção a 

transformações significativas no agir docente é dado quando o professor tem a 

possibilidade de refletir sobre suas próprias idéias, sobre sua prática. Este, 

geralmente, é um processo lento: por meio da reflexão ocorre o confronto entre 

o que se pensa com as novas informações a que se tem acesso. 

Sabe-se que uma das atividades do educador é proporcionar condições 

para a aprendizagem do aluno. Assim, o ensino foi compreendido, segundo 

GÓMEZ (1998, p. 79), como “uma atividade prática que se propõe dirigir as 

trocas educativas para orientar num sentido determinado as influências que se 

exercem sobre as novas gerações”.  
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Portanto, a atividade prática do professor foi percebida como fonte de 

conhecimento através da experiência e da reflexão, integrando as 

competências, apreciando a própria habilidade no agir, dialogando com a 

própria ação e aceitando os desafios e dificuldades que ela provoca. Para 

Gómez (1998), a ação “deve assentar-se sobre o bom julgamento ilustrado 

pelo saber e apoiar-se num senso crítico e ético que seja capaz de apreciar o 

que convém fazer, o que é possível e como fazê-lo dentro de determinadas 

circunstâncias”.  

As diretrizes teóricas de Schön (1997), Gómez (1998), Zeichner (1993), 

Nóvoa (1995, 1998), Garcia (1992, 1999), Cró (1998), Perrenoud (1999, 2001), 

Imbernón (2000), Pimenta (2000) e outros vêm estudando as questões; da 

formação de professores, da prática pedagógica, das atitudes éticas e 

profissionais, dos processos de desenvolvimento pessoal e profissional do 

professor, assentadas na concepção de formação por competência e do 

profissional reflexivo. 

Eles apontam para uma formação baseada no desenvolvimento de 

competências, visando â formação do professor como um profissional reflexivo, 

inovador, ético e autônomo. 

Perrenoud (1999) define competência como uma capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, 

mas sem limitar-se a eles. Uma competência é formada a partir da reunião de 

um conjunto de esquemas, que são adquiridos pela prática. O autor propõe 

que, dentre outras, devem ser competências do professor: criar ou utilizar 

outros meios de ensino, adotar um planejamento flexível, improvisar e 

implementar uma nova prática pedagógica. 
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Na atualidade, o professor é considerado formador e facilitador da 

aprendizagem e, conforme Schön (1997), deve desempenhar, basicamente, 

três funções: abordar os problemas que a atividade coloca, escolher na sua 

ação os procedimentos formativos que são mais adequados à personalidade e 

aos saberes do aluno e tentar estabelecer com ele uma relação propícia à 

aprendizagem.  

Esse processo pressupõe a formação dos professores que, segundo Cró 

(1998) e Nóvoa (1992), tem, em seu ponto alto, o processo de desenvolvimento 

pessoal, que o próprio educador deve impor-se, para que adquira, 

progressivamente, maturidade emocional e equilíbrio contínuo das relações 

interpessoais, especialmente, as de professor-aluno. 

Imbernón (2000) entende que o papel da formação inicial é oferecer 

bases para a construção de um conhecimento especializado, pois, constitui-se, 

segundo o autor, no início de uma socialização profissional e da assunção de 

princípios e regras práticas. Quanto ao conteúdo, essa formação deve dotar os 

futuros professores de: 

[...] uma bagagem sólida nos âmbitos científico, cultural, 
contextual, psicopedagógico e pessoal que deve capacitar o 
futuro professor ou  professora a assumir a tarefa educativa em 
toda sua complexidade, atuando reflexivamente com a 
flexibilidade e o rigor necessários, isto é, apoiando suas ações 
em uma fundamentação válida para evitar cair  no paradoxo 
de ensinar a não ensinar (IMBERNÓN, 2000, p. 66). 

 

Com relação à concepção de formação continuada, também conhecida 

como formação contínua ou formação em serviço, Santos (2001, p. 124) 

conceitua como “todas as formas deliberadas e organizadas de 

aperfeiçoamento profissional do docente, seja através de palestras, seminários, 
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cursos, oficinas ou outras propostas”. Consiste em propostas voltadas para a 

qualificação do docente, objetivando a melhoria de sua prática pela apropriação 

de conhecimentos e de métodos de seu campo de trabalho.  

Candau (1996) alega que a formação continuada, pautada numa 

perspectiva clássica que enfatiza a reciclagem de professores apenas como 

atualização da formação inicial recebida, provoca uma dicotomia entre teoria e 

prática.  

Mizukami et.al ( 2002) corroboram com essa autora quando afirmam 

que, nessa perspectiva, esses cursos, quando muito, oferecem informações 

que, às vezes, alteram somente o discurso dos professores, contribuindo pouco 

para uma mudança efetiva. Os autores apontam a importância de a formação 

continuada tratar de problemas educacionais através de um trabalho de 

reflexibilidade crítica sobre as práticas pedagógicas e de uma permanente 

reconstrução da identidade do docente. Essa perspectiva abre novos caminhos 

de desenvolvimento profissional e deixa de lado o caráter de reciclagem 

preconizado no modelo clássico. 

De acordo com Candau (1996, p. 151), vários autores vêm 

desenvolvendo estudos de especial interesse “na perspectiva do 

reconhecimento da importância de se trabalhar no âmbito educativo questões 

relativas à diversidade cultural, étnica, e às questões de gênero”. Afirma a 

autora que essa temática ainda é pouco valorizada na formação continuada de 

professores. Então, valorizar a diversidade no âmbito da educação é uma das 

formas de contribuir para a extinção de estigmas e preconceitos, pois: 

Estes têm marcado muitos de nossos alunos porque “pobres”, 
“descamisados”, “pretos”, “sem condições de sobrevivência”, 
“de famílias desestruturadas”, “lentos”, “doentes”, 
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“negligenciados”, “homossexuais”, “retardados”, considerados 
sem os pré-requisitos para a efetivação da aprendizagem na 
escola, devido à tradicional organização de sua prática 
pedagógica, predominantemente centrada no ensino e na 
aprendizagem, como seria desejável (CARVALHO, 2004, p. 
87). 

 

Segundo Santos (2001), dentro do processo de formação contínua do 

professor é importante analisar as características da prática docente e a sua 

vinculação com os saberes docentes. Tardif et al (1991) assinalam a existência 

de diferentes saberes docentes: 

• Os saberes práticos ou saberes da experiência, que significam o 

conjunto de representações a partir dos quais os professores 

interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática 

cotidiana. Tais saberes, segundo estes autores, constituem a 

cultura docente em ação. 

• Os saberes das disciplinas, que são adquiridos através das 

diversas áreas do conhecimento, como a física, a matemática, a 

geografia, etc. 

• Os saberes pedagógicos que, segundo os autores, são divididos 

em dois grupos: no primeiro deles estariam os saberes da 

formação profissional, fornecidos pelas ciências da educação; no 

segundo grupo estariam os saberes curriculares, que se 

apresentam sob a forma de programas definidos pelos sistemas 

de ensino ou pela escola e que os professores devem aprender e 

aplicar.  
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Tardif et al (1991) afirmam que a experiência prática oferece critérios 

para a recontextualização desses saberes docentes, de acordo com as 

especificidades do contexto escolar e, também, os valores éticos dos 

professores oferecem princípios que orientam suas ações. 

Dessa forma, segundo Veiga e Araújo (2001, p. 127), “os valores e 

princípios políticos e morais do professor são referências que influenciam na 

tomada de decisões e nas formas como conduz sua prática pedagógica”. 

A concepção de formação inicial varia segundo o modo pelo qual é 

encarada, ou seja, pelo modelo da racionalidade técnica ou da racionalidade 

prática. Mizukami et al (2002, p. 19) vêem a formação inicial pelo modelo da 

racionalidade técnica “como momento por excelência da formação profissional, 

no qual se dá a apropriação do conhecimento profissional a ser aplicado à 

futura atuação”.  

Segundo Mizucami et.al (2002), essa visão repercute na organização 

curricular dos cursos de formação de professores, pois, dessa forma, é 

estabelecida uma regra, onde inicialmente a ciência básica é aplicada e, só 

posteriormente, são realizadas as habilidades de aplicação destas aos 

problemas do mundo real, na prática. Desse modo, assinalam os autores, o 

verdadeiro conhecimento reside nas teorias e técnicas da ciência básica e 

aplicada. Por causa disso, as disciplinas deverão vir primeiro e as habilidades 

no uso da teoria e da técnica deverão vir depois, isto é, quando os estudantes 

tiverem aprendido a ciência relevante. 

Para esses autores, como o conhecimento teórico possui validação 

científica e é considerado hierarquicamente superior ao conhecimento prático, 

“justifica-se que o ensino dos conteúdos a serem trabalhados nos cursos de 
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formação de professores sobreponha-se às discussões de problema que 

ocorrem na atuação cotidiana do professor”. 

Veiga (2001) salienta a importância da formação em serviço como forma 

de aprimoramento do trabalho docente, mas alerta que ela não poderá 

substituir a formação inicial, pois, se isto ocorrer, ao invés da qualificação do 

docente, sobrevirá um processo de desqualificação, que opera de modo sutil, 

pois, sob o manto de programas formadores, prepara-se um docente pronto a 

desempenhar tarefas e adotar soluções das quais ele desconhece o alcance e 

o impacto educacional. 

Através de estudos nas áreas de ensino e educação de professores, 

Feldens (1998, p. 129) constatou que: 

Algumas das mais sérias dificuldades enfrentadas na educação 
brasileira estão diretamente relacionadas ao fracasso das 
instituições  formadoras em educar e preparar professores 
para as “realidades” e “culturas” com as quais deverão lidar, 
cujo caráter é essencialmente dinâmico, e que não lhes são 
desveladas ao longo de sua formação profissional. [...] A 
ausência do respeito e atenção efetivos ao “mundo real das 
coisas escolares” e sociais, característica dos programas de 
formação de educadores, tem tido como resultado um 
professor despreparado, desarmado para lidar e trabalhar com 
a irredutível heterogeneidade das classes, a diversidade de 
estágios de desenvolvimento, de atitudes, personalidades, de 
heranças e vivências culturais, de relações com a linguagem e 
o saber dos alunos e suas comunidades. [...] Os futuros 
professores deveriam ter a oportunidade de conhecer e 
experienciar uma variedade de referenciais que dêem 
significado ao que se passa no cotidiano escolar tanto do ponto 
de vista da formação teórica como prática. [...] Programas de 
educação de professores, precisam superar a fragmentação e 
desarticulação entre suas propostas e os valores e 
expectativas daqueles diretamente envolvidos na 
escolarização. 

 

Esse autor considera que, se forem oferecidos programas de formação 

mais significativos, provavelmente os professores estarão mais bem 
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capacitados para lidar com suas dúvidas, suas dificuldades e embates e, 

portanto, para promover uma melhor educação para seus alunos, ao mesmo 

tempo em que se sentirão mais otimistas e confiantes em sua profissão. 

Pimenta (2000) considera que uma identidade profissional se constrói 

pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, confere à atividade 

docente, a partir de seu cotidiano, com base em seus valores, seu modo de 

situar-se no mundo, sua história de vida, suas representações, seus saberes, 

suas angústias e anseios.  

Compartilhando desse mesmo ponto de vista, Nóvoa (1998, p. 28) nos 

diz que: 

A forma como cada um de nós constrói a sua identidade 
profissional define modos distintos de ser professor, marcados 
pela definição de ideais educativos próprios, pela adoção de 
métodos e práticas que colam melhor com a nossa maneira de 
ser, pela escolha de estilos pessoais de reflexão sobre a 
acção. É por isso que, em vez de identidade, prefiro falar de 
processo identitário, um processo único e complexo graças ao 
qual cada um de nós se apropria do sentido da sua história 
pessoal e profissional.  

 

Analisando a questão da formação docente, Nóvoa (1998) afirma que os 

professores encontram-se, hoje, perante vários paradoxos. Por um lado, são 

olhados com desconfiança, acusados de serem profissionais medíocres e de 

terem uma formação deficiente. Por outro lado, são bombardeados com uma 

retórica, cada vez mais abundante, que os considera elementos essenciais 

para a melhoria da qualidade do ensino e para o progresso social e cultural.  

Para esse autor, o que distingue a profissão docente de muitas outras 

profissões é que ela não pode ser definida apenas por critérios técnicos ou por 

competências científicas. Ser professor implica, além da adesão a princípios e 
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valores, a crença na possibilidade de todos os educandos terem sucesso na 

escola. 

Entendemos que para a superação das dificuldades encontradas na 

formação dos profissionais da educação é preciso repensar as formações 

inicial e contínua, propondo diferentes condições para o desenvolvimento de 

uma formação mais eficiente, que contribua de modo satisfatório para o 

desenvolvimento de profissionais eficientes, reflexivos e autônomos, 

preparados para atuarem nas complexas situações da sala de aula, atendendo 

as necessidades educacionais existentes. 

Cartolano (1998) destaca a importância de os profissionais da educação, 

após a sua inserção no mercado de trabalho, regressarem à universidade, com 

o objetivo de aprofundarem estudos para elucidação de questões que forem 

surgindo na prática pedagógica e, também, para a realização de novas 

pesquisas.  

Silva (1999) assinala que de todo esse processo de discussão, realizado 

por educadores e suas entidades representativas sobre a Formação de 

Profissionais de Educação, resultará o futuro do Curso de Pedagogia no Brasil 

e, dependendo das decisões tomadas, dentro de mais alguns anos, os 

educadores que participaram desse processo não estarão mais a discutir a 

respeito da identidade desse curso, “mas sim uma nova geração de 

educadores, que poderá se ver debruçada sobre essa velha questão. Isso se 

dispuserem da paciência e a perseverança que nós temos tido” (SILVA, 1999, 

p. 106).    
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4.3 – A formação de professores para a diversidade. 

A partir do movimento em prol da educação inclusiva, vários 

questionamentos têm sido levantados pelos educadores em relação a como 

formar professores para atuarem numa escola inclusiva, ou seja, numa escola 

que atenda a todas as crianças. “A preparação adequada de todo o pessoal 

educativo constitui o factor-chave na promoção das escolas inclusivas” 

(UNESCO, 1994, p. 27). 

Uma das condições para o funcionamento da escola é o professor; 

porém, é mister que as instituições escolares busquem posicionamentos novos 

diante dos processos de ensino e de aprendizagem, guiados por concepções e 

práticas pedagógicas que atendam à diversidade humana. Segundo Morin 

(2001), chegamos a um impasse, pois, “não se pode reformar a instituição sem 

a prévia reforma das mentes, mas não se podem reformar as mentes sem uma 

prévia reforma das instituições” (MORIN, 2001, p. 99).   

Prieto (2003) enfatiza que os cursos de formação de professores 

precisam criar condições adequadas para que eles possam responder às 

necessidades de seus alunos, inserindo aquelas evidenciadas pelos alunos 

que apresentam necessidades educacionais especiais.  

González (2002) afirma que todo professor, em sua formação, deve 

receber uma adequada preparação básica, que lhe permita utilizar estratégias 

para desenvolver seu trabalho com alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais, de modo a poder oferecer-lhes respostas adequadas 

em situações cotidianas. Essa formação, segundo o autor, deve incluir 

conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas à diversidade dos alunos. 
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Os cursos de formação inicial e continuada devem qualificar os 

professores para examinarem “diversas situações que envolvem processos de 

ensino e aprendizagem e para propor alternativas adequadas a cada uma 

delas, visando garantir o direito de todos à educação de qualidade” (PRIETO, 

2003, p. 127). 

Mittler (2003) defende que a educação inclusiva implica que todos os 

professores têm direito de receber preparação adequada na formação inicial 

em educação e desenvolvimento profissional contínuo durante sua vida 

profissional. É necessário que dessa formação faça parte a qualificação 

profissional que possibilite ao professor distinguir e trabalhar pedagogicamente 

as diferentes formas de aprender que os alunos apresentam, mesmo quando 

estão na mesma sala.  

Segundo Mantoan (1999), a mediação do professor é um ponto básico 

para a eficácia do processo inclusivo, pois, limitado às suas próprias 

descobertas, ou seja, “à mercê de seus recursos individuais, o aluno avança 

pouco, evolui lentamente e não consegue atualizar e explorar todas as suas 

possibilidades cognoscitivas” (MANTOAN, 1999, p. 202). 

Amaral e Rabelo (2003) afirmam que a existência de cursos de 

Pedagogia que não fazem referências à educação voltada para a diversidade e 

que não contemplem, também, os alunos com necessidades educacionais 

especiais pode ser explicada pela falta de uma consciência social inclusiva. As 

autoras acreditam que a “remodelação da política educacional de formação de 

professores nos cursos de Pedagogia, sob uma perspectiva inclusiva, virá 

fortalecer a transformação para a construção de uma sociedade mais humana” 

(AMARAL e RABELO, 2003, p. 220). 
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Com relação à existência de pesquisas que tratem de temas 

relacionados à diversidade na educação, André et al (1999), no texto Estado da 

Arte da Formação de Professores no Brasil, fazem uma síntese integrativa do 

conhecimento sobre o tema da formação do professor, com base na análise 

das dissertações e teses defendidas nos programas de pós-graduação em 

educação do país, de 1990 a 1996, dos artigos publicados em 10 periódicos da 

área, no período de 1990 a 1997, e das pesquisas apresentadas no Grupo de 

Trabalho Formação de Professores, da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), no período de 1992 a 1998.  

A análise de todo este material permitiu a essas autoras (1999, p. 309) : 

Identificar uma significativa preocupação com o preparo do 
professor para atuar nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental.Permitiu ainda evidenciar o silêncio quase total 
em relação à formação do professor para o Ensino Superior, 
para a educação de jovens e adultos, para o ensino técnico e 
rural, para atuar nos movimentos sociais e com crianças em 
situação de risco. [...] Mais raros ainda são os que investigam o 
papel da escola no atendimento às diferenças e à diversidade 
[grifos nossos]. 

 

A partir dessas conclusões citadas pelas autoras, é importante relembrar 

que a nossa Política Nacional de Educação Especial, no Capítulo VI das 

Diretrizes Gerais, que contem as ações estratégicas a serem implementadas 

para a conquista e manutenção dos objetivos formulados nessa Política, 

prescreve “incentivar, desenvolver e divulgar estudos/pesquisas na área de 

Educação Especial, com participação efetiva das Universidades” (BRASIL, 

1994, p. 39). 

Mantoan (2003) afirma que todos os níveis dos cursos de formação de 

professores precisam modificar seus currículos, objetivando, por parte dos 
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futuros professores, a aprendizagem de práticas de ensino adequadas às 

diferenças. Segundo a autora, se faz necessário apresentar outras formas de 

preparar profissionais para modificar a escola, na perspectiva de uma abertura 

incondicional às diferenças e na promoção de um ensino de qualidade. Assim 

sendo: 

A cooperação, as autonomias intelectual e social e a 
aprendizagem ativa são condições que propiciam o 
desenvolvimento global de todos os professores, no processo 
de aprimoramento profissional. Como se considera o professor 
uma referência para o aluno, e não apenas um mero instrutor, a 
formação enfatiza a importância de seu papel, tanto na 
construção do conhecimento, como na formação de atitudes e 
valores do cidadão. Assim sendo, a formação vai além dos 
aspectos instrumentais de ensino. Assim como qualquer aluno, 
os professores não aprendem no vazio. Por isso, a proposta de 
formação parte do “saber fazer” desses profissionais, que já 
possuem conhecimentos, experiências e práticas pedagógicas 
ao entrar em contato com a inclusão ou qualquer outra 
inovação profissional (MANTOAN, 2003, p. 82).  

                   

 Desse modo, o professor precisa de uma formação que contemple não 

só a teoria e a prática, mas, também, uma instrumentalização para agir e 

refletir a ação educativa na perspectiva inclusiva. Assim, necessário se faz que 

os cursos de formação de professores tenham como objetivo, no que se refere 

aos futuros professores, a criação de uma consciência crítica sobre a realidade 

na qual eles vão trabalhar e o oferecimento de uma fundamentação teórica que 

lhes possibilite uma ação pedagógica eficaz.   

Por conseguinte, a formação de magistério para todos os níveis e 

modalidades educacionais deve concordar com a política educacional brasileira 

vigente, que prevê a inclusão no ensino regular daqueles alunos que 

apresentem necessidades educacionais especiais. O documento Formação de 

Professores para Educação Inclusiva/Integradora (1998) aponta alguns 
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conhecimentos que devem ser construídos pelos professores durante o curso 

de formação: 

• Mecanismos funcionais de cognição das pessoas com 
deficiência; 

• Consciência das suas próprias condições, conhecimentos 
pedagógicos e metacognitivos; 

• Desenvolvimento da capacidade de auto-regular e de tomar 
consciência das etapas do processo de ensino-
aprendizagem; 

• Coerência entre sua maneira de ensinar, entre teoria e 
prática; 

• Capacidade de ministrar aulas sobre um mesmo conteúdo 
curricular a alunos que têm níveis diferentes de 
compreensão e de desempenho acadêmico; 

• Respeito ao ritmo de aprendizagem de cada aluno; 

• Utilização flexível dos instrumentos de avaliação de 
desempenho escolar, adequando-os às necessidades dos 
alunos (BRASIL, 1998a, p. 20). 

 

Dessa forma, torna-se evidente que a formação de professores é parte 

integrante e essencial do sistema educacional e precisa garantir aos 

educadores a construção de uma identidade profissional que não seja fixada 

em falsas crenças de que existe aluno ideal e homogeneidade nas salas de 

aula. 

Por isso, os cursos de formação de professores precisam fornecer 

subsídios que possibilitem aos educadores ressignificarem os diversos 

aspectos da prática pedagógica: planejamento, objetivos, conteúdos, 

metodologia, recursos didáticos, avaliação, relação entre professor e aluno, de 

uma forma que propicie condições necessárias para o exercício da profissão 

docente na perspectiva inclusiva.  
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Com relação ao planejamento, na perspectiva inclusiva, ele precisa ser 

participativo e coletivo, compondo o “substrato teórico-metodológico que 

norteia toda a prática pedagógica, fortalecendo a interação da escola com a 

realidade social, as teorias e as práticas educacionais” (MARQUES & 

MARQUES, 2003, p. 236). 

Os objetivos da prática pedagógica inclusiva contemplam a construção 

do conhecimento pelos alunos, considerando a realidade socioeconômica e 

cultural, bem como, as diferenças na aprendizagem deles. É preciso formar 

profissionais que acolham o novo presente em cada criança, libertando-se de  

preconceitos e comprometendo-se politicamente com a função social e cultural 

de ensinar, produzindo sentido na construção do conhecimento. Necessitamos 

de educadores “que não sujeitam os alunos a saberes que os impedem de ser, 

de pensar de decidir por si mesmos. E que reconhecem a integridade e a 

plenitude desses seres, a despeito de suas diferenças” (MANTOAN, 2002, p. 

92).  

Na organização e seleção de conteúdos, metodologias e recursos 

didáticos na formação de professores, a autora sinaliza que o ensino 

transmissivo, unidirecional e fragmentado, que vigora na maioria das disciplinas 

nas Faculdades de Educação, precisa ser substituído por práticas de ensino 

inclusivas, que sejam mais eficientes e enriquecedoras. A autora alerta que: 

[..] os conteúdos oferecidos pelos cursos de formação de 
professores  e que visam ao domínio de técnicas que 
encarceram as pessoas em rótulos, nomenclaturas, em 
práticas de ensino adaptados e decretados pelos manuais e 
aparatos educativos de todo tipo precisam ser banidos e 
desmistificados. [...] no caso de formação de professores de 
alunos com necessidades educacionais especiais, promove em 
suas aulas, disciplinas e créditos um ensino desmembrado nas 
didáticas e recursos especiais de ensino e nos estudos 
biomédicos e psicológicos, que mantém os enfoques 
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tradicionais de formação parcelados, classificatórios, 
unidirecionais, desconectados entre si, dicotomizando o 
alunado em “normal” e “anormal”, separando mentes e corpos 
nas salas de aula (MANTOAN, 2002, p. 92). 

 

Essa perspectiva inclusiva requisita que a formação pedagógica do 

professor forneça subsídios para o:  

[...] seu aprendizado no fazer, no trabalho dentro da escola. [...] 
a função do professor deverá se organizar em quatro pólos: 
como analista simbólico, que equaciona e resolve problemas; 
como profissional das relações entre pessoas e saberes; como 
artesão, que constrói e reconstrói o seu saber profissional 
permanentemente; e como construtor de sentido para as ações 
educativas (CANÀRIO, 2000, p. 9). 

 

A formação do professor constitui fator chave para a eficácia da 

educação inclusiva, por isso, essa formação precisa oferecer uma preparação 

adequada para que o professor reconheça a diversidade de níveis e ritmos de 

desenvolvimento e de interesse dos alunos, oportunizando, a partir desse 

reconhecimento, o planejamento e o desenvolvimento de alternativas 

educacionais e práticas pedagógicas, com o objetivo de oferecer condições 

favoráveis a todos os alunos para o desenvolvimento de suas potencialidades 

(ALCUDIA ET AL, 2002, p. 11). 

A coerência das estratégias didáticas e a atitude dos 
professores em relação à diversidade de idéias, experiências, 
atitudes, estilos de aprendizagem, ritmos, capacidades, 
interesses, etc, marcarão de maneira relevante as 
características do ambiente de aprendizagem que ocorre em 
sala de aula. 

 

Sanmartin (2002) exemplifica alguns aspectos em que os professores 

podem intervir com o objetivo de melhorar a atenção à diversidade de níveis e 

ritmos: 
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• Identificar os conhecimentos mínimos necessários para a 

aprendizagem de todos os alunos. Fazer a distinção entre os 

conteúdos básicos e os complementares, pois, em sala de aula 

são trabalhados diversos conteúdos; 

• Seqüenciar as aprendizagens por ordem de dificuldade de 

proximidade com relação a novos conteúdos e aos já conhecidos 

• Iniciar por atividades mais concretas e simples, em que todos os 

alunos possam ser bem sucedidos, aumentando, 

progressivamente, o grau de abstração e de complexidade 

(SANMARTIN, 2002). 

O referido autor afirma que nenhuma proposta global de ensino atende 

às necessidades de todos os alunos e que o objetivo de um processo de 

ensino não é que todos de uma classe aprendam o mesmo, mas que todos 

aprendam algo que seja importante e significativo, tanto do ponto de vista da 

ciência quanto da formação humana. 

As mudanças atuais do sistema educacional nos lançam o desafio de 

considerar a diversidade como fonte de riqueza. De acordo com Sanmartin 

(2002), esse desafio exigirá dos professores uma grande capacidade criativa e 

reflexiva para que possam superá-lo.  

Dessa forma, a inclusão de novos conhecimentos e procedimentos 

educacionais que priorizem enfoques guiados para atenção à diversidade dos 

alunos, no currículo dos cursos de formação de professores, pode implicar 

mudanças significativas no pensamento e na atuação dos professores.  
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É bastante oportuno lembrar um questionamento feito aos professores, 

por Mittler (1999, p. 15), com relação à inclusão escolar: “Qual é a memória 

que vocês querem que permaneça ao final de suas carreiras: uma memória de 

segregação ou uma memória de luta pela inclusão?”. 

 

4.4 – As contribuições do Sistema Educac ional e do Projeto Político 
Pedagóg ico das Instituições de Ensino para a atuação do s 
professores na perspectiva inclusiva. 

 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Nº 4.024/61, 

garantiu o direito dos “alunos excepcionais” – termo usado no documento para 

se referir a alunos que apresentavam deficiências – à educação, 

estabelecendo, no Artigo 88: “A educação de excepcionais deve, no que for 

possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na 

comunidade”. Esse artigo foi alvo de dúvidas, formuladas pelos profissionais da 

educação, por conta de sua dúbia interpretação. 

O entendimento dessa expressão “no que for possível” gerou algumas 

dúvidas: de acordo com Carvalho (1997, p. 65), “se está referido aos 

excepcionais, consideradas suas condições, ou ao sistema geral de educação 

para enquadrar a educação dos excepcionais ou, ainda, a ambas as 

condições”. 

Mazzotta (1996) aponta um outro entendimento, na expressão “sistema 

geral de educação” pode-se interpretar o termo “geral” com um sentido 

genérico e, assim, estariam incluídos tanto os serviços educacionais comuns 

como os especiais. 
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No espírito do Artigo 88, da referida lei, em exame, para Carvalho (1997, 

p. 64), “não parece estar evidenciada essa diretriz, isto é, que os mesmos 

serviços educacionais oferecidos aos alunos ditos normais estejam disponíveis 

aos excepcionais”. É que se pode também compreender no texto que, quando 

a educação dos excepcionais não se enquadrasse no sistema geral, dever-se-

ia constituir um sistema especial de educação, tornando-se, dessa forma, um 

subsistema à parte e independente dos demais níveis educativos. 

Segundo Silva (2003), essa forma de reorganização do trabalho 

pedagógico, à parte dos sistemas regulares de ensino, foi sendo considerada e 

creditada como a forma mais viável de se trabalhar com alunos com 

necessidades especiais.  

Essa divisão de sistemas educacionais em comuns e especiais 

contribuiu para que os educadores, de uma maneira geral, se considerem 

como pertencentes a mundos distintos. Sem dúvida, essa cisão trouxe graves 

conseqüências para a educação especial, como área da educação, uma vez 

que o caráter de grupos excludentes dentro da Educação requeria um sistema 

educativo paralelo, distinto e marginalizado. Segundo Ferreira e Guimarães 

(2003, p. 105), “esse procedimento demonstrava a atitude de uma sociedade 

que se satisfazia em oferecer o mínimo, encobrindo o medo que 

representavam os alunos com deficiência”. 

Na visão de Mazzotta (2003), essa prática de dicotomizar a educação 

escolar, dividindo-a em regular, ou comum, e especial e os alunos em 

deficientes e não deficientes, vem contribuindo significativamente para a 

distorção e desqualificação de várias alternativas educacionais, surgidas no 

contexto brasileiro a partir de meados do século passado. 



 

131   

Dessa forma, a educação oferecida a alunos que apresentam 

deficiências foi, por muito tempo, considerada como diferenciada da educação 

regular. Essa diferença se encontrava relacionada tanto ao tipo de aluno que 

estava inserido nela (crianças, jovens e adultos com deficiências), como, 

também, à proposta curricular operacionalizada, aos recursos, aos materiais e 

equipamentos específicos utilizados, que buscavam atender exclusivamente às 

necessidades dos mesmos, com o objetivo de favorecer o processo de ensino-

aprendizagem. 

Na atual LDB (Lei nº9.394/96), no que se refere à Educação Especial, 

sem dúvida, houve um avanço considerável, pois, de apenas um artigo evoluiu-

se para um capítulo – o Capítulo V, Da Educação Especial. O Art. 58 define-a 

como “... uma modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, para educandos que apresentam necessidades 

especiais”. Desse Capítulo destacaremos esse artigo para tecermos algumas 

considerações. 

O texto da referida lei denota que não existem mais dúvidas de que a 

educação de alunos que apresentam deficiências pode enquadrar-se no 

sistema geral de educação, porém, continuamos ligados à subjetividade de 

interpretações, quando deparamos com o termo “preferencialmente” da 

definição citada. Minto (2002) assinala que o “preferencialmente” pode 

significar o termo-chave para o não cumprimento do artigo, pois, segundo o 

autor, quem dá primazia a alguma situação já tem exceção arbitrada 

legalmente. 

Ferreira e Guimarães (2003), embora considerem que a menção à 

Educação Especial encontra-se mais explícita na letra da atual LDB/96 e que a 
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mesma contém avanços significativos, afirmam que guardamos herança da 

expressão “no que for possível”, que consta no art. 88 da Lei 4.024/61, pois a 

utilização, na rede regular de ensino, do advérbio “preferencialmente” nos induz 

a pensar que a educação escolar de alunos com deficiências será bem mais 

efetivada quando integrada nas escolas do ensino regular, ainda que em 

classes especiais.  

Mantoan (2003) destaca que na interpretação evolutiva de nossas 

normas referentes ao nosso sistema educacional, se faz necessário 

compreender e transpor as controvérsias existentes entre a atual LDB/96 e a 

Constituição Federal de 1998, que prescreve, em seu Artigo 208, que o dever 

do estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular 

de ensino. 

A respeito da interpretação do termo “preferencialmente”, Mantoan 

(2003) afirma que ele refere-se a atendimento educacional especializado, ou 

seja: 

o que é necessariamente diferente no ensino para melhor 
atender às especificidades dos alunos com deficiência, 
abrangendo principalmente instrumentos necessários à 
eliminação das barreiras que as pessoas com deficiência 
naturalmente têm para relacionar-se com o ambiente externo, 
como , por exemplo: ensino da Língua Brasileira de Sinais ( 
LIBRAS), do Código Braille, uso de recursos de informática, e 
outras ferramentas e linguagens que precisam estar 
disponíveis nas escolas ditas regulares. Na concepção 
inclusiva e na lei, esse entendimento especializado deve estar 
disponível em todos os níveis de ensino, de preferência na 
rede regular, desde a Educação Infantil até a Universidade. A 
escola comum é o ambiente mais adequado para se garantir o 
relacionamento dos alunos com ou sem deficiência e de 
mesma idade cronológica, a quebra de qualquer ação 
discriminatória e todo o tipo de interação que possa beneficiar 
o desenvolvimento cognitivo, social, motor, afetivo dos alunos 
em geral (MANTOAN, 2003, p. 38). 
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A autora afirma que a nossa Constituição admite que o atendimento 

educacional especializado possa ser oferecido também fora da rede regular de 

ensino, em qualquer instituição, levando-se em consideração que seria apenas 

um complemento, não sendo realizado para substituir o ensino ministrado na 

rede regular para todos os alunos. Essa norma, portanto, não se coaduna com 

a LDB/96 (Art. 58 e seguintes), pois consta que a substituição do ensino regular 

pelo ensino especial é possível. 

De acordo com a opinião dos juristas brasileiros ligados ao Ministério 

Público Federal (FÁVERO e RAMOS, 2002, apud MANTOAN, 2003, p. 39): 

… essa substituição não está de acordo com a Constituição, 
que prevê atendimento educacional especializado, e não 
educação especial, e somente prevê esse atendimento para os 
portadores de deficiência, justamente por este atendimento 
referir-se ao oferecimento de instrumentos de acessibilidade à 
educação. 

 

Concordamos com Mantoan (2003), ao considerar que as práticas 

escolares que contemplem as mais diversas necessidades dos alunos, 

incluindo eventuais necessidades especiais, precisam ser regra no ensino 

regular, bem como nas demais modalidades de ensino (como a educação de 

jovens e adultos, a educação profissional) não sendo justificável a manutenção 

de um ensino especial, segregado. 

Mazzotta (2003) afirma que a prática de classificar, por dicotomia, a 

educação escolar em regular e especial, e os educandos, em deficientes e não 

deficientes, tem contribuído, de forma ampla, para a distorção e 

desqualificação de diversas alternativas educacionais, surgidas no contexto 

brasileiro a partir de meados do século passado. 
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Países que adotaram a fusão do ensino especial e regular declaram que 

a unificação dos sistemas atende às necessidades de todos os alunos. 

Mantoan (1998) apresenta um bom número de vantagens, apontadas pelos 

defensores dessa fusão:  

O sistema único permite, por exemplo, dar coerência à defesa 
dos direitos; seus defensores poderiam obter fundos para a 
pesquisa, a formação, recursos e serviços, sem ter de 
categorizar pessoas para obtê-los.Poder-se-ia oferecer aos 
educadores formação especializada em leitura, matemática, 
Braille, língua de sinais, mas o emprego de todos esses 
domínios de competência não seria específico para alguns 
alunos, os da educação especial, estendendo-o a todos os 
alunos e permitindo aos que freqüentam as escolas regulares 
terem um atendimento mais qualificado, em um dado conteúdo 
acadêmico (MANTOAN, 1998, p. 99). 

 

Assim sendo, entende-se que um sistema educacional inclusivo é um 

sistema que busca enfrentar e dissolver a cisão regular e especial, que ainda 

existe no ensino. Carvalho (2004) considera imprescindível que esse sistema 

procure enfrentar também a fragmentação interna que existe e que gera 

planejamentos setoriais sem as significativas articulações entre Educação 

Infantil, Ensinos Fundamental e Médio, Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Profissionalizante e Educação Superior e que as diversificadas 

formas de articulação envolva todos os setores nacionais, além da cooperação 

internacional.  

Consideramos significativo que não seja também fragmentada a 

formação do professor em regular x especial. É mister que a formação dos 

profissionais de educação sejam integradas independentemente das 

dificuldades e/ou deficiências apresentadas pelos alunos.  
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Quando pensamos na formação do educador precisamos também 

pensar em uma escola que proporcione a todos uma mesma formação básica, 

uma vez que o que queremos formar, em primeiro lugar, é o professor 

qualificado, o profissional preparado para lidar com o aluno; afinal, todos são 

educadores e devem ter uma formação comum e continuada, uma vez que o 

interesse deve ser a educação do ser humano. 

A distinção entre educação regular e especial não significa só uma 

questão de conceitos. Para Vizim (2003) implica a construção de um projeto 

político pedagógico que verdadeiramente democratize o acesso e a 

permanência de todos na escola, com qualidade social de conhecimento. 

Fundamentando-se nesses princípios, o referido projeto se torna inclusivo. 

A LDB 9.394/9 prevê no seu Art. 12, inciso I, que “os estabelecimentos 

de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão 

a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica” (BRASIL, 

1996). Esse preceito legal está ancorado na idéia de que a escola deve 

assumir, como uma de suas principais ações, a tarefa de refletir sobre a sua 

intencionalidade educativa.  

Para Veiga (1998), é preciso que se torne evidente que a discussão do 

projeto político-pedagógico exige uma reflexão sobre a concepção da 

educação e sua relação com a sociedade e a escola, bem como uma reflexão 

acerca do homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica.  

Muribeca (2002) entende o projeto político-pedagógico como o norte que 

irá conduzir todo o trabalho da Instituição Educacional com o objetivo de atingir 

os objetivos propostos e que a sua viabilização só se realizará através da 

democratização da escola. “Democratização da escola, tomada como 
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pressuposto básico para a democratização das relações que acontecem no 

cenário escolar e conseqüente melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem” (MURIBECA, 2002, p. 164). 

Compreendemos que a prática pedagógica só terá a coerência requerida 

quando o projeto político-pedagógico da escola conseguir responder às 

questões: por quê, para quê e para quem trabalhamos em educação. Desta 

forma, quando essas respostas forem encontradas “é que o fazer e o como 

fazer terão o sentido e direcionamento que desejamos dar ao processo 

histórico que estamos construindo. E como dizia o poeta: ‘não existe caminho, 

o caminho se faz ao caminhar’” (MURIBECA, p.170). 

O projeto político-pedagógico da escola é visto pelos profissionais da 

educação como um processo permanente de reflexão e de debates sobre 

questões educacionais e deve ser permanentemente atualizado. È evidente 

que esse projeto precisa ser discutido por todos os envolvidos com o processo 

educacional, com o objetivo de identificar problemas, fornecer esclarecimentos 

sobre os recursos humanos e materiais, que a escola dispõe, e buscar 

alternativas, utilizando esses recursos para possíveis soluções.  

A reorganização das escolas depende de um encadeamento de ações 

que estão inseridas no projeto político-pedagógico. Esse projeto é considerado 

uma ferramenta essencial para que as diretrizes gerais do sistema escolar 

sejam delimitadas com realismo e responsabilidade (Mantoan, 2003).  

Carvalho (2004) pontua que a fase de debates e análises que antecede 

à redação do projeto político-pedagógico deve ter entre os seus objetivos a 

mudança de atitudes frente às diferenças dos alunos, particularmente quando 

estas são mais significativas e que nesse importante documento constem 
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aspectos filosóficos da educação bem como as prioridades que proporcionem o 

desenvolvimento de culturas, políticas e práticas inclusivas.  

A autora considera esse documento muito mais que um plano de 

trabalho e afirma que ele: 

… pode ser considerado como a “carteira de identidade” da 
escola, evidenciando os valores que cultua, bem como o 
percurso que pretende seguir em busca de atingir a 
intencionalidade educativa. Espera-se que prevaleça o 
propósito de oferecer a todos igualdade de oportunidades 
educacionais, o que não significa, necessariamente, que as 
oportunidades sejam as mesmas  e idênticas, para todos 
(CARVALHO, 2004, p. 156).  

 

Veiga (1998) corrobora com Carvalho (2004) quando afirma que o 

projeto político-pedagógico, ao conferir uma nova identidade à escola, precisa 

contemplar a questão da qualidade de ensino, compreendida nas suas 

dimensões indissociáveis: a formal, ou técnica, e a política, cada uma com as 

suas perspectivas próprias, sem subordinações.  

A qualidade formal destaca instrumentos, métodos e técnicas; a formal 

“significa a habilidade de manejar meios, instrumentos, formas, técnicas, 

procedimentos diante dos desafios do desenvolvimento” (DEMO, 1994, p.14). A 

qualidade política está direcionada para os fins e valores, ou seja, para “a 

competência humana do sujeito em termos de se fazer e de fazer história, 

diante dos fins históricos da sociedade humana” (DEMO, 1994, p. 14).  

Masseto (2003) relata a importância do Projeto Político Pedagógico das 

Instituições de Ensino Superior e afirma que ele é o subconjunto mais 

significativo do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o qual é exigido 

pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e corresponde ao plano 
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estratégico da Instituição, pois, define os objetivos e princípios educacionais 

que orientam as atividades. O PDI tem o encargo de provar que possui os 

meios e recursos necessários para cumprir as metas institucionais que forem 

estabelecidas em um prévio cronograma.   

O Projeto Pedagógico é considerado Político porque atribui significado 

ao compromisso social que a Instituição de Ensino Superior assume em virtude 

da sua responsabilidade com a formação de profissionais e de pesquisadores – 

cidadãos que na sociedade em que vivem, seja trabalhando como 

profissionais, pesquisadores ou cientistas, desenvolvem sua participação e seu 

compromisso com a transformação da qualidade de vida dessa sociedade –. 

Esse Projeto precisa da participação de todos que compõem o sistema 

educacional para sua elaboração e implementação, pois “a construção coletiva 

ajuda a superar o imobilismo e a resistência à mudança, bem como o 

individualismo e o isolamento” (MASETTO, 2003). 

A discussão do Projeto Político Pedagógico exige uma reflexão da 

concepção de Instituição de Ensino Superior, bem como da sua relação com a 

formação profissional, o que não isenta uma reflexão sobre concepção de 

homem, cidadania e diversidade de pessoas e de culturas. Dessa forma, esse 

Projeto contribuirá significativamente para que o educador “além de pensar os 

alunos como futuros cidadãos, pense os alunos como cidadãos hoje e 

considere-os na sua diversidade” (FERREIRA, 1999, p. 140). 

Este Capítulo se encerra com a convicção de que o sistema educacional 

e o projeto político pedagógico das instituições de ensino sob a ótica inclusiva 

devem ser fundamentados por princípios democráticos, ou seja; igualdade de 

oportunidades, respeito pelo direito de todos à educação e pelas diferenças 
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e/ou necessidades individuais, melhoria da qualidade do processo de ensino-

aprendizagem e das condições de trabalho dos educadores, bem como uma 

maior participação das famílias e da sociedade em geral para a remoção de 

barreiras atitudinais.  

O empenho do sistema educacional inclusivo para que seja 

desenvolvida a cidadania de todos os estudantes, objetivando torná-los 

autônomos e competentes, lutando pelos seus projetos de vida, contribui “para 

que o Brasil ocupe o lugar que merece no concerto das nações. Mãos à obra, 

com firmeza, brandura e com muita determinação!” (CARVALHO, 2004, p. 83). 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 – A METODOLOGIA UTILIZADA NA PESQUISA 



 

 

 

 

 

 

Sempre que se produz um novo 
conhecimento, também se inventa um 

novo e peculiar caminho.  
Quando olhamos para trás é que 

nos damos conta disso. 

(MARISA VORRABER COSTA). 

 

5.1 – Conceituações metodo lóg icas, método utili zado p ara a coleta de 
dados, descrição das fontes e da coleta. 

 

O conhecimento científico é o conhecimento racional, sistemático, exato 

e verificável da realidade. Sua origem está nos procedimentos de verificação, 

baseados na metodologia científica. Segundo Galliano (1996), o conhecimento 

científico é racional e objetivo; atém-se aos fatos; transcende aos fatos; é 

analítico; requer exatidão e clareza; é comunicável; é verificável; depende de 

investigação metódica; busca e aplica leis; é explicativo; pode fazer predições; 

é aberto; é útil (GALLIANO, 1996, p. 24-30).  

Segundo Demo (1985, p. 19) “a metodologia é uma preocupação 

instrumental. Trata das formas de fazer ciência. Cuida dos procedimentos, das 

ferramentas, dos caminhos”. De acordo com o autor, para que a finalidade seja 

alcançada, abrem-se vários caminhos. Disto trata a metodologia, sendo ela, 

portanto, o estudo dos métodos disponíveis para a abordagem dos problemas 

relativos ao tema de estudo proposto. 
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O método constitui um dos pontos centrais nas formas de conhecimento. 

Campos (2001, p. 45) define método  

como um conjunto de princípios gerais que norteiam, orientam 
a conduta do pesquisador durante o decorrer de sua pesquisa. 
É através do método que se garante a validade do 
conhecimento descoberto, sendo assim, é a parte mais 
importante da pesquisa. 

 

Segundo Anderson (1997), o método científico é definido como aquele 

que é usado para descrever e explicar fenômenos, apropriando-se dos 

princípios da verificação empírica, definição operacional, observação 

controlada, generalização estatística e confirmação empírica. 

Este trabalho investigou o lugar da Educação Especial nas matrizes 

curriculares, valendo-se metodologicamente dos ensinamentos da pesquisa de 

fonte documental. Isto porque foram as matrizes curriculares dos cursos de 

Pedagogia e do curso Normal Superior as fontes primárias analisadas (à luz 

das orientações da teoria da Inclusão), buscando identificar requisitos 

pertinentes à classificação de “professor capacitado”, conforme preconizado 

pela Resolução CNE/CEB2/11/09/2001, a qual entende que: 

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 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;“ 
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IV – Atuar em equipe, inclusive com professores especializados 
em educação especial (ARTIGO 18, § 1° , RESOLUÇÃO 
CNE/CEB2/11/09/2001). 

 

Segundo Gil (1991), a pesquisa documental se assemelha à pesquisa 

bibliográfica. A diferença essencial entre elas está na natureza das fontes, pois, 

enquanto a primeira vale-se de materiais que não receberam tratamento 

analítico, ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetos do estudo, 

a segunda, a pesquisa bibliográfica, se utiliza fundamentalmente das 

contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto.  

Lakatos e Marconi (1996) assinalam que a característica da pesquisa 

documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, 

escritos, ou não, constituindo o que se denomina fonte primária. A análise 

documental busca identificar informações factuais nos documentos a partir de 

questões ou hipóteses de interesse. 

Gil (1991) considera importantes as pesquisas elaboradas a partir de 

documentos, não por responderem definitivamente a um problema, mas por 

proporcionarem melhor visão desse problema ou, então hipóteses de que há 

sua verificação por outros meios. 

Acorde com os estudos apresentados e esteados em outras literaturas 

teóricas e documentais, a serem examinadas, iremos nos valer, para a 

proposição, sustentação e análise da presente pesquisa, dos documentos que 

se seguem, dentre outros: 

- Portaria Ministerial nº 1.793 (BRASIL, 1994) – recomenda a 

inclusão de conteúdos e de disciplinas específicas acerca da 

educação dos portadores de necessidades educacionais 
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especiais, prioritariamente, nos cursos de Pedagogia, Psicologia e 

em todas as Licenciaturas;  

- Documento Formação de Professores para Educação Inclusiva 

Integradora, produzido pela Secretaria de Educação Especial do 

MEC (BRASIL, 1998a) – alerta para a necessidade de se incluir, 

nos Cursos de Magistério, Pedagogia e Licenciaturas diversas, 

uma disciplina sobre a Educação Especial e inserir, nas demais 

disciplinas, conteúdos e práticas de ensino que contemplem os 

alunos com necessidades educacionais especiais; 

- Plano Nacional de Educação (MEC) (BRASIL, 1997) – determina 

incluir nos currículos de formação dos professores, nos níveis 

médio e superior, conteúdos e disciplinas que permitam uma 

capacitação básica para atendimento aos portadores de 

necessidades especiais. 

Para esse recorte de pesquisa, usamos o conceito de currículo 

prescritivo, que se define por currículo como fonte documental, e nos 

debruçamos sobre a matriz curricular que se refere à organização das 

disciplinas e/ou áreas curriculares para um dado nível de ensino. Para Masetto 

(2003), as matrizes curriculares podem ser definidas como um conjunto de 

disciplinas que transmitem os conhecimentos necessários para a formação de 

um profissional. Essas disciplinas estão justapostas por semestres, ou por 

anos, e a obtenção de seus créditos obtidos permitirá a formatura do 

profissional. 

Nessa perspectiva, um currículo organiza-se em conteúdos, inseridos 

em programas que seguem uma estrutura disciplinar. O presente trabalho fez 
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uso do termo “disciplina” como sendo um bloco de conhecimentos ordenados 

numa sucessão tal que favoreça a aprendizagem dos alunos (SAVIANI, 1998). 

Para Masetto (2003, p. 67), a disciplina representa “um componente 

curricular e como tal deverá estar a serviço da formação esperada por aquele 

currículo e não se sobrepor a ele, como se fosse totalmente autônoma”, não se 

reportando a nada ou só aos conhecimentos que produz e que constituem sua 

área de pesquisa. 

Fazenda (2002) afirma que cada disciplina necessita ser analisada não 

apenas no lugar que ocupa na matriz curricular, mas nos saberes que 

contemplam, nos conceitos que enunciam e no movimento que esses saberes 

produzem e que são próprios de seu lócus de cientificidade. 

Segundo Moreira (2004, p. 215), “uma disciplina é apenas uma forma de 

se sistematizar o conhecimento e de se transcender o senso comum e a 

experiência”, fazendo-se necessária uma reavaliação das diferentes formas de 

organização do conteúdo escolar. Bernstein (1980) alerta para o fato de que 

um currículo formado por conteúdos isolados ocasiona prejuízos pedagógicos 

aos alunos, pois, poderá se tornar totalmente desprovido de significados.  

Os conteúdos programáticos correspondem ao conjunto de 

conhecimentos que formam o corpo teórico das disciplinas e abrangem os 

diversos campos de conhecimentos. “Neste item colocam-se os assuntos e 

temas que serão estudados naquela unidade, e que estejam em consonância 

com os objetivos a serem alcançados” (MAZETTO, 2003, p. 181). 



 

146   

Mazetto (2003) define ementa como o resumo do conteúdo programático 

da disciplina, devendo constar, nesse resumo, a explicitação dos objetivos das 

disciplinas, ou seja, o que se pretende que os alunos aprendam. 

No conteúdo programático é necessário constar a bibliografia, que, 

segundo Mazetto (2003), deverá ser composta de dois conjuntos: um básico – 

que traz o material que será estudado, lido e pesquisado enquanto a disciplina 

estiver sendo ministrada – e outro, complementar, que constará de uma 

bibliografia organizada com o objetivo de subsidiar as pesquisas dos alunos, 

estudos posteriores, ou fontes para consultas futuras. 

A presente pesquisa foi realizada nos cursos de Pedagogia de cinco das 

vinte e nove Instituições de Ensino Superior localizadas na cidade do Recife-

PE. Isto porque, das vinte e nove Instituições de Ensino Superior, vinte e quatro 

não oferecem essa formação. Das que oferecem o referido curso, 80% são da 

rede particular de ensino. 

Assim, as matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia analisadas 

foram aquelas oriundas das instituições: Faculdade Frassinetti do Recife 

(FAFIRE), Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), Universidade 

Salgado Filho (UNIVERSO) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Já a matriz curricular do Curso Normal Superior foi a do Instituto Superior de 

Educação Anchieta (ISEA). 

Incluímos como fonte da nossa pesquisa a matriz curricular do Curso 

Normal Superior, pois a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei 

9394/96), em seu Art. 62, regulamenta a criação dos Institutos Superiores de 

Educação (ISEs). No Art. 63 da referida Lei consta que os Institutos Superiores 

de Educação manterão:   
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I. Cursos formadores de profissionais para a educação básica, 
inclusive o curso normal superior, destinado à formação de 
docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do 
ensino fundamental; 

II. Programas de formação pedagógica para portadores de 
diplomas de  educação superior que queiram se dedicar à 
educação básica; 

III.Programas de educação continuada para os profissionais de 
educação dos diversos níveis (BRASIL, 1996, p. 48). 

 

Assim sendo, como o nosso estudo realizou uma investigação nas 

proposições curriculares dos cursos de formação de professores, entendemos 

que o Curso Normal Superior também deveria ser incluído, pois se trata de um 

lócus dessa formação.  

Nos Institutos Superiores de Educação, a formação resgata uma antiga 

proposta de criação de uma Escola Normal Superior, que foi idealizada por 

volta de 1892, com o objetivo de formar os professores dos professores. Por 

mais que seja essencial e necessária que a formação dos docentes se realize 

em nível superior, “o papel dos Institutos Superiores de Educação ainda não 

têm nítidos contornos na diversidade conjuntural brasileira. Muita polêmica tem 

causado, principalmente em seu confronto com as licenciaturas e com os 

cursos de Pedagogia” (CARVALHO, 2000, p. 170). 

Dentro dos métodos de pesquisa, a coleta de dados representa o 

instrumento de ação, decisão e conquista da matéria-prima necessária e 

destinada à análise das variáveis de investigação. Para Rudio (1997, p. 89), 

chama-se coleta de dados “a fase do método de pesquisa, cujo objetivo é obter 

informações da realidade”. 
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Segundo Santos (2002, p. 29), “procedimento de coleta de dados são os 

métodos práticos utilizados para juntar as informações necessárias à 

construção dos raciocínios em torno de um fato/ fenômeno/ processo” 

A análise de documentos se caracterizou como o principal meio de 

concretização deste estudo, pois, toda ela foi extraída dos documentos 

selecionados, organizando-os e interpretando-os segundo os objetivos da 

investigação proposta. Desta forma, fica evidente que esse instrumento de 

coleta de dados se constituiu como o mais adequado para este tipo de estudo. 

Trata-se, pois, do rastreamento, para fins de análise de documentação 

específica referente ao objeto de estudo da pesquisa. 

Segundo Bardin (1997, p. 45), “a análise documental é uma operação ou 

um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um documento 

sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar num estado ulterior, a sua 

consulta e referenciação“. 

De acordo com Lüdke (1986), a análise documental, como uma técnica 

exploratória, indica problemas que precisem ser mais explorados por outros 

métodos, ou, também, pode complementar as informações obtidas por outras 

técnicas de coleta. 

Na visão de Lüdke (1986), os documentos constituem uma fonte 

poderosa de onde podem ser recolhidas evidências que alicerçam afirmações e 

declarações do pesquisador. Representam, também, uma fonte “natural” de 

informação. ”Não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas 

surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo 

contexto” (LÜDKE, 1986, p. 39). 
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Laville e Dione (1999) afirmam que os documentos trazem, diretamente, 

as informações; os dados estão lá, carecendo que seja feita a sua triagem e o 

julgamento da sua qualidade, em função das necessidades da pesquisa, 

codificando-os e categorizando-os.  

Como todo estudo, esse método também possui vantagens e 

desvantagens. Dentre as vantagens registra-se o fato de que os documentos 

constituem uma fonte estável e rica, pois, como subsistem ao longo do tempo, 

podem ser consultados várias vezes e, inclusive, podem servir de base a 

diferentes estudos, o que dá mais estabilidade aos resultados obtidos e podem 

tornar-se a mais importante fonte de dados em qualquer pesquisa de natureza 

histórica (GIL, 1991). 

Outra vantagem está em seu custo. Segundo Gil (1991), como, em 

muitos casos, além da capacidade de atenção do pesquisador, a análise dos 

documentos exige, apenas, disponibilidade de tempo, o custo da pesquisa 

torna-se significativamente baixo, quando comparado com o de outras 

pesquisas. 

Outro aspecto considerado favorável é a de não exigir contato com os 

sujeitos da pesquisa. É conhecido o fato de “que em muitos casos o contato 

com o sujeito é difícil ou até mesmo impossível. Em outros, a informação 

proporcionada pelos sujeitos é prejudicada pelas circunstâncias que envolvem 

o contato” (GIL, 1991, p. 52). 

Como desvantagem desse estudo, podemos citar que “os documentos 

são amostras não representativas dos fenômenos estudados” (GUBA e 

LINCOLN, 1981, apud LÜDKE, 1986, p. 40). Isso é particularmente 

considerado verdadeiro, de acordo com Lüdke (1986), quando se quer, por 
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exemplo, estudar o que ocorre no dia-a-dia escolar, pois, em geral, as escolas 

não mantêm registro das suas atividades, das experiências feitas e dos 

resultados obtidos. E quando existe algum material escrito ele é esparso e, 

conseqüentemente, pouco representativo no seu cotidiano. “É evidente que 

esse fato é um dado do contexto escolar e deve ser levado em conta quando 

se procura estudá-lo” (LUDKE, 1986, p. 40). 

Outra desvantagem apontada é a falta de objetividade e a sua validade 

questionável. Essas objeções, segundo Lüdke (1986), são geralmente 

levantadas por aqueles que defendem uma perspectiva “objetista” e que não 

admitem a influência da subjetividade no conhecimento científico. 

Para a coleta dos dados do presente estudo foi feito um levantamento 

descritivo das matrizes curriculares (ementas, programas e bibliografias das 

disciplinas) que foram utilizadas no ano de 2003. Elas foram analisadas a partir 

de categorias e apresentadas de forma dissertativa.  

Segundo Levi (1997), os dados coletados devem ser agrupados em 

categorias, de acordo com o interesse da pesquisa, de forma a permitir sua 

melhor análise e interpretação. Denomina-se “categorização a operação de 

classificação dos elementos seguindo determinados critérios” (RICHARDSON, 

1999, p. 239). 

Para Bardin (1997, p. 117), “a categorização é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os 

critérios previamente definidos”. 

Laville e Dione (1999) definem categorias como rubricas sob as quais os 
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elementos de conteúdos agrupados irão se organizar por parentesco de 

sentido. Para eles, as categorias e seus critérios de pertinência formam a 

própria grade de análise: “propor categorias, compreender como o dado se 

apresenta em cada categoria e buscar relações entre os dados são sempre 

ações fundamentais” (GIANFALDONI e MOROZ, 2002, p. 174). 

Lüdke (1986) considera que a construção de categorias não é uma 

tarefa fácil, pois, segundo essa autora, elas germinam no momento em que se 

inicia o arcabouço teórico em que se sustenta a pesquisa. Esse conjunto inicial 

de categorias, no entanto, vai se modificando ao longo do estudo, num 

processo dinâmico de confronto constante entre teoria e empiria, o que origina 

novas concepções e, conseqüentemente, novos focos de interesse  (LÜDKE, 

1986, p. 42).  

Ludke (1986) conclui que as categorias devem explicitar os propósitos 

da pesquisa e, ao mesmo tempo, ser internamente homogêneas e 

externamente heterogêneas, coerentes e plausíveis. 

A análise dos dados foi realizada segundo as categorizações das 

informações encontradas nos documentos examinados e na própria bibliografia 

que fundamentou o trabalho. “Tornar os dados inteligíveis significa organizá-los 

de forma a propor uma explicação adequada àquilo que se quer investigar” 

(GIANFALDONI e MOROZ, 2002, p. 73). 

Segundo Gewandsznajder e Mazzoti (2001), os dados precisam ser 

organizados e compreendidos, através de um processo contínuo, onde se 

busca a identificação de dimensões, categorias, tendências, padrões e 

relações, desvendando-lhes o significado. 
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Para dar início ao processo de coleta de dados, foram realizados 

contatos telefônicos com as coordenadoras dos Cursos de Pedagogia das 

seguintes instituições selecionadas para a pesquisa: Faculdade Frassinetti do 

Recife (FAFIRE), Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), 

Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) e com a coordenadora do Curso Normal Superior do 

Instituto Superior de Educação Anchieta (ISEA), com o objetivo solicitar as 

matrizes curriculares dos referidos cursos.  

As instituições procuradas informaram que para a obtenção do material 

pretendido, era necessário marcar encontros com as coordenadoras dos 

referidos cursos, o que, na maioria das vezes, transcorreu com dificuldades, 

em virtude de eles terem sido desmarcados e remarcados, demasiadamente, 

por alegação de impossibilidades por parte dos profissionais contactados.  

Em uma das instituições, quando de um dos contatos telefônicos, o 

profissional responsável pela coordenação do curso de Pedagogia alegou que 

a instituição só poderia ceder a matriz do curso, não podendo disponibilizar os 

conteúdos programáticos das disciplinas, pois segundo ele, esses programas 

são de uso exclusivo da instituição.  

Depois de uma ausência injustificada em uma entrevista, previamente 

marcada, houve um prolongado contato telefônico com esse profissional, 

objetivando convencê-lo da importância da participação da instituição na 

pesquisa, bem como o significado da própria pesquisa para a ciência e para a 

educação.  

Após esse contato o referido profissional concordou em ceder o material. 

Caso não tivéssemos conseguido a instituição seria retirada do estudo, o que, 
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para nós, representaria não só uma perda de dados para a conclusão do 

trabalho, mas a perda de trocas profissionais importantes para a pesquisa 

acadêmica. 

Graças à realização dos encontros com as coordenadoras dos cursos, 

foi possível obter as matrizes curriculares e, através delas, selecionar as 

disciplinas a serem analisadas na pesquisa, ou seja, disciplinas de Educação 

Especial e/ou Educação Inclusiva, ou as disciplinas consideradas afins, que 

tratam de questões referentes à aprendizagem. 

Em seguimento às escolhas das disciplinas, os contatos com as 

instituições foram retomados, sendo solicitado, por escrito, aos profissionais 

responsáveis, o conteúdo programático das mesmas, para que pudéssemos 

iniciar o processo de análise dos dados da pesquisa. Na sua quase totalidade, 

as instituições atenderam, de pronto, a solicitação; apenas uma delas atrasou 

consideravelmente a entrega do material. 

Com relação às dificuldades encontradas no caminho percorrido para a 

realização da coleta de dados da nossa pesquisa, e que aqui foram expostas, 

registramos, como tarefa urgente, a necessidade da realização de diálogos 

mais significativos entre as Instituições de Ensino Superior e os Programas de 

Pós-Graduação Acadêmicos, com o propósito de esclarecimentos sobre a 

importância da formação de parcerias profissionais na realização de pesquisas 

acadêmicas, levando em consideração a importância do conhecimento 

científico, principalmente quando este se transforma em ação a serviço da 

humanização da educação. 
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5.2 – Organização do s programas das disc iplinas se lecionadas para a 
pesquisa.  

 

FACULDADE FRASSINETTI DO RECIFE (FAFIRE): 

Avaliação da Aprendizagem – constam: o nome do curso, o código da 

disciplina (3046-5), a carga horária (60h/aula), o nº de créditos (04), a ementa e 

os conteúdos; estes são divididos em quatorze itens. O ano/semestre de 

oferecimento da disciplina não é apresentado. Na bibliografia básica estão 

descritos seis títulos, enquanto na bibliografia complementar constam doze 

(anexo 1). 

Educação de Adulto – constam: o nome do curso, o código da 

disciplina (3029-7), a carga horária (60h/aula), o nº de créditos (04) e a ementa. 

O ano/semestre, não é apresentado. O nome da disciplina que consta no 

programa (Educação de Adulto) difere do que consta na matriz curricular 

(Educação de Jovens e Adultos). A bibliografia básica contém vinte e dois 

títulos (anexo 2). 

Educação Especial – constam: o nome do curso, o código da disciplina 

(3050-4), a carga horária (60h/a), o nº de créditos (04) e a ementa. O 

ano/semestre não é apresentado. Os conteúdos estão divididos em duas 

unidades, contendo, em cada uma, vários itens descritos. Na bibliografia básica 

constam dezesseis títulos; e vinte e quatro títulos na bibliografia complementar 

(anexo 3). 

Psicolog ia da Educação I – constam: o nome do curso, o código da 

disciplina (3122), a carga horária (60h/a), o nº de créditos (04). O ano/semestre 

não é apresentado. O programa está dividido em ementa, objetivos e 
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conteúdos. Estes apresentam dez temas, com sub-itens, procedimentos 

metodológicos, critérios de avaliação e bibliografia básica, a qual contem um 

titulo, e a complementar, contendo oito títulos( anexo 4). 

Psicolog ia da Educação II – constam: o nome do curso, o código da 

disciplina (3113-8), a carga horária (60h/a) e o nº de créditos (4). O 

ano/semestre não é apresentado. O programa está dividido em ementa, 

conteúdo programático (dividido em 9 temas, que estão divididos em sub-

itens), bibliografia básica, contendo três títulos, e bibliografia complementar, 

que contém cinco títulos (anexo 5). 

Psicolog ia da Educação III – constam: o nome do curso, o código da 

disciplina (3114-6), a carga horária (60 h/a), o nº de créditos. O ano/semestre 

não é apresentado. O programa está dividido em ementa, conteúdo 

programático (dividido em 6 tópicos), bibliografia básica, contendo quatro 

títulos, e bibliografia complementar, que contém quatro títulos (anexo 6). 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANCHIETA (ISEA): 

No ISEA só foram disponibilizados os conteúdos programáticos até o 4º 

período do curso, pois, segundo informações da Diretora da Instituição, as 

disciplinas a partir do 5º período, ainda não estavam com os programas 

organizados, tendo em vista que essa era a primeira turma do Curso Normal 

Superior (que iniciou no 2ºsemestre de 2004) e as disciplinas, a partir do 5º 

período, só seriam ministradas no segundo semestre de 2006. Assim sendo, 

não puderam ser incluídas na pesquisa, porque os programas só poderiam ser 

fornecidos no início do segundo semestre do ano letivo de 2005. As seguintes 
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disciplinas também solicitadas foram: Desenvolvimento Psicológico da 

Aprendizagem de 0 a 6 anos (5º período), Fundamentos da Educação Infantil 

(5º período), Avaliação na Educação Infantil (6º período), Habilitação para 

Educação Infantil e Desenvolvimento Psicológico da Aprendizagem 7 a 12 anos 

(5º período), Avaliação da Aprendizagem (6º período), Habilitação para Ensino 

Fundamental  1ª à 4ª série. As seguintes disciplinas foram disponibilizadas: 

Bases Neuropsicológ icas e Psicomotoras da Aprendizagem – 

constam: carga horária (60 h/a); o código da disciplina (DI - 201); a ementa; o 

objetivo (citado em um parágrafo); o conteúdo programático, no qual constam 

nove itens; a metodologia, onde constam seis recursos, estando descrito o 

critério que será utilizado para a avaliação do aluno; e a bibliografia, constando 

de sete títulos (anexo 7). 

Desenvolvimento Psicológ ico da Educação – constam: a carga 

horária (60h/a); o código da disciplina (BC 111); a ementa; a relação de cinco 

objetivos; o conteúdo programático, com seis itens descritos; os procedimentos 

metodológicos; o processo avaliativo; e a bibliografia, com nove títulos (anexo 

8). 

Educação Inclusiva (Especial) – constam: a carga horária (60h/a); o 

código da disciplina (BC 114); a ementa; sete objetivos citados; o conteúdo 

programático, dividido em vários itens. Apresenta, também, os procedimentos 

metodológicos e avaliativos. A bibliografia básica contém nove títulos e a 

complementar contém sete títulos (anexo 9). 
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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO (UNICAP).   

Avaliação da Aprendizagem – constam: o código da disciplina 

(EDU1521); a data da vigência (2002.1 até 2004.1); nº de créditos (04); a carga 

horária (60h/a). A programação da disciplina está dividida em ementa, 

conteúdo programático, metodologia e a bibliografia que possui nove títulos 

(anexo 10).  

Educação de jovens e adultos – constam: o código da disciplina 

(EDU1815); a data da vigência (2003.2 até 2003.2); nº de créditos (05); a carga 

horária (75h/a). A programação da disciplina é dividida em ementa, conteúdo 

programático, metodologia e bibliografia que possui dez títulos (anexo 11). 

Educação Inclusiva – constam: o código da disciplina (EDU1804); a 

data da vigência (2004.1 até 2004.2); o nº de créditos (05); a carga horária 

(75h/a). A programação da disciplina é dividida em ementa, conteúdo 

programático, metodologia e bibliografia que possui nove títulos (anexo 12). 

Fundamentos Psicológ icos da Educação I – constam: o código da 

disciplina (EDU1828); a data da vigência (2003.2 até 2003.2); o nº de créditos 

(05); a carga horária (75h/a). A programação da disciplina é dividida em 

ementa, conteúdo programático, metodologia e bibliografia que possui dez 

títulos (anexo 13). 

Fundamentos Psicológ icos da Educação II – constam: código da 

disciplina (EDU1829); data da vigência (2003.2 até 2003.2); nº de créditos (05); 

carga horária (75h/a). A programação da disciplina é dividida em ementa, 

conteúdo programático, metodologia e bibliografia que possui dez títulos ( 

anexo 14). 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE).  

Avaliação da Aprendizagem – constam: o código (PO310); a carga 

horária (60h); o nº de créditos (04); e ementa. O conteúdo programático é 

dividido em seis unidades, e cada unidade possui um tema; e conteúdos, 

divididos em itens. A bibliografia básica contém 45 títulos (anexo 15). 

Educação Especial – constam: o código (PO310); a carga horária 

(60h/a); o nº de créditos (04); e a ementa. O conteúdo programático está 

dividido em três unidades, cada unidade contém vários tópicos. A bibliografia 

básica contém 32 títulos (anexo 16). 

Psicolog ia da Educação 6/ Fundamentos A – constam: o código 

(PO403); a carga horária (60h/a); o nº de créditos (04); a ementa; e o conteúdo 

programático, dividido em quatro unidades, que contêm vários itens em cada 

uma. A bibliografia básica contém 21 títulos (anexo 17). 

Psicolog ia da Educação 7/ Fundamentos Psicológ icos da Educação 

B – constam: o código (PO44); a carga horária (60h/a); o nº de créditos (60h/a); 

a ementa; o conteúdo programático, dividido em cinco temas, que apresentam 

vários itens descritos. A bibliografia básica contém 22 títulos (anexo 18). 

Psicolog ia da Educação 8 – constam: o código (PO480); a carga 

horária (60h/a); o nº de créditos (04); a ementa; o conteúdo programático, 

dividido em três unidades. Cada unidade possui um tema, que contêm uma 

relação de objetivos e conteúdos. A bibliografia básica contém 7 títulos (anexo 

19). 
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Educação de Jovens e Adultos (EJA) – constam: código (220); carga 

horária (60h); nº de créditos (04); ementa; conteúdo programático, descrito em 

7 itens. A bibliografia básica contém 12 títulos e a complementar 5(anexo 20). 

 

UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA (UNIVERSO)  

Todas as disciplinas dessa instituição que foram selecionadas para a 

pesquisa fazem parte do núcleo temático: CURRÍCULO REDE DE SABERES 

EM CONTEXTOS. 

Aprendizagem Humana – constam carga horária (30h); nº de créditos 

(02); nome do núcleo temático da qual a disciplina faz parte; temas 

transversais; conceitualizações. O conteúdo é descrito em uma frase. Constam, 

ainda, os procedimentos e os recursos de ensino; dois títulos na bibliografia 

básica e, na bibliografia complementar, três títulos (anexo 21). 

Desenvolvimento Humano – Constam: carga horária (30h); nº de 

créditos (02); nome do núcleo temático do qual a disciplina faz parte; temas 

transversais; conceitualizações. O conteúdo é descrito em uma frase. Constam, 

também, os procedimentos e os recursos de ensino; na bibliografia constam 

dois títulos e na bibliografia complementar três títulos (anexo 22). 

Desenvolvimento Psicológ ico e Process o Educac ional – constam: 

carga horária (30h); nº de créditos (02); nome do núcleo temático do qual a 

disciplina faz parte; temas transversais; conceitualizações. O conteúdo é 

descrito em uma frase. Constam, ainda, os procedimentos e os recursos de 

ensino; dois títulos na bibliografia; e, na bibliografia complementar, três títulos 

(anexo 23). 
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Língua Brasileira de Sinais – constam: carga horária (30h); nº de 

créditos (02); nome do núcleo temático do qual a disciplina faz parte; temas 

transversais; conceitualizações. O conteúdo é descrito em uma frase. Constam, 

também, procedimentos e recursos de ensino; dois títulos na bibliografia; e, na 

bibliografia complementar, um título (anexo 24). 

Pedagog ia Diferencial – constam: carga horária (30h); nº de créditos 

(02); nome do núcleo temático do qual a disciplina faz parte; temas 

transversais; conceitualizações. O conteúdo é descrito em uma frase. Constam 

procedimentos e recursos de ensino; dois títulos na bibliografia; e, na 

bibliografia complementar, três títulos (anexo 25). 

Pedagog ia Diferencial: Educação de Pessoas com Cegueira e Baixa 

Visão – constam: carga horária (30h); nº de créditos (02); nome do núcleo 

temático do qual a disciplina faz parte; temas transversais e conceitualizações. 

O conteúdo é descrito em uma frase. Constam, também, os procedimentos e 

os recursos de ensino; na bibliografia encontram-se dois títulos (anexo 26). 

Pedagog ia Diferencial: Educação de Pessoas com Surdez – 

constam: carga horária (30h); nº de créditos (02); nome do núcleo temático do 

qual a disciplina faz parte; temas transversais; e conceitualizações. O conteúdo 

é descrito em uma frase. Constam, ainda, os procedimentos e os recursos de 

ensino; dois títulos na bibliografia e um, na bibliografia complementar (anexo 

27). 

Pedagog ia Diferencial: Dificuldades de Aprendizagem – constam: 

carga horária (30h); nº de créditos (02); nome do núcleo temático do qual a 

disciplina faz parte; temas transversais; conceitualizações. O conteúdo é 
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descrito em uma frase. Ainda, constam procedimentos e recursos de ensino; 

dois títulos na bibliografia; e três, na bibliografia complementar (anexo 28). 

Sistema Braill e – constam: carga horária (30h); nº de créditos (02); 

nome do núcleo temático do qual a disciplina faz parte; temas transversais; 

conceitualizações. O conteúdo é descrito em uma frase. Constam, ainda, 

procedimentos e recursos de ensino; dois títulos na bibliografia; e nenhum na 

bibliografia complementar (anexo 29). 

 

5.3 – Quadro das Instituições que apresentam as disc iplinas específicas : 
Educação Especial e/ou Educação Inclusiva. 

 
INSTITUIÇÃO DISCIPLINA ESPECÍFICA 

  
MODALIDADE PERÍODO 

 
 FAFIRE  EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
ELETIVA 

 
Entre o 4º e o 
6° períodos. 

 ISEA  EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

OBRIGATÓRIA 
 

3º período 
 

 UNICAP  EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

OBRIGATÓRIA 
 

2º período 
 

 UFPE  EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

ELETIVA 
 

A partir do 6º 
período 

 

A UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA (UNIVERSO), embora, na 

matriz curricular, não traga as disciplinas especificas Educação Especial / 

Educação Inclusiva, contem  6 disciplinas que incluem conteúdos específicos 

das mesmas. 
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5.4 – Análise dos tóp icos das disc iplinas: ementa, conteúdo p rogramático 
e bibliografia, com relação aos ob jetivos da pesquisa. 

 

Para fins desta pesquisa, denominamos de primeira análise a 

identificação dos tópicos: ementa, conteúdo programático e bibliografia das 

disciplinas selecionadas – requisitos pertinentes à classificação de “professor 

capacitado”, conforme preconizado pela Resolução CNE/CEB2/11/09/2001, 

que afirma que esse educador necessita:  

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 (ARTIGO 18, § 1° , RESOLUÇÃO 
CNE/CEB2/11/09/2001). 

 

Realizamos essa primeira análise investigando se cada disciplina 

selecionada para a pesquisa estava inclusa dentro desses três tópicos; 

• Apresenta integralmente: estão presentes os quatro itens da 

resolução do MEC. 

• Apresenta parcialmente: estão presentes de um a três itens da 

resolução do MEC. 

• Não apresenta: estão ausentes os quatro itens da resolução do 

MEC. 
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Na segunda análise investigamos se os tópicos (ementa, conteúdo 

programático e bibliografia) das disciplinas específicas e afins apresentavam 

conteúdos inclusivos. 

Para fins dessas análises, consideramos conteúdos, assuntos, questões, 

objetivos, perspectivas e/ou temas inclusivos, os conteúdos que se encontram 

presentes nas disciplinas eleitas para este estudo, referentes à inclusão escolar 

de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, bem como os 

que tratam sobre a diversidade existente nas salas de aula e temas sobre 

Avaliação da Aprendizagem Escolar e Currículo, que são abordados à luz de 

perspectivas inclusivas. Esses conteúdos considerados inclusivos se 

encontram explicitados nos Capítulos que fazem parte desta dissertação.  

De acordo com essa primeira análise, na Faculdade Frassinetti do 

Recife (FAFIRE), as disciplinas Avaliação da Aprendizagem, Educação de 

Jovens e Adultos, Psicologia da Educação I, Psicologia da Educação II, 

Psicologia da Educação III e Psicologia da Educação IV não apresentam 

nenhum dos itens da resolução do MEC, enquanto que a disciplina Educação 

Especial apresenta-os parcialmente.   

Na segunda análise, com relação à ementa, só a disciplina Educação 

Especial apresenta conteúdo inclusivo. Já na bibliografia encontramos autores 

que abordam temas inclusivos nas disciplinas Avaliação da Aprendizagem e 

Educação Especial. Com relação ao conteúdo programático, só encontramos 

conteúdos inclusivos nessas duas disciplinas. 

No Instituto Superior de Educação Anchieta (ISEA), as disciplinas Bases 

Neurológicas Psicomotoras da Aprendizagem e Desenvolvimento Psicológico 

da Educação não apresentam nenhum dos itens da resolução do MEC, ao 
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passo que a disciplina Educação Inclusiva apresenta-os integralmente. 

Somente a disciplina Educação Inclusiva apresenta, na ementa e no conteúdo 

programático, os conteúdos inclusivos e, na bibliografia, autores que tratam de 

temas inclusivos. 

Na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), as disciplinas 

Avaliação da Aprendizagem, Educação de Jovens e Adultos e Fundamentos 

Psicológicos da Educação.não apresentam nenhum dos itens da resolução do 

MEC. Já a disciplina Educação Inclusiva apresenta-os integralmente. Com 

relação ao conteúdo programático e à bibliografia, as disciplinas Educação 

Especial e Avaliação da Aprendizagem apresentam temas inclusivos e autores 

que abordam esses temas. A disciplina Educação Especial é a única que 

aborda conteúdo sobre educação inclusiva em sua ementa. 

Na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), disciplinas Avaliação 

da Aprendizagem, Psicologia da Educação 6, Fundamentos Psicológicos da 

Educação A, Psicologia da Educação 7, Fundamentos Psicológicos da 

Educação B, Psicologia da Educação 8, Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

não apresentam nenhum dos itens da resolução do MEC. Apenas a disciplina 

Educação Especial apresenta-os integralmente e, na ementa, apresenta 

conteúdo sobre educação inclusiva.  

Os conteúdos programáticos das disciplinas Avaliação da 

Aprendizagem, Educação Especial e Psicologia da Educação 6, trazem itens 

que se referem a assuntos inclusivos. Na bibliografia de Educação Especial, 

Avaliação da Aprendizagem e Psicologia da Educação 7, constam autores que 

tratam de questões inclusivas. 
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Na Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), as disciplinas 

Aprendizagem Humana, Desenvolvimento Humano, Desenvolvimento 

Psicológico e Processo Educacional e Pedagogia DIferencial: Dificuldades de 

Aprendizagem não apresentam nenhum dos itens da resolução do MEC. As 

disciplinas Língua Brasileira de Sinais, Pedagogia Diferencial, Pedagogia 

Diferencial: Educação de Pessoas com Cegueira e Baixa Visão, Pedagogia 

DiferenciaL: Educação de Pessoas com Surdez  e Sistema Braille apresentam-

nos parcialmente.  

Com relação à segunda análise, as disciplinas Desenvolvimento 

Psicológico e Processo Educacional e Pedagogia Diferencial referem-se a 

temas inclusivos e apresentam, na bibliografia, autores que abordam temas 

inclusivos. 

 

5.5 – Discussão do s dados  

De acordo com a pesquisa realizada, foi constatado que só as 

disciplinas específicas Educação Especial e Educação Inclusiva, das matrizes 

curriculares dos Cursos de Pedagogia e do Curso Normal Superior, das 

Instituições de Ensino selecionadas, apresentam os requisitos pertinentes 

citados na Resolução do MEC (CNE/CEB2/11/09/2001) para o professor ser 

considerado capacitado para atuar com alunos que apresentam Necessidades 

Educacionais Especiais. Uma das Instituições, a UNIVERSO, não apresenta, 

em sua matriz curricular, as disciplinas específicas, mas apresenta os itens da 

resolução em disciplinas afins. 
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As disciplinas consideradas específicas, ou seja, Educação Especial 

e/ou Educação Inclusiva, constam como disciplinas obrigatórias nas matrizes 

curriculares da UNICAP e da ISEA, e como disciplinas eletivas na FAFIRE e na 

UFPE.  

Consideramos de extrema importância que essas disciplinas constem 

como obrigatórias nas matrizes curriculares, pois, constituindo-se como eletivas 

não oferecem a oportunidade para todos os alunos cursarem-nas e, ao ignorar 

o seu significado, provavelmente, eles não irão cursá-las.  

Outro fator relevante a ser considerado é que, quando essas disciplinas 

são oferecidas como eletivas, prevalece a idéia que apenas precisam cursá-las 

quem for trabalhar com alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais (pessoas com deficiência), o que quebra o princípio inclusivo, pois, 

todos os professores precisam receber essas informações. Assim sendo, a 

oferta desse conhecimento pode ser muito necessária para suprir a falta de 

capacitações sobre esse tema. 

As disciplinas específicas, eleitas para este estudo, apresentam, em 

suas respectivas ementas, os conteúdos referentes à Educação Especial e/ou 

à Educação Inclusiva. Na UNIVERSO, não foi possível identificar a presença 

ou não desses conteúdos, uma vez que não apresenta ementa nas disciplinas. 

No ISEA, só na disciplina de Educação Inclusiva se encontram 

conteúdos inclusivos. Na FAFIRE, UFPE e UNICAP, esses conteúdos estão 

presentes nas disciplinas específicas. Nos programas das disciplinas 

consideradas afins encontram-se temas inclusivos nas seguintes instituições: 

na FAFIRE, a disciplina Avaliação da Aprendizagem apresenta Avaliação e 

Construção do Conhecimento; Avaliação Formativa: Conceito e Práticas e 
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Avaliação da Aprendizagem no Contexto dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Na UFPE, a disciplina Psicologia da Educação VI apresenta: 

Infância Brasileira: diversidade e contrastes nos contextos de desenvolvimento; 

Juventude no Brasil: diversidade e contrastes nos contextos de 

desenvolvimento. Na UNICAP, a disciplina Avaliação da Aprendizagem 

apresenta: Avaliação Formativa, A Avaliação da Aprendizagem no Contexto 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Na UNIVERSO, a disciplina 

Desenvolvimento Psicológico e Processo Educacional apresenta Teoria das 

Inteligências Múltiplas; a disciplina Pedagogia Diferencial apresenta: 

Conceitualizações de Diversidade, Diferença, Inclusão/Exclusão.  

No que diz respeito às Instituições que, nas bibliografias das disciplinas, 

mais apresentam autores que abordam temas inclusivos, nos foi possível 

encontrar o seguinte:  

No ISEA, estes autores estão presentes apenas na bibliografia da 

disciplina Educação Inclusiva (Rosita Edler Carvalho; Marly Guimarães e Maria 

Elisa Caputo; Maria T. Mantoan; César Coll e Jesus Palácios; Marcos 

Mazzotta; Peter Mittler; Carlos Skiliar). 

- Na FAFIRE encontramos autores que fazem referências a conteúdos 

inclusivos nas disciplinas Educação Especial (César Coll, Jesus Palácios e 

Álvaro Marchesi; Maria Tereza Mantoan; Marcos Mazzota; Rosita Edler 

Carvalho) e Avaliação da Aprendizagem (Maria Tereza Esteban; Cipriano 

Luckesi; Philippe Perrenoud; Celso Vasconcelos; Menga Lüdke e Mediano). 

- A UNICAP apresenta autores que tratam de questões inclusivas na 

disciplina Educação Inclusiva (Rosita Carvalho; Maria Tereza Mantoan; Marcos 

Mazzotta; Philippe Perrenoud) e em uma disciplina considerada afim, Avaliação 
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da Aprendizagem (César Coll; Jussara Hoffmann; Cipriano Luckesi; Philippe 

Perrenoud Celso Vasconcelos). 

- A UFPE apresenta autores que tratam de assuntos inclusivos na 

disciplina de Educação Especial (Rosa Alcudia; Lígia Amaral; Maria Tereza 

Mantoan; Perrenoud; Romeu Sassaki; Susan Stainback e William Stainback; 

Claúdia Werneck) e em duas disciplinas consideradas afins; Avaliação da 

Aprendizagem (Jussara Hoffmann; Cipriano Luckesi; Ana Maria Saul) e 

Psicologia da Educação 7 (L. Campbell, B. Campbell e D. Dickinson; César 

Coll; Philipe Perrenoud). 

- A UNIVERSO apresenta autores que dissertam sobre temas inclusivos 

em três disciplinas consideradas afins: Aprendizagem Humana (Philippe 

Perrenoud), Desenvolvimento Psicológico e Processo Educacional (Thomas 

Armstrong) e Pedagogia Diferencial (Susan Stainback; Philipe Perrenoud). 

Concluímos, após essa análise, que os currículos dos Cursos de 

Pedagogia e do Curso Normal Superior, embora possuam conteúdos sobre 

alunos que apresentam Necessidades Educacionais Especiais (pessoas com 

deficiência), possuem ainda poucas informações sobre uma educação voltada 

para a diversidade. 

Consideramos de extrema importância que não só as disciplinas 

específicas tragam em seus programas referências sobre esses significativos 

conteúdos, mas, também, outras disciplinas das matrizes curriculares, pois, 

conforme já abordado neste estudo pelas autoras Amaral e Rabelo (2003), a 

reorganização da política educacional de formação de professores, nos cursos 

de Pedagogia, sob uma perspectiva inclusiva, virá fortalecer a transformação 
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para a construção de uma sociedade mais humana e de uma educação de 

qualidade para todos. 

Com relação à análise das ementas das disciplinas escolhidas, 

evidenciamos que os temas inclusivos, quando presentes, encontram-se nas 

disciplinas específicas. Na análise do conteúdo programático das disciplinas 

consideradas afins, verificamos que existem poucos temas abordados na 

perspectiva inclusiva e poucos autores que abordam temas inclusivos.  

Consideramos relevante que as demais disciplinas do currículo dos 

Cursos de Pedagogia e do Curso Normal Superior, em suas ementas, façam 

menção a temas inclusivos em seus conteúdos programáticos e incluam mais 

autores que tratam de temas inclusivos nas suas bibliografias, levando-se em 

conta não só as recomendações do MEC, sobre a inserção desses conteúdos 

em disciplinas dos cursos da área de saúde e educação, como, também, a 

importância do processo de implantação de uma educação inclusiva, e para a 

diversidade, como vem sendo discutido nos âmbitos nacional e internacional 

pelos educadores, de um modo geral. 

Dessa forma, poderia ser evitada a inclusão de várias disciplinas 

tratando de especificidades da Educação Especial/ Educação Inclusiva, o que, 

de acordo com Amaral e Rabelo (2003), sobrecarrega o currículo e restringe as 

discussões das abordagens teórico-práticas das disciplinas dos cursos de 

formação dos profissionais da educação, não ampliando a discussão dos 

temas de cada ementa.  

Segundo Masetto (2003), de maneira geral, uma disciplina vale pelo 

conteúdo que aborda, aprofunda e discute. Ele afirma que, porém, não é a 
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disciplina que exclusivamente delimita o seu conteúdo; este também depende 

do curso, do profissional que se deseja formar e de suas necessidades. 

Então, é importante considerar que numa relação pedagógica, o que se 

configura como currículo não pode se limitar aos conteúdos de ensino que 

compõem as disciplinas e são tratados em sala de aula, mas, se vincula, 

também, de maneira direta, aos princípios que orientam a forma como se lida 

com esses conteúdos.  

Grando (1996) afirma que a forma como os conteúdos são abordados 

contribui também para a apropriação de valores, princípios, convicções e 

visões de mundo e, também, quando esses conceitos não se tornam explícitos 

na relação professor/aluno, eles constituem uma espécie de mensagem que se 

configura como implícita; um conteúdo que se torna oculto, mas que é 

efetivamente transmitido.  

O autor assinala que muitos professores não possuem a conscientização 

de como o conhecimento escolar se configura e de como suas implicações vão 

além do tratamento metodológico dos conteúdos programáticos. Assim sendo, 

com relação aos princípios da educação inclusiva, torna-se relevante que as 

atividades curriculares possam se desenvolver dentro de um processo de 

contínua conscientização, para que os professores possam se comprometer, 

efetivamente, com a aprendizagem de todos os alunos. 

Com relação aos conteúdos sobre Educação Especial nas disciplinas 

eleitas para esta pesquisa, verificamos que eles se encontram mais presentes 

nas disciplinas específicas, o que é explicável em virtude de os objetivos 

dessas disciplinas trazerem as especificidades da área de Educação Especial e 

os princípios da Educação Inclusiva.  
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Na FAFIRE, UNICAP e UFPE, a disciplina Avaliação da Aprendizagem 

apresenta conteúdos e autores considerados inclusivos neste estudo, mas, nos 

respectivos conteúdos programáticos dessa disciplina não está incluído 

nenhum tema sobre Avaliação da Aprendizagem na perspectiva inclusiva. 

Desta forma, não é possível estabelecer uma conexão com a disciplina 

Educação Especial, nem pontuar a importância que a avaliação adquire para a 

inclusão escolar quando assume essa perspectiva.  

Na UFPE, a disciplina Psicologia da Educação 6 possui itens que se 

referem a temas inclusivos, como: “infância brasileira: diversidade e contrastes 

nos contextos de desenvolvimento” e “juventude no Brasil: diversidade e 

contrastes nos contextos de desenvolvimento”, mas não assinala nenhuma 

relação desse conteúdo com a inclusão escolar. 

Na UNIVERSO, as disciplinas Língua Brasileira de Sinais, Pedagogia 

Diferencial, Pedagogia Diferencial: Educação de Pessoas com Cegueira e 

Baixa Visão, Pedagogia DiferenciaL: Educação de Pessoas com Surdez  e 

Sistema Braille apresentam conteúdos sobre Educação Especial, mas, em 

seus respectivos conteúdos programáticos não fazem referências à Educação 

Inclusiva. As disciplinas Desenvolvimento Psicológico e Processo Educacional 

e Pedagogia Diferencial referem-se a conteúdos inclusivos e apresentam, na 

bibliografia, autores que abordam temas inclusivos, mas não fazem nenhuma 

menção à Educação Inclusiva. 

É importante enfatizar que, nem sempre, é dada a devida importância à 

seleção e à organização dos conteúdos, presentes nas disciplinas das matrizes 

curriculares, com relação à explicitação dos pressupostos nos quais se 

baseiam. Grando (1996) pontua que é necessário que seja realizada a 
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discussão sobre porque determinados assuntos são eleitos em detrimento de 

outros, para serem inseridos no currículo, ou por que certos assuntos são 

estudados por mais tempo do que outros. 

Alega o autor que a realização dessas discussões contribuiriam para a 

elucidação de princípios que se encontram subjacentes ao fazer pedagógico. 

Essa postura reflexiva, com certeza, é imprescindível para a Educação 

Inclusiva, pois oportuniza o repensar sobre o significado de incluir nos 

currículos dos cursos de formação de professores, temas que possibilitem criar 

na escola uma cultura que respeite e valorize a diversidade. 

 Mazzotta (1998) complementa essa reflexão quando afirma que ao 

professor não cabe a função de simples executor de currículos e programas 

determinados, mas, sim, de um profissional que possua condições de 

selecionar atividades, conteúdos ou experiências que estejam mais adequadas 

para o desenvolvimento das capacidades dos alunos, levando em 

consideração suas reais necessidades. 

O autor enfatiza a importância de o currículo ser elaborado para atender 

às especificidades de cada instituição, que compõe o sistema de ensino, em 

prol das verdadeiras necessidades de seus alunos, em vez de atender 

categorias ou tipo idealizados de educandos. Diante disso, torna-se 

significativo valorizar e colocar em prática as proposições atuais sobre 

currículo, que estejam pautadas em perspectivas inclusivas, contextualizando e 

melhorando cada proposta, para o surgimento de currículos dinâmicos, 

flexíveis e amplos o suficiente para que todos que façam parte do sistema 

educacional sejam contemplados.     



 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      
  Quando perdemos o direito 

de ser diferentes, perdemos o 
privilégio de ser livres. 

  (CHARLES EVANS HUGHES).  

 

Este estudo surgiu do interesse em desvelar qual o lugar que a 

Educação Especial ocupa nas matrizes curriculares dos Cursos de Pedagogia 

e do Curso Normal Superior e se os conteúdos dessa e de outras disciplinas 

consideradas afins estão coerentes com o conceito de professor capacitado, 

preconizado pela resolução CNE/CEB2/11/09/2001/ MEC, e se são suficientes 

para que os professores possam atuar com alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais.  

No Capítulo 1 desta dissertação, ao estudarmos sobre o currículo, 

descrevemos proposições atuais que apresentam perspectivas inclusivas, ou 

seja, que reconhecem e respeitam à diversidade existente no sistema 

educativo e que valorizam a cooperação e a participação de todos que 

constituem esse sistema. 

Assinalamos a importância de mudanças conceituais que ressignifiquem 

o currículo também como projeto cultural, onde a diversidade seja utilizada 

como estímulo para valorizar as variações culturais, possibilitando o 
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desenvolvimento de atitudes que priorizem o respeito pelas inúmeras e 

significativas diferenças que permeiam o âmbito educacional. 

Compreendemos que os profissionais da educação, ao lidarem, da 

forma mais natural possível, com as questões referentes à diversidade 

presente no meio educacional, mais preparados eles estarão para organizarem 

e utilizarem práticas pedagógicas e estratégias curriculares de formas 

diversificadas. 

Reconhecemos que, para ser focalizado dentro de um prisma inclusivo, 

o currículo necessita ter como meta principal a responsabilidade pela 

aprendizagem e pelo desenvolvimento de todos os alunos, organizando 

estratégias de direcionamento do processo educativo que respeite e estimule 

as diferentes expressões utilizadas por cada aluno para demonstrar o seu 

potencial, levando-se em consideração as especificidades de cada comunidade 

escolar. 

Observamos que dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais existem 

componentes, tais, como: a proposta de ciclos, os temas transversais, a 

avaliação e as adequações curriculares, que foram bastante significativos para 

o nosso estudo em virtude da vinculação com enfoques inclusivos, pois 

defendem propostas curriculares diversificadas, inseridas em um currículo que 

tenha, como características, a abertura, a flexibilidade e a abrangência. 

Além disso, o material didático pedagógico “Adaptações Curriculares 

Estratégicas para a Educação de Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais”, que faz parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais, apresenta 

possibilidades de atuação diante das dificuldades de aprendizagem e inclui 
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estratégias didáticas do currículo geral que, quando utilizadas, facilitam a 

aprendizagem dos alunos, pois respeitam as diferenças individuais. 

Entendemos que o que o torna esse importante material mais inserto 

dentro da perspectiva inclusiva é o fato de não ser necessária a utilização de 

um novo currículo para atender às necessidades educacionais especiais dos 

alunos, pois com o uso dessas adaptações, o currículo geral se torna dinâmico 

e modificável, com possibilidade de ser ampliado com o objetivo de se adequar 

a todos os alunos.  

Com as leituras realizadas, para a composição deste Capítulo, 

constatamos que um currículo escolar é considerado acessível quando 

proporciona, “para todos” os alunos, as condições para que eles participem de 

“todas” as atividades e experenciem o sucesso.  

No Capítulo 2 deste nosso estudo, apresentamos vários autores, que 

defendem que os resultados da avaliação da aprendizagem escolar devem ser 

indicadores para a reformulação da prática pedagógica, como Ana Maria Saul, 

Howard Gardner,Maria Tereza Esteban, Cipriano Luckesi, Philippe Perrenoud, 

Celso Vasconcelos, Menga Lüdke e Mediano. A avaliação do processo de 

ensino e aprendizagem, realizada na perspectiva inclusiva, precisa responder 

às necessidades de todos os alunos. 

A partir dos pressupostos teóricos sobre a avaliação da aprendizagem 

escolar, apresentados neste estudo, fica evidente que a avaliação é parte 

integrante do ensino e da aprendizagem e que sua importância se eleva 

quando ela responde às necessidades de todos os alunos, oferecendo um 

conhecimento sobre eles e sobre os seus processos de aprendizagem em 

determinados contextos. 
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Destacamos a importância da teoria das Inteligências Múltiplas no 

decorrer do Capítulo sobre a Avaliação da Aprendizagem Escolar, em virtude 

de os princípios desta teoria sinalizarem a utilização de vários instrumentos 

para avaliar as habilidades dos alunos, critério esse considerado essencial para 

a prática inclusiva. 

Constatamos, pela bibliografia selecionada a respeito do tema Avaliação 

da Aprendizagem, que o cenário acadêmico brasileiro atual vem sendo 

contemplado por produções referentes a esse tema, cujas reflexões 

apresentam proposições sobre metodologias avaliativas, focadas dentro de um 

prisma transformador que introduz na prática avaliativa novas possibilidades, 

substituindo práticas consideradas excludentes e classificatórias, que não 

valorizam a diversidade e dificultam a externalização dos diversos saberes.  

Este estudo permitiu constatar que os autores que versam sobre a 

Avaliação da Aprendizagem Escolar, na atualidade, defendem que o verdadeiro 

sentido da avaliação é o entendimento dos avanços, limitações e dificuldades 

apresentados pelos alunos para atingirem os objetivos pedagógicos previstos.  

 Portanto, a utilização dessa ótica avaliativa permite o acompanhamento 

do processo de construção do conhecimento do aluno, visando à superação de 

obstáculos que estejam interferindo nesse processo e demonstrando coerência 

com a forma de ensinar. 

Apresentamos, neste Capítulo, o material didático elaborado pela 

UNESCO para a formação de professores: “Necessidades Especiais na Sala 

de Aula”, o qual destaca a importância da Avaliação Contínua, pontuando que, 

nessa abordagem, o professor se sente estimulado a questionar e a refletir, 
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constantemente, sobre sua postura avaliativa, revendo atuações e refazendo 

percursos de aprendizagem resultantes dessas novas reflexões. 

Os autores sobre a Avaliação da Aprendizagem Escolar, elencados no 

presente estudo, defendem que a prática escolar avaliativa necessita 

compreender o valor do aluno e favorecer o seu desenvolvimento como 

indivíduo e como parte integrante da sociedade. 

Em relação a esse tema, concluímos, pois, que se faz necessário, 

também, avaliar o funcionamento, o dia-a-dia escolar e tudo que compõe o 

sistema educacional. Essa investigação da realidade educacional da qual o 

aluno faz parte possibilita a compreensão dessa realidade, para que ela possa 

ser comparada a referenciais que devem ser mutáveis e flexíveis, 

possibilitando, dessa forma, durante a trajetória escolar, modificações 

necessárias, visando à integralização de novos significados que vão se 

destacando nesse percurso. 

Os argumentos, expostos nessa pesquisa pelos autores sobre a 

Avaliação da Aprendizagem Escolar, podem ser considerados significativos e 

relevantes para a prática inclusiva, pois, em seus pressupostos sobre o tema,  

priorizam sempre a flexibilidade, o dinamismo, as posturas reflexivas e a práxis 

transformadoras, calcadas sempre na compreensão do processo escolar do 

aluno, na valorização da diversidade, na construção do conhecimento e, 

principalmente, no interesse em produzir respostas que atendam às 

necessidades educacionais de todos os educandos. 

Destacamos, no Capítulo 3, as metas e desafios que estão sendo 

propostos no sistema educacional, nacional e internacional, da década de 80 

até os dias atuais, com relação à inclusão no ensino regular de alunos que 
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apresentam necessidades educacionais especiais. 

Constatamos que, tanto no nosso país como em outros países, esse 

paradigma vem sendo respaldado por legislações, decretos e diretrizes. Como 

conseqüência natural da implantação dos princípios inclusivos no meio 

educacional, esse paradigma tem se expandido para outros segmentos, como, 

por exemplo: mercado de trabalho, recreação, lazer, esporte, turismo, cultura, 

entre outros. Dessa maneira, surge o conceito de sociedade inclusiva, que se 

baseia, fundamentalmente, no respeito de todos os direitos humanos. 

Desvendamos o quanto tem sido significativa a mobilização das pessoas 

que apresentam deficiências, em prol da luta para que os seus direitos sejam 

reconhecidos, respeitados e cumpridos, não só no âmbito educacional, mas, 

em todos os segmentos da sociedade, por serem cidadãos de fato e de direitos 

e não porque apresentam limitações específicas.  

O novo paradigma da Educação Inclusiva, como vimos no decorrer 

deste Capítulo, implica mudanças de atuações, de posturas e de práticas 

pedagógicas, por parte das instituições educacionais, com relação aos 

processos de ensino e de aprendizagem.  

Comprovamos que, desde a realização da Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos, em Jomtiem, na Tailândia, em 1990, e a partir da 

Declaração de Salamanca (1994), o princípio que defende a educação como 

um direito de todos transformou-se no fundamento básico da Educação 

Especial no Brasil. 

Dentro dos pressupostos da Educação Inclusiva, percebemos que a 

responsabilidade do sistema educacional de garantir a aprendizagem e o 
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desenvolvimento de todos os alunos – abrangendo os que apresentam 

necessidades especiais – bem como a organização de estratégias para 

acompanhar o processo escolar que considere as diversas formas que o aluno 

utiliza para expressar seus potenciais e respeite suas diferenças é o que vem 

sendo mais sinalizado como objetivo principal. 

Evidenciamos, também, que o princípio fundamental das escolas 

inclusivas consiste em todos os alunos aprenderem juntos, mesmo 

apresentando necessidades educacionais especiais, cabendo às escolas 

fornecerem apoio adicional aos alunos, caso seja necessário, no intuito de 

oferecer respostas que se adaptem ás suas peculiaridades.   

A construção deste Capítulo oportunizou a constatação do real 

significado de uma escola inclusiva, ou seja, a escola para todos. Dentro dessa 

perspectiva, o conceito de escola inclusiva implica a organização de uma nova 

postura e de um novo funcionamento da escola comum, propondo ações que 

favoreçam o reconhecimento da diversidade com relação ao projeto político 

pedagógico, ao currículo, à metodologia de ensino, à prática avaliativa e à 

atitude dos educandos e educadores. 

Consultados os autores Rosita Carvalho, Marly Guimarães, Elisa 

Caputo, Tereza Mantoan, César Coll, Jesus Palácius, Marcos Mazzotta, Peter 

Mittler, Romeu Sassaki, Geraldo Bueno e William Stainback, refletimos, 

juntamente com eles, sobre a construção de novas atuações e 

posicionamentos pedagógicos, políticos e sociais que busquem exterminar 

preconceitos e estigmas contra o outro, contribuindo, dessa forma, para a 

aceitação das diferenças existentes nos indivíduos, com relação às condições 

étnicas, sócio-econômicas, culturais, ou qualquer outra característica que 
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cause distinção. 

No Capítulo 4 deste estudo, ao nos aprofundarmos sobre a formação de 

professores, percebemos que, na atualidade, autores que dissertam sobre o 

tema defendem a necessidade de repensar a formação inicial e contínua, 

sugerindo diversas possibilidade que oportunizem o surgimento de uma 

formação que, além de ser mais eficiente, possa reconhecer e atender 

questões relacionadas à diversidade presente no meio educacional. 

No entanto, é oportuno lembrar que essas questões relativas à 

diversidade cultural, étnica, questões de gênero, bem como as diferenças na 

aprendizagem apresentadas pelos alunos, constituem temáticas que não estão 

sendo devidamente valorizadas na formação de professores, apesar de as 

novas tendências dessa formação indicarem a escola como contribuinte na 

formação de cidadãos com igualdade de direitos, ao oferecer o acesso ao 

conhecimento. 

Vale ressaltar que várias disciplinas dos Cursos de Pedagogia, que 

foram selecionadas para este estudo, não fazem referências à educação 

dirigida para a diversidade, nem incluem, em seus currículos, conteúdos que 

façam menção a alunos que apresentam necessidades educacionais especiais.    

Dessa forma, consideramos importante enfatizar que a inclusão de 

informações, procedimentos educacionais, estratégias e atitudes que se 

relacionem à diversidade dos alunos na formação dos profissionais da 

educação, pode resultar em importantes modificações na atuação desses 

profissionais e contribuir para a extinção de rótulos e preconceitos. 

Constatamos, através deste nosso estudo, que a prática reflexiva vem 
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sendo, na atualidade, um dos conceitos mais adotados pelos autores para se 

referirem às novas tendências na formação de professores. Investir nessa 

capacidade reflexiva dos professores tornou-se um desafio almejado nesse 

processo. 

Podemos considerar que esta abordagem, apoiada no conceito de 

reflexão, quando permeia a atividade prática do professor, provoca mudanças 

efetivas na atuação pedagógica, contribuindo para o surgimento de 

profissionais reflexivos, críticos, criativos e autônomos. 

É importante acrescentar que essa prática reflexiva fornece subsídios, 

para que o professor se prepare para atuar nas complexas situações que 

ocorrem na sala de aula, reconhecendo e atendendo as necessidades 

educacionais dos seus alunos.  

Consideramos essa abordagem muito significativa para a ação educativa 

na perspectiva inclusiva, pois, através da postura reflexiva, o professor poderá 

desenvolver uma visão crítica das atividades e procedimentos da sala de aula, 

tomando consciência do que faz e pensa, com relação a sua atuação 

pedagógica.  

Assim sendo, essa compreensão do agir educacional por parte dos 

professores é de fundamental importância para o desabrochar de atitudes de 

aceitação, abertura, flexibilidade e tolerância com relação à diversidade de 

níveis e características do desenvolvimento e aprendizagem dos seus alunos, 

além de contribuir para que eles acreditem que todos os alunos podem 

aprender e ter sucesso na escola. 

Não há dúvida de que, se os currículos dos Cursos de Pedagogia e do 
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Curso Normal Superior inserirem, em suas disciplinas, conteúdos significativos 

para a atuação docente na perspectiva inclusiva, ou seja, que forneçam 

subsídios para que os professores atendam e respondam às necessidades de 

todos os alunos, favoreçam o desenvolvimento de suas potencialidades, 

reconhecendo as suas diferenças para aprender, esses profissionais poderão 

ressignificar vários procedimentos de suas práticas, tornando-se, dessa forma, 

um professor que atua na perspectiva inclusiva, comprometido com a 

aprendizagem de todos os seus alunos. 

É importante, também, lembrar que, como preconizam diversos 

documentos do MEC a partir da década de 90, e como sinalizam vários autores 

e pesquisadores que versam sobre Educação Inclusiva, todos os professores 

têm direito de receber, em sua formação profissional inicial e contínua, 

conteúdos que os oportunizem trabalhar pedagogicamente com as diferentes 

formas de aprender apresentadas pelos alunos, para que eles possam lidar 

educativamente com essas diferenças, contribuindo para que elas enriqueçam 

o processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de promover, sempre, 

uma melhor educação para seus alunos. 

Conforme enfatizamos neste trabalho, é essencial, por parte das 

Instituições de Ensino em todos os seus níveis, a construção de um projeto 

político pedagógico que favoreça, de forma democrática, o ingresso e a 

permanência de todos na escola. Da discussão para a elaboração desses 

projetos devem fazer parte reflexões sobre cidadania, diversidade de pessoas 

e de culturas, pois, dessa forma, essas Instituições poderão contribuir 

realmente para o surgimento de uma sociedade que valorize mais os seres 

humanos e que lute em prol da remoção das barreiras atitudinais.  
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Nesse sentido, é importante, também, que o sistema educacional, de 

uma forma geral, esteja embasado nas reflexões acima referidas, pois, dessa 

maneira, ele estará se fundamentando por princípios inclusivos e democráticos, 

onde a igualdade de oportunidades, o respeito pelas diferenças e a garantia de 

que a educação seja realmente para todos, possam ser sistematizados dentro 

do processo de ensino-aprendizagem, buscando uma melhoria na qualidade 

desse processo. 

Evidenciamos, nesta nossa pesquisa, que os princípios concernentes à 

educação inclusiva colaboram, veementemente, para a construção de uma 

escola que prioriza uma educação de qualidade para todos, baseada em 

fundamentos democráticos e na valorização de toda e qualquer diversidade 

que esteja presente no sistema educacional. Existe, também, dentro desse 

prisma inclusivo, a preocupação com a competência do educador, tanto no 

sentido de qualificá-lo, profissionalmente, para o exercício da docência, com as 

qualidades pertinentes às suas funções, como de prepará-lo para que ele 

possa, também, atuar como agente de transformações educacionais, políticas 

e sociais.  

Verificamos, com a realização desta produção acadêmica, que a 

existência de conteúdos nas disciplinas específicas e em algumas disciplinas 

afins sobre Educação Especial / Educação Inclusiva, atende ao conceito de 

professor capacitado para atuar em classes comuns com alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais (Resolução 

CNE/CEB2/11/09/2001, do MEC), levando-se em consideração que essa 

resolução preconiza que o professor só precisa comprovar que em sua 

formação esses conteúdos estavam inclusos, para ser considerado capacitado. 
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Apesar de consideramos importante à inclusão desses conteúdos na 

formação de professores, com a realização desta pesquisa, chegamos à 

conclusão de que apenas a existência deles nas matrizes curriculares dessa 

formação não é suficiente para o professor ser considerado capacitado para 

atuar em classes comuns com alunos que apresentam Necessidades 

Educacionais Especiais, como afirma a conceitualização do MEC sobre o 

professor capacitado, pois, além da qualidade desses conteúdos relativos aos 

conhecimentos e informações que se pretende transmitir, incluindo a 

valorização da Educação Inclusiva, as disciplinas necessitarão estar integradas 

com o currículo no qual estão insertas e com outras disciplinas, também, 

consoante foi analisado e descrito neste estudo. 

É importante enfatizar, também, que os dados da pesquisa nos levam a 

concluir que só existem conteúdos que tratam de questões sobre a diversidade 

existente no âmbito educacional, ou seja, conteúdos inclusivos, em disciplinas 

consideradas específicas (Educação Especial/Educação Inclusiva) e, se esses 

conteúdos não estiverem presentes em várias disciplinas das matrizes 

curriculares dos cursos que foram selecionados para este trabalho, nessas 

matrizes curriculares continuarão existindo apenas disciplinas de cunho 

específico, para tratar desses significativos conteúdos. 

Então, desvelamos com a realização dessa pesquisa que o lugar da  

Educação Especial é nas disciplinas específicas (Educação Especial/Educação 

Inclusiva) das matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia e do curso 

Normal Superior, consideramos esse lugar pequeno, com pouco destaque e 

relevância, devido aos conteúdos inclusivos não estarem  inseridos em várias 

disciplinas. 
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Porém nas Instituições estudadas esse lugar é maior quando; as 

disciplinas específicas (Educação Especial/Educação Inclusiva) apresentam 

integralmente os conteúdos descritos na resolução CNE/CEB2/11/09/2001, 

pertinentes à classificação de “professor capacitado” e quando essas 

disciplinas constam como obrigatórias. No entanto esse lugar diminui 

consideravelmente sua relevância quando; as disciplinas específicas constam 

como eletivas e as disciplinas selecionadas (afins),  não apresentam os 

conteúdos citados.  

Para que o lugar que a Educação Especial ocupa nas matrizes 

curriculares desses cursos seja ampliado, é imprescindível que os conteúdos 

considerados inclusivos nesse estudo constem também em várias outras 

disciplinas, não só nas disciplinas específicas, levando-se em consideração o 

que foi abordado com relação ao significado que eles apresentam para a 

valorização da diversidade humana. 

Por isso, estamos convictos de que os currículos dos cursos de 

formação de professores, incluindo abordagens direcionadas para a 

valorização da diversidade existente entre os alunos, contribuirão 

significativamente para a modificação do pensamento e do agir docentes, não 

só como princípio, mas como sistematização, articulando um curso de 

formação de professores comprometido com a educação inclusiva. 

A LDBEN nº 9.394/96(BRASIL, 1996), no capítulo V, que versa sobre 

Educação Especial, quando cita a existência do professor capacitado e o 

conceitua na resolução (CNE/CEB2/11/09/2001/ MEC) traz um avanço, pois 

está se referindo ao professor da classe regular de ensino (classe comum) e a 

importância desse profissional da educação se apropriar de conhecimentos 
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significativos, que possibilite o trabalho pedagógico com todos os alunos 

independente das diferenças que eles apresentem.  

Dessa forma, esse documento vislumbra uma nova visão do professor 

da classe comum, ou seja, um profissional que precisa receber em sua 

formação conhecimentos atualizados e informações a respeito da diversidade 

presente no sistema educacional. Para que isso aconteça, é necessário que a 

formação de professores seja ampla e forneça conteúdos que antes só eram 

fornecidos nas especializações ou nas habilitações em Educação Especial.  

Consideramos  que esse professor conceituado como capacitado pela 

resolução do MEC, em questão neste estudo, poderá se tornar 

profissionalmente significativo e essencial para a educação, a partir do 

momento em que ele receba subsídios na sua formação, que possibilitem-no 

atuar numa postura inclusiva, ou seja, que permitam-no se responsabilizar pela 

aprendizagem de todos os alunos e se especializar no aprendiz. Assim sendo, 

ele se transformará em um professor de qualidade. Em outras palavras, em um 

“ professor inclusivo”. 

Esse documento se refere, também, a uma nova atuação do professor 

especializado em Educação Especial, que é a de trabalhar em equipe com os 

professores da classe comum, dando assistência necessária com o objetivo de 

promover a inclusão de alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais. 

Assim sendo, podemos inferir que, quando os conteúdos considerados 

inclusivos estão presentes nas disciplinas das matrizes curriculares dos cursos 

de formação de professores e são disponibilizados para os profissionais que 

vão atuar na classe comum, se torna possível à atuação pedagógica deles com 
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todos os alunos, levando-se em consideração que eles estão recebendo 

informações que os tornam especialistas em todo e qualquer aprendiz e em 

suas especificidades com relação às questões referentes à aprendizagem. 

Com a realização desta produção acadêmica, concluímos que as 

Instituições de Ensino Superior, através de seus cursos de formação de 

professores, contribuem, de forma eficaz, quando formam profissionais mais 

críticos, capazes de promoverem as mudanças sociais e educacionais na 

direção de uma sociedade onde o respeito à diversidade seja o primado da 

existência humana. 
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GLOSSÁRIO 

 
 
 
Adaptações Curr iculares – Possibilidades educacionais de atuar frente às 

dificuldades de aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a 

adaptação do currículo regular, quando necessário, para torná-lo apropriado às 

peculiaridades dos alunos com necessidades especiais.  

Currículo Prescrito -  Proposta formal; fonte documental que é sancionada por 

instâncias administrativas e adotada por um sistema educativo. Contém planos 

curriculares, programas e objetivos, que são aspectos que atuam como 

referência na ordenação do sistema curricular. 

Conteúdo Programático - corresponde ao conjunto de conhecimentos que 

formam o corpo teórico das disciplinas e abrangem os diversos campos de 

conhecimentos. 

Disc iplina - bloco de conhecimentos ordenados numa sucessão tal que 

favoreça a aprendizagem dos alunos.  

Ementa - resumo do conteúdo programático da disciplina onde deve constar a 

explicitação dos objetivos das disciplinas, ou seja, o que se pretende que os 

alunos aprendam. 

Educação Especial - modalidade de educação escolar oferecida, 

preferencialmente, na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais. 
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Educação Inclusiva - o princípio fundamental consiste em ensinar a todos os 

alunos, juntos, independentemente das dificuldades e das diferenças que 

apresentem. 

Escola Inclusiva - é aquela que abre espaço para todas as crianças, 

abrangendo aquelas com necessidades especiais. O principal desafio da 

Escola Inclusiva é desenvolver uma pedagogia centrada na criança, capaz de 

educar a todas, sem discriminação, respeitando suas diferenças. 

Inclusão - a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida 

em sociedade, sociedade  essa que deve estar orientada por relações de 

acolhimento à diversidade humana, de aceitação das diferenças individuais, de 

esforço coletivo na equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com 

qualidade, em todas as dimensões da vida. 

Matriz Curr icular - um conjunto de disciplinas que transmitem os 

conhecimentos necessários para a formação de um profissional, as quais estão 

justapostas por semestres, ou por anos, e cujos créditos obtidos permitirão a 

formatura do profissional. 

Professores Capacitados - são considerados professores capacitados para 

atuarem em classes comuns, com alunos que apresentem necessidades 

educacionais especiais, aqueles que comprovem que na grade curricular de 

sua formação, em ensino médio ou superior, foram incluídos conteúdos ou 

disciplinas sobre Educação Especial.  

Professores Especializados - aqueles que desenvolverem competências para 

identificar as necessidades educacionais especiais, para definir, implementar, 

liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, adaptação 

curricular, procedimentos didático-pedagógicos e práticas alternativas, 
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adequadas ao atendimento das mesmas, bem como trabalhar em equipe, 

assistindo ao professor de classe comum nas práticas que são necessárias 

para promover a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. 
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ANEXO 1 

 

 FAFIRE – Faculdade Frassinetti do Recife 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                  ANO / SEMESTRE: 

CÓDIGO: 3046-5                      CRÉDITOS: 04  

CARGA HORÁRIA: 60h/aula   NOME DA DISCIPLINA: Avaliação da 

Aprendizagem.    

 

EMENTA:  

             Estudos das concepções de práticas de avaliação da aprendizagem na 
escola, no contexto das relações sócio-pedagógicas, enfocando critérios e 
procedimentos utilizados, a partir da análise dos pressupostos teórico-
metodológicos em que se apóiam e as suas decorrências no trabalho 
pedagógico. 
 
CONTEÚDO: 

1 - Funções sociais da escola, objetivos gerais, objetivos de ensino e 
avaliação; 

2 - Projeto político-pedagógico e avaliação da aprendizagem; 
3 - Trabalho, trabalho escolar e avaliação; 
4 - A organização do trabalho pedagógico na escola e suas articulações 

com a sala de aula; 
5 - Avaliação e construção do conhecimento; 
6 - Ensino, aprendizagem e avaliação; 
7 - Funções da avaliação da aprendizagem; 
8 - Avaliação formativa: conceito e práticas; 
9 - A construção do sucesso e do fracasso escolar: repercussões na 

formação da auto-imagem do aluno; 
10  -Procedimentos utilizados na verificação de aprendizagens (elaboração 

de instrumentos, registros avaliativos, critérios de correção e 
apresentação de resultados); 

11  -Utilização pedagógica do erro no processo de ensino-aprendizagem; 
12  -Instâncias avaliativas na escola; 
13  -A avaliação da aprendizagem no contexto dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais; 
14  -A sistemática de avaliação da aprendizagem na rede pública de ensino 

em Pernambuco. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA :  

AQUINO, J. G. (org.). Erro e fracasso na escola: alternativas teóricas e 

práticas. São Paulo, Summus. 1997. 

COSTA CARVALHO, M. H. da (org.). Avaliar com os pés no chão da escola: 

reconstruindo a prática pedagógica no Ensino Fundamental. Recife, Editora 

Universitária – UFPE, 2000. 

ESTEBAN, Maria Tereza (org.). Avaliação: uma prática em busca de novos 

sentidos. 3ª ed. Rio de Janeiro, DP & A., 2001. 

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo, Cortez, 1995. 

PERRENENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das 

aprendizagens – entre duas lógicas. Trad. Patrícia Chittoni Ramos. Porto 

Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

VASCONCELOS, C. dos S. Avaliação da Aprendizagem – Práticas de 

mudança: por uma práxis transformadora. São Paulo, Cadernos Pedagógicos 

do Libertad, 1998. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ABRAMOWICZ, A. & MOLL J. (orgs.). Para além do fracasso escolar. 

Campinas, SP, Papirus, 1997. 

ANDRÉ, M.E.D.A. Avaliação da escola e avaliação na escola. In Cadernos de 

Pesquisa (Fundação Carlos Chagas) nº 74, São Paulo. 

FREITAS, L.C. Crítica da Organização do trabalho pedagógico e da didática. 

Campinas, SP. Papirus, 1995. 

GAMA, Z.J. Avaliação na escola de 2º grau. Campinas, SP, Papirus, 1997. 

HADJI, C. A. Avaliação, regras do jogo: das intenções aos instrumentos. 

(Tradução de Júlia Lopes Ferreira e José Manuel Cláudio). Portugal, Porto 

Editora Ltda., 1994. 

LÜDKE, M. & MEDIANO, Z. Avaliação na escola de 1º grau: uma análise 

sociológica. Campinas, SP, Papirus, 1992. 

OLIVEIRA, A. de O. Avaliação Escolar: julgamento x construção. Petrópolis, 

RJ, Vozes, 1994.  

PERNAMBUCO: Secretaria de Educação e Esportes – DEE Política de Ensino 

e Escolarização Básica (Coleção Paulo Freire). Recife, 1998. 
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ROMÃO, J.E. Avaliação dialógica: desafios e perspectivas. São Paulo, Cortez, 

1998. 

SOUSA, C.P. de. Avaliação do rendimento escolar. Campinas, SP, Papirus, 

1991. 

VASCONCELOS, C. dos S. Avaliação: concepção dialética-liberadora do 

processo de avaliação escolar. São Paulo, Cadernos pedagógicos do Lebertad, 

1993. 

VEIGA, I.P.A Projeto Político-Pedagógico. Campinas, São Paulo, Papirus. 

1996. 
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ANEXO 2 

 

                                      PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                      ANO / SEMESTRE: 

CÓDIGO: 3029-7                          CRÉDITOS: 04  

CARGA HORÁRIA: 60h/aula       NOME DA DISCIPLINA:  Educação de 

Adulto.    

 

EMENTA:  

 Abordagem dos aspectos históricos e didáticos da escolarização de 
jovens e adultos enfocando a problemática na América Latina, particularizando 
o Brasil, com ênfase no Nordeste, numa metodologia de investigação e estudo 
da realidade social voltada para a práxis do educador pedagogo. 
 

CONTEÚDO: 

1 – Educação de jovens e adultos no Brasil e na América Latina: 
Surgimento da EJA: 

1.1. Aspectos Históricos 
1.2. Aspectos Sociais 
1.3. Aspectos Políticos 
 

      2 – Concepções de EJA e a emersão na educação Popular 
            2.1. Modalidades de EJA 
                   2.1.1. Extencionismo e educação agrícola; 
                   2.1.2. Educação fundamental; 
                   2.1.3. Desenvolvimento comunitário; 
                   2.1.4. Educação funcional; 
                   2.1.5. Educação permanente; 
                   2.1.6. Educação popular: 
                             2.1.6.1. Antecedentes; 
                             2.1.6.2. Concepção. 
 
      3 – Análises metodológicas das áreas do conhecimento: 
            3.1. Conhecimento matemático; 
            3.2. Ciências sociais e a construção de identidade social do aluno; 
            3.3. Ciências naturais; 
            3.4. Formação do leitor e construção da cidadania; 
            3.5. Artes plásticas; 
 
      4 – Análise de Propostas para EJA: 
            4.1. Paulo Freire; 
            4.2. Projeto Teimosia; 
            4.3. GEEMPA. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

CARVALHO. José Carmelo B. (cood). Elementos para uma Avaliação 

Diagnóstica de Níveis de Alfabetismo Adulto: Contribuição para a ação 

pedagógica. Rio de Janeiro, 1996. 

FERRARI, A. R. O Problema do Analfabetismo no Brasil: Dez itens. In: Revista 

da Associação Nacional de Educação, ANDE, São Paulo. Editora Cortez, 1991. 

FREIRE, Ana Maria Araújo. Analfabetismo no Brasil. São Paulo, Editora Cortez, 

1989. 

FUNCK, T. Alfabetização de Adultos:Relato de uma Experiência Construtivista. 

GEEMPA, Petrópolis, Editora Vozes, 1994. 

GADOTTI, Moacir e José E. Romão (org.). Educação de Jovens e Adultos: 

teoria, prática e proposta. 2ª ed. Ver., São Paulo, Cortez, Instituto Paulo Freire, 

2000. 

KLEIMAN, Angela B. (org.). Os Significados do Letramento: Uma nova 

perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas, Mercado das Letras, 

1995. 

______________. Alfabetização e Formação do Professor. Porto Alegre, Artes 

Médicas Sul, 2000. 

LEMLE, M. Guia Teórico do Alfabetizador. Série Princípios, São Paulo, Editora 

Ática, 1987. 

LIMA, O. Adriana. Alfabetização de Jovens e Adultos: A reconstrução da Escola. 

Editora Vozes, 1991. 

MEC, Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos. Verso e Reverso. 

Brasília, Fundação Educar, 1988. 

PAIVA, Vanilda Pereira. Educação Popular, Educação de Adultos. São Paulo, 

Loyola, 1987. 

PAIVA, Vanilda e GROSSI, Francisco Vio. Educação Popular para uma 

democracia latino-Americana. CESSC/Brasil, Recife, 1989. 

PERNAMBUCO, SECE. Coleção Professor Carlos Maciel. N  21 e 24, 1994. 

PINTO, Álvaro Vieira. Sete Lições sobre Educação de Adultos. São Paulo, Ed. 

Cortez, 1994. 

PREFEITURA do Recife. Teimosia – Proposta Curricular para Educ. de Jovens e 

adultos. 1988. 



 

207   

SILVA, Katia Alves da. Educação Popular – Possibilidade ou impossibilidade? A 

Educação Popular no contexto institucional governamental. Análise de uma 

proposta curricular. Monografia UFPE, 1990. 

SOUZA, João Francisco de. Uma Pedagogia da Revolução: A contribuição do 

governo Arraes (1960-1964) a reinvenção da educação Brasileira. São Paulo, 

Cortez / Autores Associados, 1987. 

TFOUNI, Lêda Verdiani. Adultos não alfabetizados: avesso do avesso. São 

Paulo, 1988. 

TFOUNI, Lêda Verdiani. Letramento e Alfabetização:uestões da nossa época. 

São Paulo. Editora Cortez, 1995. 

VAN DER POEL, J.C. e VAN DER POEL, M.S. Prática Alfabetizadora de Jovens 

e Adultos e construção de uma nova Sociedade. João Pessoa, Grafset, 1993. 

WERTHEIN, Jorge (org). Educação de Adultos na América Latina. Campinas, 

Papirus, 1985. 

ZIBERMAN, Regina. (org.). Leitura em Crise na Escola: As alternativas do 

professor. Rio Grande do Sul, Mercado Aberto, 1988. 
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ANEXO 3 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                      ANO / SEMESTRE: 

CÓDIGO: 3050-4                          CRÉDITOS: 04  

CARGA HORÁRIA: 60h/aula       NOME DA DISCIPLINA: Educação Especial 

 

EMENTA:  

Reflexão e análise do desenvolvimento da criança e jovem portadores 
de necessidades educativas especiais, suas relações sócio políticas 
educacionais e implicações no processo de integração / inclusão. Estudo das 
modalidades, métodos e técnicas específicas a cada deficiência, tendo em 
vista sua formação, escolarização profissionalização e por conseguinte sua 
atuação num contexto social mais amplo enquanto indivíduo comprometido 
com a constituição da cidadania de acordo com as atuais diretrizes de ação. 
 
CONTEÚDO: 

I UNIDADE 

• Histórico da Educação Especial. Os estigmas e sua evolução. 
• O direito de ser diferente. A Constituição brasileira, que diz? 
• Princípios básicos da Educação Especial – Escola Inclusiva Declaração 

da Salamanca. 
• A Dinâmica Familiar. Ação conjunta Família X Escola. 
• Sexualidade. 
• Prevenção: Primária / Secundária / Terciária. 
• Avaliação psicopedagógica – Uma ação multiprofissional. 
• Modalidades de atendimento em Educação Especial. 
• Condutas Típicas-neuroses e psicoses (altismo) 
• Deficiência ou retardo mental – características encaminhando / 

intervenção pedagógica. 
• Altas habilidades / talentos ou super-dotados. 

II UNIDADE 

• Deficiência Física – neuromuscular (epilepsia). 
• Deficiência Visual – características / encaminhamento / e intervenção 

pedagógica. 
• Deficiência Auditiva – etiologia / classificação / metodologias e filosofias 

existentes / Oralismo / Comunicação Total / Língua de sinais / 
bilingüismo, verbo tonal / multisensorial etc. 

• Deficiência múltipla. 
• Terminalidade em Educação Especial. 

 



 

209   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOBATH, K. Paralisia Cerebral – uma base neurofisiológica para o tratamento 

da Paralisia Cerebral. 

BRITO, L. Ferreira. Integração e educação dos surdos. Rio de Janeiro, Babel. 

1993 

BRITO, L. Ferreira. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro, 

Babel. 1995. 

BRITO, Lucinda Ferreira. Os Direitos Lingüísticos dos Surdos. Nordeste 

Silenciosos. Vol. 3, nº 17. 1987. 

Caderno Cedes. Educação Especial. 23, São Paulo, Cortez. 

COLL, C. Palácios; J. Marchesi, A. Desenvolvimento Psicológico e Educação: 

Necessidades Educativas Especiais e Aprendizagem Escolar. Porto Alegre, 

Artes Médicas, 1995, vol. 3. 

ELIOT, A. J. A Linguagem da Criança. Rio de janeiro, Zahar. 1981. 

FERNANDES, Eulália. Problemas Lingüísticos e Cognitivos do Surdo. Rio de 

Janeiro, Agir. 1990. 

FONSECA, Victor da. Educação Especial. Porto Alegre. Artes Médicas, 1987. 

FONSECA, Victor da. Programa de Estimulação Precoce: Introdução nas 

Idéias de Fenerstein. 2ª ed. Porto Alegre, Artes Médicas, 1995. 

LEITÃO, A Paralisia Cerebral. Diagnóstico / Terapia / Reabilitação. 

MANTOAN, Maria Tereza Egler. Compreendendo a Deficiência Mental – Novos 

Caminhos Educacionais. Editora Scipione, 1989. 

MAZZOTA, Marcos J. A. Educação no Brasil. História e Políticas Públicas. São 

Paulo. Cortez, 1996. 

Política Nacional de Educação Especial. Ministério da Educação e do Deporto. 

Secretaria de Educação Especial. Brasília, 1993. 

Revista Nova Escola – Abril / Junho / Dezembro, 1999. 

TABITH, Alfredo. Fomiatria. 

 

BIBIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALCANIJ, J. M. Y. Andren M. Saber y Goce em la Educación Especial. 

Barcelona Educaconies. Octaedro, SL. 1998. 



 

210   

ASSUMPÇÃO, Francisco Batista Júnior e SPR Vieri, Maria Helena. Deficiência 

Mental, Família e Sexualidade. São Paulo Memnon, 1991. Audiologia Prática. 

BANTISTA, Rafael (coord.). Necessidades educativas especiais. Lisboa – 

Dinalivro. 1997. 

CARVALHO, Maria Amélia de. Identificação do aluno portador de Retardo 

Mental numa abordagem Construtivista Interacionista. CEN. 1993. 

CARVALHO, Maria Amélia de. Identificação do aluno portador de Retardo 

Mental – um desafio. In: Módulo 2. Conhecendo o aluno portador de Retardo 

mental numa abordagem Construtivista / Interacionista. CEM, 1993. 

CARVALHO, Rosita Edler. Avaliação e Atendimento em Educação Especial. In: 

Temas de Educação Especial 2. São Carlos, UFS Car. 1993. 

DOTTI, Corina. Fracasso escola e Classes Populares. In: Paixão de Aprender. 

2ª ed. Petrópolis, Vozes, 1993. 

LANDIVAR, Jesus Garrido. Como Programador em Educação Especial. São 

Paulo, 1980. 

LIPP, Marilda Novaes. Sexo para Deficientes Mentais. Sexo e Excepcional 

dependente e não dependente. São Paulo, Cortez, 1981. 

LEAL, Antonio. Fala Maria Favela. 

LOLLINI, Paolo. Didática e Computador. São Paulo. Edições Loyola, 1991. 

MELO, Silveira, H. A. A Cegueira tratada em miúdos. São Paulo. 1990. 

Ministério da Ação Social (Brasil) Coordenadoria para Integração de pessoa 

Portadora de Deficiência. Política Nacional de Prevenção das Deficiências. 

Brasília, 1992. 

Ministério do Bem-Estar Social. Coordenadoria Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE). Uma atualização para os que 

atuam na área: do especialista aos pais. E. Christian Gauderer. Brasília, 1993. 

PAPERT, s. Logo. Computadores e educação Brasiliense. São Paulo, 1980. 

PEREZ, Ramos A. M. de Q. e Perez, Ramos Juan. Estimulação Precoce. 

Serviços, Programas e Currículos. 2ª ed. Ministério de Ação Social. Corde. São 

Paulo. 1992. 

Programa Educativo de Estimulação Integral para o Desenvolvimento de 

Crianças bem Dotadas na Rocinha. PUC/NEAM. 1992. 

Programa de Remoção de barreiras ao portador de Deficiência. Projeto: Cidade 

para Todos. Brasília, 1992. 
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QUADROS, R. M. Educação de Surdos. Porto Alegre, Artes Médicas, 1997. 

RAIÇA, D. e Oliveira, M. I. A Educação Especial do deficiente Mental. São 

Paulo, EPU, 1990. 

SKLIAR, C. (org.) A Surdez, um novo olhar sobre as diferenças. Porto Alegre, 

Mediação, 1998. 

SKLIAR, C. (org.) Educação X Exclusão. Porto Alegre, Mediação, 1997. 

SILVEIRA, Bueno J. Educação Especial Brasileira. Integração / Segregação do 

aluno deficiente. São Paulo. 1993. EDUC. 

Temas de Fonoaudiologia. Vários autores. 

VALENTE, Armando José. Informática na educação Especial no Brasil. In: 

Anais do Encontro Nacional de Computadores na Educação Especial. UFRJ, 

1991. 

Vendo Vozes. Rio de Janeiro. Imago, 1990. 
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ANEXO 4 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                  ANO / SEMESTRE: 

CÓDIGO: 3112                         CRÉDITOS: 04  

CARGA HORÁRIA: 60h/aula   NOME DA DISCIPLINA:  Psicologia da 

Educação I     

 

 I. EMENTA:  

Psicologia do desenvolvimento: história, conceitos básicos e 
metodologia. Desenvolvimento Físico e Psicomotor na primeira Infância e ao 
longo dos anos escolares. Desenvolvimento Cognitivo. Aquisição e 
Desenvolvimento da linguagem. Desenvolvimento Social e da Personalidade 
na primeira Infância. Desenvolvimento da Personalidade na primeira Infância. 
Desenvolvimento da Personalidade nos Anos Pré-escolares e Escolares. 
Conhecimento Social e Desenvolvimento Moral nos anos Pré-escolares e 
Escolares. Relações Sociais nos anos Pré-escolares e Escolares: Família, 
Escola, Colegas. Desenvolvimento Psicológico e Processos Educacionais. 
 

II. COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À ATUAÇÃO PROFISSIONAL: 

a) Gerais: 
. Identificar as fases do desenvolvimento humano e suas implicações 
educacionais. 

b) Específicas: 
. Identificar e caracterizar o objeto de estudo da Psicologia do 
Desenvolvimento; 
. Situar os conceitos básicos e metodológicos da Psicologia do 
Desenvolvimento em sua evolução histórica; 
.   Formular perguntas e questionamentos a respeito das contribuições 
das teorias do desenvolvimento que possam levar a investigações, 
estudos aprofundamentos de conceitos, instrumentos de intervenções e 
práticas pedagógicas; 
. Caracterizar as fases do desenvolvimento, infância, em seus aspectos:  
físico, psicomotor, cognitivo, social e personalidade; 
.  Identificar os fatores genéticos e pré-natais do desenvolvimento; 
.  Compreender a relação entre os fatores genéticos (biológicos) e 
ambientais (sociais, culturais e de aprendizagem) e sua repercussão no 
desenvolvimento de uma pessoa; 
.  Aperfeiçoar as formas de intervenções, junto ao aluno, de acordo com 
a fase do desenvolvimento na qual este se encontra. 
 

 



 

213   

III.TEMAS DE ESTUDO  

1. Psicólogo do Desenvolvimento. 
1.1. Conceito. 
1.2. Histórico e evolução. 
1.3. Objetivos e métodos. 
1.4. Utilidade da Psicologia do Desenvolvimento para educadores. 

2. Desenvolvimento Físico e Psicomotor na primeira Infância. 
2.1. O controle do processo de crescimento: fatores endógenos e 

exógenos 
2.2. Crescimento pré-natal. O nascimento e a primeira infância. O 

crescimento do cérebro 
2.3. Desenvolvimento do controle postural 

3. Desenvolvimento Físico e Psicomotor ao longo dos anos Pré-escolares. 
      3.1. Estabelecimento da preferência lateral. O esquema corporal. O 
esquema corporal e seus componentes. O domínio psicomotor. 
4. Desenvolvimento Cognitivo: Piaget. 

4.1. Inteligência Sensório-motora 
4.2. Inteligência Pré-operatória 
4.3. Operações concretas. 

5. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem. 
5.1. Abordagem Histórica: início da comunicação. 
5.2. O desenvolvimento da capacidade lingüística. 
5.3. Pensamento e linguagem. 

6. Desenvolvimento Social e da personalidade na Primeira Infância. 
6.1. Processos de socialização. Processos mentais de socialização. 

Processos afetivos de socialização. 
7. Desenvolvimento da Personalidade nos Anos Pré-escolares e Escolares. 

7.1. Descrições clássicas do desenvolvimento da personalidade: 
Freud, Ericson, Wallon. 

7.2. O conhecimento Social de si mesmo. Identidade e tipificação 
relacionadas ao sexo. 

8. Conhecimento Social e Desenvolvimento Moral nos Anos Pré-escolares 
e Escolares. 
8.1. Conhecimento Social. 
8.2. Desenvolvimento moral: Piaget, Kohlberg. 

9. Relações Sociais nos Anos Pré-escolares e Escolares: Família, Escola, 
Colegas: 
9.1. Relações na família. A influência da escola. Os iguais. 

10.Transtornos do desenvolvimento e suas repercussões no Processo 
Educacional. 
 

IV. PROCEDIMETOS METODOLÓGICOS 

- Exposição didática. Aulas expositivas versadas em textos 
previamente indicados para a leitura que possibilitem debates 
sobre o tema; 

- Técnicas didáticas: Aplicação de técnicas didáticas e dinâmicas 
de grupo, objetivando uma participação efetiva do aluno através 
de vivências e discussão das experiências; 



 

214   

- Seminários: exposição em grupo, por parte dos alunos de temas 
escolhidos dentro do conteúdo programático; 

- Estudo dirigido: Trabalho em grupo, orientado pelo professor, 
baseados nos textos indicados; 

- Pesquisa: de campo ou bibliográfica atendendo aos objetivos da 

disciplina. 

 

V. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

- Exercício individual realizado em sala de aula; 
- Fichas de leitura; 
- Seminários; 
- Trabalhos em grupo. 
 

VI. BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

COLL, César; PALACIOS, Jesús. MARCHESI, Álvaro. Desenvolvimento 

psicológico e Educação: psicologia evolutiva, Porto Alegre: Artes Médicas, 

1995. vol. 01. 

 

VII.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOCK, Ana Maria; FURTADO, Odair; TEISEIRA, Maria de Lourdes. 

Psicologias: Uma Introdução ao Estudo de Psicologia. São Paulo: Saraiva, 

1994. 

CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia e desenvolvimento humano. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 

DAVIS, Cláudia; OLIVEIRA, Zilma. Psicologia na Educação. São Paulo: Cortez, 

1994. 

ENDERLE, Carmen. Psicologia do Desenvolvimento. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1990. 

OSÓRIO, Luiz Carlos. Adolescente Hoje. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 

SABINE, Maria Aparecida Cória. Psicologia do Desenvolvimento. São Paulo: 

Ática, 1993. 

TELES, Maria Luiza Silveira. Psicodinâmica do desenvolvimento humano: uma 

introdução à psicologia da educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 

WADSWOTH, B. J. Inteligência e Afetividade da Criança na Teoria de Piaget. 

São Paulo: Pioneira Educação. 1993. 
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ANEXO 5 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                  ANO / SEMESTRE: 

CÓDIGO: 3113-8                      CRÉDITOS: 04  

CARGA HORÁRIA: 60h/aula   NOME DA DISCIPLINA:  Psicologia da 

Educação I I    

 

EMENTA:  

Adolescência. Mudanças físicas da Puberdade. Desenvolvimento 
Cognitivo e Aprendizagem na Adolescência. Desenvolvimento Profissional. 
Sexualidade do Adolescente. Toxicomania. Suicídio na Adolescência. 
Desenvolvimento após Adolescência. 
 

CONTEÚDO 

1. Introdução à Psicolog ia da Ado lescência 

1.1. Conceito. Puberdade x Adolescência. 
1.2. Fases da adolescência. 

2. Desenvolvimento Físico 

2.1. Crescimento do corpo. 
2.2. Características sexuais primárias e secundárias: aspectos 

fisiológicos e endócrinos. 
2.3. As mudanças físicas da puberdade e suas conseqüências 

psicológicas. 
3. Desenvolvimento Cognitivo e Aprendizagem na Ado lescência 

3.1. A concepção piagetiana das operações formais. 
3.2. Novas perspectivas sobre o desenvolvimento formal. 

4. Desenvolvimento da Personalidade na Ado lescência 

4.1. Idade de transição. A identidade pessoal. O conceito de si mesmo. 
4.2. Comportamentos de transição: a conduta sexual. 

5. Relações Sociais na Ado lescência 

5.1. Independência e adaptação do adolescente. 
5.2. Os valores na Adolescência. 
5.3. O juízo e o raciocínio moral. 

6. Sexualidade do Ado lescente 

6.1. Diferenças na sexualidade entre os sexos. 
6.2. Comportamento homossexual e orientação. 
6.3. Gravidez. Mães adolescentes. 
6.4. Educação sexual. 

7. Toxicomania X Ado lescência 
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8. Suicídio na Ado lescência 

9. O Desenvolvimento Após a Ado lescência 

9.1. Mudanças físicas depois da adolescência. 
9.2. Funcionamento cognitivo após a adolescência. 
9.3. Desenvolvimento da personalidade após a adolescência. 
9.4. Família e trabalho. 
9.5. Morte. 
 

BIBLIOGRAFIA  

COLL, César; PALACIOS, Jesús. MARCHESI, Álvaro. Desenvolvimento 

Psicológico e Educação: Psicologia Evolutiva, Porto Alegre, Artes Médicas, 

1995. vol. 01. 

GOULART, Íris. Piaget: Experiências Básicas para a utilização pelo Professor. 

Petrópolis, Vozes, 1987. 

ROSA, Merval. Psicologia Evolutiva. Petrópolis, Vozes, 1996. Vol. 3 e 4. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BECKER, Daniel. O que é Adolescência. São Paulo, Brasiliense, 1991. 

ENDERLE, Carmen. Psicologia da Adolescência: Uma abordagem 

pluridimensional. Porto Alegre, Artes Médicas, 1990. 

KALINA, Eduardo; GRYNBERG, Halina. Aos Pais de Adolescente. Rio de 

Janeiro, Record: Rosas dos Tempos, 1999. 

LEWIS, Melvin. Tratado de Psiquiatria da Infância e Adolescência. Porto 

Alegre, Artes Médicas, 1995. 

Mussen, Paul; CONGER, John; KAGAN, Jerome. Desenvolvimento e 

Personalidade da criança. São Paulo, Harbra, 1995. 

OSÓRIO, Luiz Carlos. Adolescente Hoje. Porto Alegre, Artes Médicas, 1989. 
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ANEXO 6 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                  ANO / SEMESTRE: 

CÓDIGO: 3114-6                      CRÉDITOS: 04  

CARGA HORÁRIA: 60h/aula   NOME DA DISCIPLINA:  Psicologia da 

Educação I I I 

 

EMENTA:  

Introdução ao estudo da Psicologia da Aprendizagem. Estudo das 
funções psíquicas básicas do processo de ensino. Aprendizagem: percepção e 
motivação. Estudo da Escola Behaviorista. Aprendizagem Social. Crítica à 
abordagem comportamentalista. Estudo das teorias internacionais de Piaget e 
sócio-construtivistas de Vigotsky. 
 

CONTEÚDO: 

1. Introdução à Psicologia da Aprendizagem. 
2. Funções psíquicas básicas ao processo de Aprendizagem. 

A percepção: significados 
                      determinantes do processo perceptivo 
                      fatores que influenciam o processo 
                      seletividade perceptual 
Percepção e aprendizagem. 

3. A motivação: definição 
                           determinantes do processo 
     Motivação e a aprendizagem. 
4. A escola Behaviorista 

A aprendizagem por condicionamento: clássico 
                                                               operante 
Aprendizagem social de Bandura 
Análise crítica da abordagem comportamentalista 

5. A concepção interacionista 
Teoria dos estágios do deslocamento cognitivo de Jean Piaget. 
 Alguns equívocos sobre o modo como as crianças aprendem. 
O papel do professor na abordagem construtiva. 

6. A concepção sócio-construtivista de Vigotsky 
Aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico 
A mediação simbólica. 
Pensamento e linguagem. 
Desenvolvimento e aprendizado.   
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OLIVEIRA, M.K. – VIGOTSKY: Aprendizado e Desenvolvimento, um processo 

sócio-histórico, São Paulo, Scipione, 1993. 

PISANI, Elaine et al. Psicologia social. Porto Alegre, Editora Vozes, 1997. 

SALVADOR, C.C. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. 

Salvador, Artes Médicas, 1999. 

WADSWORTH, B.J. Inteligência e Afetividade da criança na teoria de Piaget. 

São Paulo, Pioneira Educação, 1993. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMANTAR 

FRANCISCO, S.R. Kieling. O Construtivismo e a Educação. Porto Alegre, 

Mediação Editora, 1998. 

GROSSI, E.P. & BORDIN, J – Construtivismo Pós-Piagetiano: um novo 

paradigma sobre aprendizagem. Petrópolis, Vozes, 1993. 

SABINI, M.A. Fundamentos da Psicologia da Educação. São Paulo, Editora 

Ática, 1988. 

SALVADOR, C.C. Psicologia da Educação. Porto Alegre, Artes Médicas, 1999. 
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ANEXO 7  

 

ISEA - INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANCHIETA  

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Normal Superior                   

CÓDIGO: DI - 201                       

CARGA HORÁRIA: 60h/aula   

 NOME DA DISCIPLINA: Bases Neuropsicológicas e Psicomotoras da     

                                          Aprendizagem    

 

EMENTA :  

             Estudo do desenvolvimento psicomotor e neuropsicológico. História e 
conceitos. Visão geral das áreas neuropsicológicas, implicações psicológicas e 
funções ligadas à aprendizagem. Desenvolvimento psicomotor, avaliação, 
estimulação e reeducação psicomotora. Distúrbios neuropsicológicos e 
psicomotores responsáveis por problemas de aprendizagem e adaptação 
escolar. 
 
OBJETIVOS: 

              Possibilitar ao aluno uma visão geral do desenvolvimento 
neuropsicológico e psicomotor e suas implicações na aprendizagem, tanto a 
nível evolutivo, como de distúrbios e dificuldades dentro do contexto 
educacional. 
 
CONTEÚDO : 

• Conceito e histórico. 
• Memória. 
• Linguagem. 
• Distúrbios neurológicos responsáveis pelas dificuldades de 

aprendizagem. 
• Distúrbios emocionais como problemas de aprendizagem. 
• Causas intelectuais e educacionais dos principais problemas de 

aprendizagem. 
• Distúrbios psicomotores e a aprendizagem. 
• Estimulação, educação, avaliação e reeducação psicomotora. 
• Práticas psicomotoras e educacionais. 

 
 

 



 

220   

METODOLOGIA: 

O conteúdo será desenvolvido a partir de aulas expositivas dialogadas, 
estudos dirigidos, discussões de textos, seminários, estudos de casos e 
recursos multimídias. 

 
AVALIAÇÃO: 

Os alunos serão avaliados de maneira sistemática, ao longo do 

processo. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

AUTISTA, R. Necessidades educativas especiais. Lisboa, Ed. Aligibe, 1993. 

BUENO, J.M. Psicomotricidade, Teoria e Prática. São Paulo, Lovise, 1998. 

CAMPOS, D. Psicologia da aprendizagem. Petrópolis. Vozes, 1987. 

COOL, C. (org.) Desenvolvimento psicológico e educação. Porto Alegre. Artes 

Médicas. 1993. 

DROUET, R.C. Distúrbios de aprendizagem. São Paulo. Ática. 1990. 

FONSECA, V. Aprender a aprender e educabilidade cognitiva. Porto Alegre. 

Artes Médicas. 2001. 

PAIN, S. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. Porto 

Alegre. Artes Médicas. 1985. 
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ANEXO 8 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Normal Superior                   

CÓDIGO: BC - 111                       

CARGA HORÁRIA: 60h/aula   

 NOME DA DISCIPLINA: Desenvolvimento Psicológico e Educação 

 

EMENTA:  

Estudo da Psicologia e seu desenvolvimento. Estudo da Psicologia da 
Educação e as contribuições teóricas no campo educacional. Compreensão do 
desenvolvimento psicológico e educacional, enfatizando a cognição e a 
afetividade nos processos de aprendizagem. 
 

OBJETIVOS: 

• Conceituar e situar a Psicologia enquanto ciência. 
• Relacionar a Psicologia no campo da educação, permitindo ao aluno 

reconhecer suas contribuições. 
• Conhecer os campos da Psicologia que contribuem e influenciam na  

Educação (Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem). 
• Compreender as concepções educacionais e suas propostas (Piaget, 

Vygotsky e Wallon). 
• Analisar aspectos inter-relacionados do desenvolvimento cognitivo e 

afetivo nos processo da aprendizagem. 
 

CONTEÚDO: 

• Conceituação da Psicologia enquanto ciência (histórico). 
• Principais correntes (sistemas) psicológicas: Behaviorismo, Cognitivismo 

e Psicanálise. 
• Psicologia do Desenvolvimento, da Educação e da Aprendizagem. 
• Concepções Inatistas, Ambientalistas e Interacionista. 
• Principais teóricos da Educação (Piaget, Vygostsky e Wallon). 
• Psicologia e Aprendizagem. 

 
 
METODOLOGIA: 

Aulas expositivas dialógicas, debates, discussões, produção de textos e 
fichas de leitura, seminários e avaliação individual. 
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AVALIAÇÃO: 

A avaliação será contínua, considerando a participação e assiduidade 
nas atividades desenvolvidas. Serão realizados trabalhos avaliativos individuais 
e em grupos, como também auto-avaliação. 
 

BIBLIOGRAFIA: 

BARROS, G.S.C. Psicologia e Construtivismo. São Paulo: Ática, 1969. 

BIGGE, L.M. Teorias da Aprendizagem para Professores. São Paulo: UPU-

EDUSP, 1977. 

CAMPOS, D.M.S. Psicologia da Aprendizagem. Petrópolis: Vozes, 1987. 

COLL, C., PALACIOS, J., MARCHESI, A. Desenvolvimento Psicológico e 

Educação: Psicologia Evolutiva. Vol. 1. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

________________. Desenvolvimento Psicológico e Educação: Psicologia da 

Educação. Vol. 12. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

DAVIS, C., OLIVEIRA, Z. Psicologia na Educação. São Paulo: Cortez, 1994. 

OLSON, D.R., TORRANCE, N. Educação e Desenvolvimento Humano. Porto 

Alegre: Artes Médicas. 2000. 

PILETTI, N. Psicologia Educacional. São Paulo. Ática, 1996. 

WADSWORTH, BJ. Inteligência e Afetividade da Criança, na teoria de Piaget. 

São Paulo: Pioneira, 1997. 
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ANEXO 9 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Normal Superior                   

CÓDIGO: BC - 114                      

CARGA HORÁRIA: 60h/aula   

NOME DA DISCIPLINA: Educação Inclusiva – (Especial) 

 

EMENTA:  

             Analisar aspectos sócio-históricos, legais e pedagógicos da Educação 
Especial no contexto brasileiro e suas implicações no processo de inclusão 
escolar. 
             Refletir, na perspectiva de inclusão, conceitos, relações sociais, 
adaptações curriculares, modelos de atendimento educacional e práticas 
pedagógicas para pessoas com diferentes necessidades educativas especiais 
da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. 
 

OBJETIVOS: 

• Analisar os processos de construção e reconstrução de paradigmas 
educacionais de atendimento aos diferentes tipos de necessidades 
especiais. 

• Identificar as estratégias e os dispositivos por meio dos quais foi se 
produzindo, historicamente, o fenômeno da exclusão social e, mais 
especificamente, da exclusão escolar. 

• Analisar a realidade social da deficiência e sua evolução nos aspectos: 
filosófico, histórico, político e cultural. 

• Estudar os aspectos legais e pedagógicos da Educação Especial na 
Legislação vigente. 

• Investigar as concepções de normalidade e anormalidade que regem as 
práticas escolares, procurando reinscreve-las no tempo histórico. 

• Oferecer subsídios para uma reflexão crítica sobre o processo de 
escolarização dos portadores de necessidades educativas especiais. 

• Propor estratégias de ação ao atendimento pedagógico para alunos com 
deficiência mental, auditiva, visual e de altas habilidades e condutas 
típicas tendo por referência o paradigma da inclusão. 

 
 
CONTEÚDO: 

Realidade Histórica e Social da Deficiência: 

     - Conceituação e Identificação da Deficiência. 
     - Produção social da identidade, da diferença e da “normalidade”. 
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     - Discriminação x Potencialidade e Cidadania. 
     - Fundamentos legais e pedagógicos da Educação Especial. 
     - História da Educação Especial. 

     - Estudo das Políticas de Educação Especial Nacional e Estadual. 
     -Diretrizes Nacionais para a Educação Especial e estudo da nova Lei de     

Diretrizes e Bases 9394/96. 
     - Estrutura de atendimento da Educação Especial no Brasil. 
 
Processo de Inclusão: 

     - A dinâmica das relações sociais diante do grupo: Família e Escola. 
     - A cidadania no mundo contemporâneo e os processos de integração 
inclusão / exclusão escolar social. 
     - A Escola Inclusiva. 
     - Inovações e Recursos Educacionais na sala de aula. 
     - Propostas e Projetos de Inclusão da pessoa portadora de necessidades 
especiais. 
       Compreendendo o aluno com necessidades educacionais especiais e 
possibilidade de atendimento pedagógico. 
 

Causas das deficiências, obstáculos e possibilidades de diagnóstico, 
especificidades e adaptações curriculares: 

 
     - O aluno portador de deficiência mental. 
     - Entendendo a Síndrome de Down e outras síndromes. 
     - Aspectos gerais da surdez, o aluno surdo e a Língua de Sinais. 
     -Aspectos gerais da cegueira, o aluno cego, com visão sub-normal e seus 
aspectos conceituais e atitudinais. 
     - As teorias das inteligências múltiplas, as diferenças individuais e os alunos 
com altas habilidades. 
    - A psicose e o autismo infantil, características gerais e especificidades do 
aluno com condutas típicas. 
 
METODOLOGIA: 

• A metodologia busca uma articulação dos diferentes elementos 
estruturais, políticos e legais da educação especial, num posicionamento 
crítico-dialético e reflexivo frente ao processo de inclusão e cidadania da 
criança com deficiência. 

• A apropriação do conhecimento acontecerá através de aulas 
expositivas, debates, apresentação de trabalhos individual e em grupos, 
estudo e produção de textos, troca de informações, elaboração e 
apresentação de um Projeto de Inclusão.       
 

AVALIAÇÃO: 

            A avaliação será realizada durante o processo de sistematização do 
conhecimento, através de sínteses elaboradas pelos alunos, seminários para 
apresentação de conteúdos pesquisados, atividades de verificação de 
aprendizagem dos conceitos abordados, de forma individual e coletiva com 
elaboração do projeto final. 
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BIBLIOGRAFIA: 

CARVALHO, Rosita Edler. Nova LDB e a Educação Especial. São Paulo: 

Saraiva, 2000. 

CARVALHO, Rosita Edler. Temas em Educação Especial. Rio de Janeiro, 

WVA. Ed. 1998. 

GUIMARÃES, Marly e Maria Elisa Caputo. Educação Inclusiva. Rio de janeiro, 

DP & A, 2003. 

MONTOAN, Maria T. Compreensão e deficiência mental: Novos caminhos 

educacionais. Campinas, Sipione, 1986. 

MARCHESI, Álvaro, César Coll e Jesus Palacios. Desenvolvimento Psicológico 

e Educação – Necessidades Educativas Especiais e Aprendizagem Escolar. 

Vol. 3. Artmed. 2001. 

MAZZOTTA, Marcos J. Educação Especial no Brasil – História e Política. São 

Paulo: Cortez, 2000. 

MAZZOTTA, Marcos J. Fundamentos da Educação Especial. São Paulo: 

Pioneira, 2000. 

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

2003. 

SKILIAR, Carlos (org.). Educação e Exclusão: Abordagem Sócio-Antopológicas 

em Educação Especial. Porto Alegre: Mediação, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAQUER, Ricardo, Vigotsky e a Aprendizagem Escolar. Porto Alegre: Artmed, 

1996, Brasília: MEC/SCESP, 1997. 

BRASIL, Secretaria da Educação Especial. Vol. I, II, III e IV. Série Atualidades 

Pedagógicas. Brasília: MEC/SCESP, 1998. 

FONSECA, Vitor. Educação Especial – programas de Estimulação Precoce, 2ª 

edição. Porto alegre: Artmed, 1995. 

GIUSEPPE, Rinald (org). A Educação dos Surdos. Série Atualidades 

Pedagógicas, nº 4. 

GOLDEFELD, Márcia. A Criança Surda – Linguagem e Cognição. São Paulo: 

Plexus, 1997. 

SOARES, Maria Aparecida Leite. Educação de Surdos no Brasil. São Paulo: 

Autores Associados, 1999. 
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ANEXO 10 

 

UNICAP – UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                  ANO / SEMESTRE: 

CÓDIGO: EDU1521                  CRÉDITOS: 04  

CARGA HORÁRIA: 60h/aula   NOME DA DISCIPLINA: Avaliação da 

Aprendizagem     

 

EMENTA:  

Estudos das práticas de avaliação da aprendizagem, no âmbito do 
projeto político-pedagógico da escola, analisando os seus fundamentos, 
critérios e procedimentos, na busca de um redirecionamento da sistemática de 
avaliação na Educação Básica. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E METODOLOGIA: 

     - Educação projeto po lítico-pedagóg ico e avaliação da aprendizagem: 
ensino, aprendizagem e avaliação; concepções de ensino-aprendizagem e 
avaliação; funções da avaliação da aprendizagem; avaliação da aprendizagem 
de fatos, conceitos, procedimentos e atitudes; avaliação formativa; conceito e 
práticas;  
     - Planejamento da avaliação da aprendizagem: objetivos de ensino e 
avaliação; procedimento de avaliação da aprendizagem (elaboração de 
instrumentos; critérios de correção); os registros avaliativos; a avaliação da 
aprendizagem no contexto dos parâmetros curriculares nacionais; a sistemática 
de avaliação da aprendizagem na rede pública de ensino em Pernambuco. A 
metodologia utilizada envolverá atividades individuais e estudos em grupo 
voltados para a investigação da prática avaliativa no contexto da prática 
pedagógica. Elaboração, aplicação e análise de instrumentos de avaliação. 
 

BIBLIOGRAFIA:  

COLL, César et. al. Os conteúdos na reforma: ensino e aprendizagem de 

conceitos, procedimentos e atitudes. Trad. Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2000. 

CORTELA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos 

epistemológicos e políticos. 3ª ed. São Paulo: Cortez, Instituto Paulo Freire, 

2000. 



 

227   

HOFFMANN, Jussara. Pontos e Contra-Pontos: do pensar ao agir em 

avaliação. Porto Alegre: Mediação, 2000. 

LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escola. São Paulo: Cortez, 

1996. 

PERRENOUD, Philippe. Pedagogia diferenciada: das intenções à ação. Trad. 

Patrícia Chittoni Ramos.  Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

_________________. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens 

– entre duas lógicas. Trad. Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artes 

Médicas Sul, 1999. 

VASCONCELOS, Celso dos Santos. Avaliação da aprendizagem: práticas de 

mudanças por uma práxis transformadora. São Paulo: Libertad, 1998. 

_________________. Superação da lógica classificatória e excludente da 

avaliação: do é proibido reprovar ao é preciso garantir a aprendizagem. São 

Paulo: Libertad, 1998. 

ZABALA, Antoni. Como trabalhar os conteúdos procedimentais em aula. 2ª ed. 

Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 
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ANEXO 11 

 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                       ANO / SEMESTRE: 

CÓDIGO: EDU1815                       CRÉDITOS: 05  

CARGA HORÁRIA: 75h/aula     

NOME DA DISCIPLINA: Educação de Jovens e Adultos 

 

EMENTA:  

Abordagem da Educação de Jovens e Adultos, destacando conceitos 
de alfabetização: leitura e escrita, letramento e alfabetismo, considerando as 
características dos educandos, a variedade de agentes promotores, o ideário 
da educação popular, políticas públicas atuais em EJA, programas e seus 
aspectos essenciais, organização do ensino, fatores interferentes ao domínio 
de instrumentos básicos da leitura, da escrita, do cálculo e das interações 
sociais e estudo do texto e a função social da escrita como aspectos basilares 
do ensino da língua.  

Prática Curricular: observação e problematização da prática 
pedagógica na alfabetização utilizando procedimentos de pesquisa para 
analisar experiências vividas no que se refere ao trabalho docente e à 
aprendizagem dos adultos. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E METODOLOGIA: 

Alfabetização de jovens e adultos: uma história de exclusões; 
alfabetização de jovens e adultos no contexto brasileiro: programas e 
legislação; alfabetização de jovens e adultos, concepções e ações: os sujeitos 
da alfabetização, um currículo para a alfabetização de jovens e adultos, as 
pedagogias culturais, alfabetismo / letramento / analfabetismo; fundamentos 
didáticos para o desenvolvimento da língua escrita em EJA: produção da leitura 
de textos, produção da escrita de textos e análise lingüística de textos; 
alternativas pedagógicas para alfabetização de jovens e adultos: planejamento 
como política cultural, temas culturais, alfabetização a partir do texto, educação 
matemática. Procedimentos de ensino e aprendizagem: leitura de textos e 
livros específicos, seminários discussão em pequenos grupos e em plenária, 
leitura e análise de projetos programas de alfabetização de jovens e adultos, 
entrevistas com professores alfabetizadores e / ou formadores de 
alfabetizadores de jovens e adultos, trabalhos em grupos e individuais, leitura, 
produção escrita e exposição oral. Recursos didáticos: TV, vídeo, som, 
retroprojetor, uso de salas especiais, laboratórios, biblioteca, jornais, livros, 
revistas, textos especiais, data show. 
 



 

229   

BIBLIOGRAFIA:  

DUARTE, N. O ensino de matemática na educação de adultos. 6ª ed. São 

Paulo, 1994. 

DURANTE, M. Alfabetização de adultos: leitura e produção de textos. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1998. 

KLEIMAN, A. B. Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a 

prática social da escrita. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1995. 

KNILNICK, G. Exclusão e resistência: educação matemática e legitimidade 

cultural. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 

RIBEIRO, V.M.M. (org.). Letramento no Brasil. São Paulo: Global, Ação 

Educativa, Instituto Paulo Montenegro, 2003. 

AGLIARI, L.C. Alfabetização e lingüística. São Paulo: Sipione, 1989. 

______________. Alfabetização sem ba-be-bi-bo-bu. São Paulo: Scipione, 

1998. 

FERREIRO, E; TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1995. 

MOLL,J. Alfabetização possível: reinventando o ensinar e o aprender. Porto 

Alegre: Mediação, 1996. 

SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 

1998. 
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ANEXO 12 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                       ANO / SEMESTRE: 

CÓDIGO: EDU1804                       CRÉDITOS: 05  

CARGA HORÁRIA: 75h/aula     

NOME DA DISCIPLINA: Educação Inclusiva 

 

EMENTA:  

Estudo da educação das pessoas com necessidades especiais, 
enfatizando os aspectos históricos, conceituais e pedagógicos na perspectiva 
da inclusão, abrangendo a heterogeneidade e diversidade verificada na gestão 
dos contextos de aprendizagem.  

Prática Curricular: observação e problematização sobre as políticas de 
acesso e as práticas educativas relativas ao acolhimento e ao atendimento das 
pessoas com necessidades especiais no sistema de ensino e análise crítica 
dessas questões, na perspectiva de planejar ações que possam contribuir para 
a vivência de práticas educativas inclusivas. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E METODOLOGIA: 

Educação e diversidade; Educação Especial no Brasil: políticas e 
práticas; caracterização das pessoas com necessidades educativas especiais 
(visuais, auditivas, cognitivas, condutas típicas e altas habilidades); gestão dos 
contextos de aprendizagem e adaptações curriculares, novas tecnologias de 
informação e comunicação, materiais e recursos de ensino. A metodologia 
utilizada terá como base à pesquisa e a discussão das práticas escolares no 
sentido de analisá-las e reconstruí-las numa perspectiva de educação inclusiva. 

 
 

BIBLIOGRAFIA:  

BRITO. L.F. Integração social e educação de surdos. Rio de Janeiro: Babel, 

1995. 

CARVALHO, R.E. Removendo barreiras para a aprendizagem: educação 

inclusiva. Poro Alegre: Mediação, 2000. 

DALLACQUA, M.J.C. Intervenção no ambiente escolar: estimulação visual de 

uma criança com visão subnormal ou baixa visão. São Paulo: UNESP, 2002. 

HERRERO, M.J.P. Educação de alunos com necessidades especiais: bases 

pedagógicas. São Paulo: EDUSC, 2000. 

MANTOAM, M.T.E. (org.). Pensando e fazendo educação de qualidade. São 

Paulo: Moderna, 2001. 
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MAZZOTTA, M.S. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. 

São Paulo: Cortez, 2003. 

MARQUES, L.P. O professor de alunos com deficiência mental: concepções e 

práticas pedagógicas. Minas Gerais: Editora UFJF, 2001. 

METTRAU, M.B. (org.). Inteligência: patrimônio social. Rio de Janeiro: Dunya 

Editora, 2000. 

PERRENOUD, P. A pedagogia na escola das diferenças: fragmentos de uma 

sociologia do fracasso. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

RIBEIRO, M.L.S.; BAUMEL, R.C.R. de C. (org.). Educação especial: do querer 

ao fazer. São Paulo: Avercamp, 2003. 
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ANEX0 13 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                       ANO / SEMESTRE: 

CÓDIGO: EDU1828                       CRÉDITOS: 05  

CARGA HORÁRIA: 75h/aula     

NOME DA DISCIPLINA: Fundamentos Psicológicos da Educação I 

 

EMENTA:  

Análise dos principais modelos explicativos do desenvolvimento 
humano, considerando os fatores responsáveis pelos processos de mudança 
evolutiva, com ênfase nas circunstâncias históricas e sociais nas quais o 
indivíduo vive e destacando as contribuições desses estudos para o processo 
de mudança nas práticas educativas.  

Prática Curricular: observação e problematização das características e 
dos processos psicológicos apresentados pelos alunos no cotidiano escolar, 
com vistas às possibilidades de intervenção na prática docente. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E METODOLOGIA: 

Introdução ao estudo da Psicologia Evolutiva: raízes históricas, 
elementos básicos para a conceituação do desenvolvimento e métodos de 
investigação; o desenvolvimento cognitivo da criança e do adolescente em 
diferentes perspectivas teóricas; o desenvolvimento sócio-afetivo da criança e 
do adolescente em diferentes perspectivas teóricas; relações sociais e de 
personalidade; cultura, educação, aprendizagem e desenvolvimento humano; 
as práticas educativas como contextos de desenvolvimento. O trabalho 
pedagógico será desenvolvido por meio de atividades individuais e grupais 
orientadas pelo princípio da relação teoria-prática e da interdisciplinaridade. 

 

BIBLIOGRAFIA:  

BEE, H. O ciclo vital. Trad. Regina Garcez. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

COOL, C.; PALÁCIOS, J.; MARCHESI, A. Desenvolvimento psicológico e 

educação: psicologia evolutiva. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

CUNHA, M. V. Psicologia da educação. Rio de Janeiro: DP & A, 2000. 

DEVAL, J. Crescer e pensar: a construção do conhecimento na escola. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1998. 

GALVÃO, I. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. 

Petrópolis: Vozes, 1999. 
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GARDNER, H. Inteligências múltiplas: teoria na prática. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2000. 

OLIVEIRA, M.K. Aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. 

São Paulo: Scipione, 1993. 

PALAGANA, I.C. Desenvolvimento e aprendizagem: Piaget e Vygotsky. São 

Paulo: Plexus, 1994. 

RÊGO, T.C. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 

Petrópolis: Vozes, 1995. 

SANCHES, R. Psicanálise e educação: questão do cotidiano. São Paulo: 

Escuta, 2002. 
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ANEX0 14 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                       ANO / SEMESTRE: 

CÓDIGO: EDU1829                       CRÉDITOS: 05  

CARGA HORÁRIA: 75h/aula     

NOME DA DISCIPLINA: Fundamentos Psicológicos da Educação I I 

 

EMENTA:  

Análise do processo de ensino e aprendizagem com base nas 
principais linhas teóricas da psicologia, considerando os fatores intra e 
interpessoais desse processo e as circunstâncias culturais, históricas e sociais 
nas quais o mesmo acontece. 

Prática Curricular: observação e problematização dos processos 
psicológicos relativos à aprendizagem e ao ensino no cotidiano escolar, com 
vistas às possibilidades de intervenção na prática docente. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E METODOLOGIA: 

Psicologia da aprendizagem: conceito de aprendizagem e sua 
importância para o homem; raízes históricas do estudo da aprendizagem; 
métodos de investigação da psicologia da aprendizagem; a formação do 
conhecimento e a aprendizagem escolar: epistemologia e ensino; o processo 
de aprendizagem e ensino nas diferentes abordagens: tradicional, 
comportamentalista, cognitivista, sócio-cultural, histórico-cultural; principais 
fatores de aprendizagem: intrapessoais, sócio-ambientais e interpessoais; 
contribuição da psicologia para a formação do educador. O trabalho 
pedagógico será desenvolvido por meio de atividades individuais e grupais 
orientadas pelo princípio da relação teoria-prática e da interdisciplinaridade. 

 

BIBLIOGRAFIA:  

ANDRÉ, M. (org.). O papel da pesquisa na formação e na prática dos 

professores. Campinas: Papirus, 2001. 

ALVES, M.A.J.; GEWANDSZNADJER, F. O método nas ciências naturais e 

sociais: pesquisa quantitativa e qualificativa,. 2ª ed. São Paulo: Pioneira 

Thompsom Leaming, 2001, 

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma 

introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Ed., 1994. 
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FAZENDA, I.C.A. A pesquisa em educação e a transformação do 

conhecimento. 2ª ed. Campinas, Papirus, 1997. 

FERREIRA, R.A. A pesquisa científica nas ciências sociais: caracterização e 

procedimentos. Recife: Ed. UFPE, 1998. 

HÜHNE, L.M. (org.). Metodologia científica: caderno de textos e técnicas. Rio 

de Janeiro: Agir, 2000. 

LAKATOS, E.M. Metodologia do trabalho científico. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 

2001. 

LAVILLE, O.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da 

pesquisa em ciências humanas. Tradução de Heloisa Monteiro e Francisco 

Settineri. Porto Alegre: Ed. UFMG, 1999. 

 SANTOS, A.R. dos. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 3ª 

ed. Rio de janeiro. DP & A, 1999. 

SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 27ª ed. São Paulo: Cortez, 

2000. 
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ANEXO 15 

UFPE – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                      ANO / SEMESTRE: 

CÓDIGO: PO310                          CRÉDITOS: 04  

CARGA HORÁRIA: 60h/aula        

NOME DA DISCIPLINA: Avaliação da Aprendizagem 

 

EMENTA:  

Analisar os diversos modos de conhecer e praticar a avaliação escolar, 
com base nas proposições teórico-metodológicas em que se apóiam e suas 
decorrências para a prática pedagógica. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

I UNIDADE – Dimensão Sócio-Política da Avaliação da Aprendizagem. 

1. Compreensão da avaliação escolar numa concepção de totalidade social. 

1.1. Escolarização e classes sociais: interpretando as relações de poder 
implicadas no processo avaliativo da escola e na escola. 

2. Estudo sobre representações sociais e suas implicações na construção 
da dinâmica avaliativa escolar. 
2.1. Condições objetivas e subjetivas produtoras de sucesso / fracasso 

escolar. 

II UNIDADE – Avaliação da Aprendizagem e Construção do  

Conhecimento. 

1. Proposições teórico-metodológicas que fundamentam os modos de conceber 
e praticar a avaliação da escola / na escola. 

1.1. O positivismo e a dialética materialista histórica: introduzindo o 
debate sobre a “pseudoneutralidade” da avaliação e as suas 
finalidades na prática pedagógica. 

2. As abordagens objetivista, subjetivista e perspectiva histórico-crítica: 
fundamentos e expressões na prática pedagógica. 

 
III UNIDADE – Trajetória histórica da avaliação escolar da aprendizagem 

no Brasil.  

1. Visão dos principais modelos e paradigmas da avaliação. 



 

237   

1.1. Identificação dos teóricos que mais influenciaram a prática avaliativa 
no Brasil, compreendendo os conceitos de medir e avaliar, 
pressupostos e instrumentos utilizados. 

2. Compreensão do dinamismo histórico da avaliação nas pedagogias: 
jesuítica, escolanovista, tecnicista e histórico-crítica. 

 

IV UNIDADE - Avaliação e prática pedagóg ica: encontros e desencontros 
no cotidiano da escola. 

 

1. Relações entre aprendizagem e avaliação no cotidiano escolar: 
influências do behaviorismo, gestaltismo e do construtivismo na prática 
avaliativa. 

2. A questão do planejamento de ensino e avaliação da aprendizagem. 
3. Situações de avaliação: fundamentos e implicações para a prática 

pedagógica. 
4. Técnicas e instrumentos de avaliação: limites e possibilidades de 

aplicação na realidade escolar. 
4.1. Elaboração, aplicação e análise dos diferentes instrumentos de 

medida utilizados na prática escolar: uma visão crítica. 
4.2. Compreensão geral sobre a importância de se verificar a precisão e a 

validade dos instrumentos de medida com relação às suas 
finalidades e significação social do conteúdo que mensuram. 

5. Estudo do papel e função do erro no processo avaliativo: desafios e 
alternativas de aperfeiçoamento da prática pedagógica. 

6. Análise dos resultados da avaliação e o processo de atribuição de notas. 
6.1. Questões legais, pedagógicas e sociais. 
6.2.  Reorientação do processo avaliativo escolar: explorando espaços e 

criando alternativas. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDRÉ, M.E.D.A. – Avaliação da Escola e a Avaliação na Escola. Cadernos de 

Pesquisa. São Paulo (74), agosto, 1990. 

ARROYO, Miguel Gonzalez – A Escola e o Movimento Social: relativizando a 

escola. ANDE, ano 6, nº 12, 1987. 

BISSERET, Noelle – A Ideologia das Aptidões Naturais. In: DURAND, José 

Carlos G. – Educação e Hegemonia de Classe? As funções ideológicas da 

escola. Rio de Janeiro, Zahar, 1979. Cap. 1, p. 29 – 67. 

CAMPOS, R.C. – Especialistas em educação: ideologia e cotidiano. Educação 

em Revista. Belo Horizonte, (2): 19 –27, dez, 1985. 

CARRAHER, Terezinha Nunes & SCHLISMANN, Ana Lúcia – Fracasso 

Escolar: uma questão social. Cadernos de Pesquisa. São Paulo (45): 3 – 19, 

maio, 1983.  
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CHAUI, M.S. – Ideologia e Educação. Educação e Sociedade. CEDES (35), Rio 

de Janeiro, 1980. 

DAVIS, Cláudia & ESPOLIO, Yara Lúcia – Papel e Função do Erro na 

Avaliação Escolar.  Cadernos de Pesquisa, São Paulo (74), agosto, 1990. 

DIAS, Maira Inês Portugal – O Cavaleiro da Triste Figura. Revista ANDE (4), 

1982. 

FRANCO, Maria Laura P.B. – Pressupostos Epistemológicos da Avaliação 

Educacional. Cadernos de Pesquisa (74), agosto, 1990. 

GATTI, Bernadete A. – Restes e Avaliação do ensino no Brasil. Educação e 

Seleção. São Paulo, (16): 33 – 41, jul/dez, 1987. 

GIUSTA, Ângela da Silva. – Concepções de Aprendizagem e Práticas 

Pedagógicas. Educação em Revista, Belo Horizonte (1): 24 – 31, julho, 1985. 

GOLDEBERG, Maria Amélia – Que Escola é esta? In: ABRAMOVICH, F. (org.) 

Ritos de passagem da nova infância e adolescência. São Paulo, Summus, 

1985. 

GRONLUND Norman – A Elaboração de Testes de Aproveitamento Escolar. 

São Paulo: EPU, 1974. 

HELLER, Agnes – O Cotidiano e a História, 2ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

1985. 

HOFFMANN, Jussara – Avaliação: mito e desafio: uma perspectiva 

construtivista. Porto Alegre: Educação & Realidade, 1991. 

JAPLASSU, Hilton. – O Mito da Neutralidade Científica. 2ª ed. Uv. Ampl. Rio de 

Janeiro, Imago, 1981. 

KONDER, Leandro – O que é Dialética. 20ª ed., São Paulo, Brasiliense, 1989 

(Coleção Primeiros Passos) (23). 

LABORATORIOS DE ENSINO SUPERIOR – UFRS – Planejamento e 

Organização do Ensino. Porto Alegre: Globo, 1977. 

LIBANEO, José Carlos – Democratização da Escola Pública. São Paulo: ed. 

Loyola, 1985. 

LINDEMAN, Richard H. – Medidas Educacionais. Porto Alegre: Globo, 1972. 

LOWY, Michael – Ideologia e Ciência Social: elementos para uma análise 

marxista.  São Paulo: Cortez, 1985. 

LUCKESI, Cipriano Carlos – Avaliação Educacional Escolar: para além do 

autoritarismo. 
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__________ Avaliação Educacional Escolar: à procura de uma saída. In Jornal 

do Professor de 1º Grau, MEC/IMEP, Brasília, nº 9, dez / 87. 

________  Avaliação Educacional: pressupostos conceituais. Tecnologia 

Educacional, Rio de Janeiro, 7 (24), 5 – 8, 1978. 

Avaliação Educacional Escolar: Compreensão Teórica, Ensino e de 

Conhecimento. (Apontamentos Preliminares). Reunião Anual da ANPED, Rio 

de Janeiro, 1986. 

Avaliação do Aluno: a favor ou contra a democratização do ensino? In: Prática 

Docente e Avaliação, Rio de Janeiro, ABT (44), 1990. 

Prática Docente e Avaliação. Informativo UNIOESTE, Cascavel, 1989:5. 

LUDK, M & ANDRÉ, M.E.D.A. – Pesquisa em Educação: abordagens 

qualitativas. São Paulo, EPU, 1986. 

NAGEL, Lizia Helena – Avaliando as Avaliações? Escola Aberta (11) Curitiba, 

1988. 

NETO, José Paulo e FALCÃO, Maria do Carmo – Cotidiano: Conhecimento e 

Crítica. 2ª ed., São Paulo, Cortez, 1988. 

MEDEIROS, Ethel Bauzer – Manual de Mediadas e Avaliação. Rio de Janeiro, 

Editora Rio, 1978. 

MEDEIROS, Ethel Bauzer – Provas Objetivas: Técnica de construção. 6ª ed., 

Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas, 1981. 

MEDIANO Zélia Domingues – Módulos Instrucionais para Mediadas e 

Avaliação em Educação. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1977. 

MELO, Guiomar Namo de – Magistério de 1º Grau: da competência técnica ao 

compromisso político. São Paulo, Cortez, 1982. 

RAMOS, Ana Maria et al – Qualidade de Ensino x Avaliação. Escola Aberta, 

(11) Curitiba, 1988. 

RIBEIRO, Jr., João – O que é Positivismo. 5ª ed. São Paulo, Brasiliense, 1986 

(Coleção Primeiros Passos). 

SANTOS, Jussara P. – A Avaliação da Escola. Escola Aberta, Curitiba, 5 (11): 

5 – 7, jul, 1988. 

SAVIANI, Demerval – Escola e Democracia. São Paulo, Cortez, 1983. 

SAVIANI, Demerval – Pedagogia Histórico-Crítica. São Paulo, Cortez. 

_____   Problemas Sociais e Problemas de Aprendizagem. ANDE (17), 1991. 
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SAUL, Ana Maria – Avaliação Emancipatória. São Paulo, Cortez, 1988. 

DORNELES, Beatriz Vargas – Mecanismos Seletivos da Escola Publica: um 

estudo etnográfico. 

IN: ISCOZ, Beatriz, Psicopedagogia: o caráter interdisciplinar na formação e 

atuação profissional. Porto Alegre: Apres Médicas, 1987, cap. 22, p. 251 – 74. 

SOARES, Magda Becker – Avaliação Educacional e Clientela escolar. s.n.t. 7 f. 

mimeo. Trabalho apresentado no Simpósio “A utilização educacional para 

incrementar oportunidades educacionais e sociais”. São Paulo, Fundação 

Carlos Chagas, nov., 1978. 

SOUZA, Herbert José – Como se faz análise de conjuntura. Petrópolis, Vozes, 

1991. 

SUND, Robert B. & RICHARD, Antony J. – Objetivos Comportamentais e 

Medidas de Avaliação. São Paulo, EPU, 1978. 

Textos dos diversos grupos de trabalho em diferentes áreas do conhecimento 

na escola de 1º Grau. Escola Aberta (11), Curitiba, 1978. 

YHER, L. - Testes e Medidas. Rio de Janeiro, Zahar, 1973. 
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ANEXO 16 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                      ANO / SEMESTRE: 

CÓDIGO: PO460                          CRÉDITOS: 04  

CARGA HORÁRIA: 60h/aula        

NOME DA DISCIPLINA: Educação Especial 

 

EMENTA:  

             Estudos dos fundamentos históricos, éticos e legais da Educação 
Especial e dos princípios básicos da Educação Inclusiva. 
             Capacitação para diferenciar os conceitos de doença mental e 
deficiência mental, bem como para reconhecer as diferenças conceituais entre 
as deficiências (sensorial, física, mental, cerebral), dificuldade de 
aprendizagem, hiperatividade, superdotação, etc., sob a ótica da educação 
para todos, visando reconhecer as especificidades e potencialidades das 
pessoas portadoras de necessidades especiais, tendo em vista a tomada de 
ações para a inclusão dessas pessoas em escolas comuns / regulares. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

I UNIDADE 

Introdução aos fundamentos históricos e legais da Educação 

Especial: 

     a) Breve história da educação das pessoas portadoras de necessidades 
educacionais especiais e do movimento pro educação para todos; 

b) Principais documentos internacionais sobre direitos das minorias 
(direitos humanos / direitos da pessoa portadora de deficiência); 

c) Principais documentos em Educação Especial / Inclusão no Brasil: leis, 
decretos, resoluções e manifestos; 

d) Apoiando o educando portador de necessidades especiais: organização 
e funcionamento dos serviços de Educação Especial, municipal, 
estadual e federal; 

e) Taxonomia e terminologia: Deficiência / Diferença, Capacidade/ 
Competência / Desempenho / Potencial, Autonomia / Independência / 
Empowerment; 

f) Reflexões (eliminando), Atitudes e Preconceitos frente às pessoa com 
“deficiência” / portadoras de  necessidades educacionais especiais; 

g) Conceitos básicos em Educação Inclusiva: educação segregada, 
integração e inclusão. 
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II UNIDADE  
 
Orientações para educação (na escola comum / regular) de pessoas 

portadoras de necessidades especiais, segundo suas especificidades 
(limitação sensória, física, mental, cerebral, etc.), visando o reconhecimento e 
desenvolvimento das potencialidades dessas pessoas: 

a) Deficiência Mental: mitos que dificultam versus aspectos sociais e 
educacionais que facilitam a aprendizagem na escola para todos; 

b) Deficiência Auditiva: mitos que dificultam versus aspectos sociais e 
educacionais que facilitam a aprendizagem na escola para todos; 

c) Deficiência Visual: mitos que dificultam versus aspectos sociais e 
educacionais que facilitam a aprendizagem na escola para todos; 

d) Deficiência Física: mitos que dificultam versus aspectos sociais e 
educacionais que facilitam a aprendizagem na escola para todos; 

e) Deficiência Múltipla: mitos que dificultam versus aspectos sociais e 
educacionais que facilitam a aprendizagem na escola para todos; 

f) Condutas Típicas: mitos que dificultam versus aspectos sociais e 
educacionais que facilitam a aprendizagem na escola para todos; 

g) Altas Habilidades: mitos que dificultam versus aspectos sociais e 
educacionais que facilitam a aprendizagem na escola para todos; 

 

III UNIDADE  
 

3.1. Práticas pedagógicas em Educação Inclusiva: 
a) O Processo de Inclusão Escolar e Social através da adaptação 

curricular, do processo avaliativo multimodal e da terminalidade. 
3.2. Metodologia de ensino específico: 

a) Ensino e aprendizagem do Braille, Libras, etc; 
b) Aprendendo a adaptar e / ou usar materiais específicos que são 

essenciais ou facilitam a aprendizagem de pessoas com “deficiência” 
(síntese de voz, dicionário de libras digital, teclado adaptado, etc.); 

c) Noções básicas sobre orientação e mobilidade de pessoas cegas ou 
com baixa visão; 
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ANEXO 17 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                      ANO / SEMESTRE: 

CÓDIGO: PO403                          CRÉDITOS: 04  

CARGA HORÁRIA: 60h/aula        

NOME DA DISCIPLINA: Psicologia da Educação 6/ Fundamentos A 

 

EMENTA:  

Estudo do desenvolvimento sócio-afetivo, considerando o indivíduo nas 
suas dimensões biológica, cultural e sócio-econômica. Abordagens desse 
desenvolvimento segundo diferentes perspectivas teóricas, bem como suas 
implicações educacionais. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

I UNIDADE 

A Psicologia do Desenvolvimento como ramo da Psicologia, seu objeto de 
estudo e sua aplicabilidade à Educação. 

a) Origem da Psicologia Científica; os diferentes ramos da Psicologia; 
b) Métodos de pesquisa da Psicologia do desenvolvimento aplicados à 

Educação; 
c) Conhecimento psicológico e formação de professores. 

 
II UNIDADE  

Estudo do desenvolvimento na infância, sua relação com fatores biológicos, 
culturais, sócio-econômicos e suas implicações educacionais. 

a) Bases biológicas do desenvolvimento infantil; 
b) A construção das relações sócio-afetivas segundo diferentes 

perspectivas teóricas; 
c) Influência dos modelos na organização do processo de construção da 

identidade; 
d) Formação da consciência, desenvolvimento moral e socialização na 

infância; 
e) A construção das relações sócio-afetivas da criança: a influência da 

família, da escola, dos companheiros, da mídia e hipermídia no seu 
desenvolvimento; 

f) Infância brasileira: diversidade e contrastes nos contextos de 
desenvolvimento. 
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III UNIDADE 

Estudo do desenvolvimento na adolescência, sua relação com os fatores 
biológicos, culturais, sócio-econômicos e suas implicações educacionais. 

a) Bases biológicas do desenvolvimento na puberdade e adolescência; 
b) Visão antropológica da adolescência; 
c) A construção das relações sócio-afetivas do adolescente: a influência da 

família, da escola, dos companheiros, da mídia e hipermídia no seu 
desenvolvimento; 

d) Desenvolvimentos da sexualidade e a busca da identidade; 
e) Juventude no Brasil: diversidade e contrastes nos contextos de 

desenvolvimento. 
 

IV UNIDADE 

Estudo do desenvolvimento na vida adulta, na meia-idade e na terceira idade, 
suas relações com os fatores biológicos, culturais e sócio-econômicos e suas 
implicações educacionais. 

a) Vida adulta: formação da identidade; questões de gênero e sexualidade; 
profissionalização. 

b) Meia-idade: questões de gênero e sexualidade; redefinição da 
identidade e das relações sociais, aspectos profissionais; 

c) Terceira idade: questões de gênero e sexualidade; questões sociais 
emergentes nos contextos: da família, do trabalho, da educação e do 
lazer. 

d) Desafios sócio-afetivos para o desenvolvimento profissional de 
professores: relações interpessoais, maturidade emocional, dilema 
morais, dimensões atitudinais na relação com alunos/as.  
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AZZI, R.G.; BATISTA, S.H.S.S.; SADALLA, A.M.F.A. (org.). Formação de 

professores: discutindo ensino da Psicologia. Campinas, SP: Alínea 2000. 

BEE, H. A Criança em Desenvolvimento. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 

______ A Pessoa em Desenvolvimento. São Paulo: Harbra, 1994. 

BENJAMIN, W. Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação. São Paulo: 

Summus, 1994. 

BIAGGIO, A. M. B. Psicologia do Desenvolvimento. Petrópolis, Vozes, 2001. 
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Alegre: Artmed, 1999, v.2. 

CORDIÉ, A. Os atrasados não existem: psicanálise de criança com fracasso 

escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 
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ANEXO 18 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                      ANO / SEMESTRE: 

CÓDIGO: PO404                         CRÉDITOS: 04  

CARGA HORÁRIA: 60h/aula        

NOME DA DISCIPLINA: Psicologia da Educação 7/ Fundamentos B 

 

EMENTA:  

Estudo do desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem em crianças e 
adolescentes, suas relações com fatores sócio-culturais, segundo diferentes 
perspectivas teóricas e suas implicações educacionais. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Visão Geral das Concepções Psicológicas do Desenvolvimento e 
Aprendizagem. 

1.1. Perspectiva Inatista. 
1.2. Perspectiva Ambientalista – Comportamentalismo. 
1.3. Perspectiva Interacionista – Teorias Psicogenéticas. 
 
2. O behaviorismo de Skinner e suas implicações educacionais. 
3. A teoria construtivista de Jean Piaget. 
3.1.Conceitos fundamentais: 

- Estrutura, esquemas, Adaptação, Equilibração, Conflito Cognitivo. 
3.2. A concepção de inteligência. 
3.3. Estágios. 
3.4. Implicações educacionais. 
 
4. A abordagem sócio-interacionista de Lev Vygotsky 
4.1. Influências filosóficas. 
4.2. Conceitos Fundamentais: 

- Mediação, Instrumentos e Signos, Zona de Desenvolvimento 
Proximal. 

4.3. Desenvolvimento do Pensamento e da Linguagem na abordagem 
sócio-histórica. 

4.4. Implicações educacionais. 
 

       5. Perspectivas Atuais em Psicologia da Educação 
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ANEXO 19 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 
CURSO: Pedagogia                      ANO / SEMESTRE: 

CÓDIGO:                                      CRÉDITOS: 04  

CARGA HORÁRIA: 60h/aula        

NOME DA DISCIPLINA: Psicologia da Educação 8 

 

EMENTA:  

Estudo do desenvolvimento psicossocial e de suas relações com as 
capacidades do indivíduo. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I – Noções básicas em Psicologia do Desenvolvimento. 

Objetivos: 

• Discutir a relevância da Psicologia enquanto disciplina de fundamentos 
na prática pedagógica; 

• Identificar categorias gerais da Psicologia do Desenvolvimento enquanto 
ramo da Psicologia Educacional; 

• Distinguir as principais correntes psicológicas no que se refere às 
relações entre desenvolvimento de aprendizagem. 

Conteúdos: 
• Definições em psicologia; 
• Categorias de análise em Psicologia Educacional; 
• Confronto entre concepções de desenvolvimento no Behaviorismo, na 

Psicanálise e no Humanismo. 
 

UNIDADE II – A expressão plástica e o desenvolvimento psicossocial. 
Objetivos: 

• Compreender o desenho infantil enquanto expressão da sua 
subjetividade; 

• Confrontar o método natural de Freinet com teorias evolutivas de 
expressão gráfica; 

• Relacionar o desenvolvimento da linguagem escrita com o 
desenvolvimento gráfico. 

Conteúdos: 
• Da garatuja ao desenho e a capacidade projetada da criança; 
• O Método Natural de Freinet: as gêneses do homem, da casa, das aves, 

do cavalo e do automóvel; 
• A perspectiva construtivista: relação entre o desenho e o processo de 

construção da língua escrita; 
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• A perspectiva sócio-construtivista: o desenho enquanto elemento de 
comunicação interpessoal; 

• O texto escrito e outras linguagens: uma experiência de oficinas de 
leitura. 

 
UNIDADE III – A psicanálise e a arte. 
Objetivos: 

• Compreender a contribuição e limites da psicanálise quanto ao estudo 
da arte; 

• Estabelecer relações entre expressão artística e processo de 
desenvolvimento psicossocial; 

• Analisar aspectos psicodinâmicos da obra de arte. 
Conteúdo: 

• Enfoque psicanalítico de algumas obras de arte: 
O Moisés de Michelangelo; 
Delírios na Grávida de Jensen. 

A Psicologia Profunda de Jung e as imagens do inconsciente: 
O espaço subvertido; 
O tempo na experiência psicótica. 

Temas míticos em obras de arte: 
O tema mítico do Dragão-baleia; 
O tema mítico de Dafne; 
O tema mítico da União dos Opostos; 
O tema mítico do Deus-Sol. 

Simbolismo na psicologia profunda: 
O mundo das imagens; 
Rituais: imagem e ação; 
Simbolismo do gato; 
A cruz e seu simbolismo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABRAMOVICH, Fanny – Os conteúdos trabalhados e os conteúdos esquecidos 

da escola. In: Quem Educa Quem? São Paulo: Summus, 1987. 

GROSSI, Esther Pilar – A contribuição da Psicologia na Educação. Em Aberto, 

Brasília: ano 9, nº 48, out. / dez., 1990. 

MARTINS, Joel – Psicologia e Comportamento. In: Conselho Regional de 

Psicologia – 6ª Região. Psicologia no Ensino de 2º Grau: uma proposta 

emancipadora. São Paulo: EDICON, 1987. 

DERDICK, Edith. Formas de pensar o desenho – desenvolvimento do grafismo 

infantil. São Paulo: Scipione, 1989. 

FERREIRO, Emília. Processos de leitura-escrita – novas perspectivas. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1987. 

FREINET, Celestin. O método natural II – a aprendizagem do desenho. Lisboa: 

Estampa, 1977. 
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ANEXO 20 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                      ANO / SEMESTRE: 

CÓDIGO: 220                               CRÉDITOS: 04  

CARGA HORÁRIA: 60h/aula        

NOME DA DISCIPLINA: Educação de Jovens e Adultos 

 

EMENTA:  

             Abordagem dos aspectos conceituais, antropológicos e didáticos da 
escolarização de jovens e adultos (séries iniciais), particularizando o conjunto 
de situações de ensino-aprendizagem vivenciadas pelo aluno e o professor no 
cotidiano da sala de aula. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Educação de Jovens e Adultos – desafio da Escola e dos Movimentos Sociais 
de Educação; 
. Processo de Alfabetização de Jovens e Adultos – concepções e 
procedimentos didáticos; 
. A Formação do Leitor Jovem e Adulto; 
. O conhecimento Matemático na sala de aula de Jovens e Adultos; 
. As Ciências Sociais e a Construção da Identidade Social do aluno da 
educação de Jovens e Adultos; 
. As Ciências Naturais na educação de Jovens e Adultos – procedimentos 
metodológicos; 
. Artes plásticas na sala de Jovens e Adultos – o conhecimento estético e a 
formação do usuário da produção cultural. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARRAHER, T. Nunes – Na vida dez, na Escola zero – Cortez, SP, 1988. 

DUARTE, N.O. – O Ensino da Matemática na Educação de Jovens e Adultos. 

São Paulo, Cortez, 1986. 

FOUCAMBERT, J.A. - A Leitura em Questão. Porto Alegre, Artes Médicas. 

FUNCK, T. – Alfabetização de Adultos. Relato de uma experiência 

construtivista. GEEMPA, Petrópolis, Vozes, 1994. 

INEA – Guia do Alfabetizador. México, 1994. 

LEMLE, M. – Guia Teórico do Alfabetizador. Série Princípios, Editora Ática. SP, 

1987. 
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LIMA, O. Adriana – Alfabetização de Jovens e Adultos a Reconstrução da 

Escola. Petrópolis, Vozes, 1991. 

PINTO, Álvaro Vieira – Sete Lições Sobre Educação de Adultos. Cortez Editor, 

SP, 1994. 

TFOUNI, Leda Verdiani – Adultos Não Alfabetizados:O Avesso do Avesso. 

Pontes, SP, 1988. 

________- Letramento e Alfabetização. Questões da Nossa Época. Cortez 

Editora, SP, 1995. 

VAN DER POEL, J.C. VAN DER POEL, M.S. – Prática Alfabetizadora de 

Jovens e Adultos e Construção de uma Nova Sociedade. João Pessoa: 

GRAFSET, 1993. 

ZIBERMAN, Regina (org.) – Leitura em crise na escola:s Alternativas do 

Professor. Editora Mercado Aberto, RS, 1988. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR : 

 

FREIRE, P. – Pedagogia do Oprimido. Afrontamento, Porto, 1975. 

PERNAMBUCO, Sece – Por que Alfabetismo? Ler a Vida e Escrever a História. 

1990. 

_____________, Coleção Prof. Carlos Maciel – nº 21 e 24. 1994. 

_____________, Caderno do Professor. 1990. 

PREFEITURA DO RECIFE, Teimosia. Proposta curricular para Educação de 

Jovens e Adultos. 1988. 
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ANEXO 21 

 

UNIVERSO – UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                      CRÉDITOS: 02 

CARGA HORÁRIA: 30h/aula        

NOME DA DISCIPLINA: Aprendizagem Humana 

 

NÚCLEO TEMÁTICO: A Educação, a Escola, a Pedagogia e a Docência. 

 

TEMAS TRANSVERSAIS: Pedagogo, Identidade, Profissão. 

 

CONCEITUALIZAÇÕES: Interação, Alteridade. 

 

CONTEÚDOS: Teorias psicológicas do desenvolvimento e da aprendizagem. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO: Estudo de interpretação de textos, 
seminários, aula expositiva, trabalho de grupo, palestra, debate, produção de 
texto analítico. 
RECURSOS DE ENSINO: Livro texto, lousa, pincel, apostila, transparência, 
retroprojetor. 
 
BIBLIOGRAFIA: 

ELIZABETE, da Assunção & COELHO, Maria T. Problemas de aprendizagem. 

São Paulo. Ática, 2000. 

GOULART, Íris Barbosa. Piaget: experiências básicas para utilização pelo 

professor. 19ª ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLETMENTAR: 

PERRENOUD, Philippe. Pedagogia Diferenciada. Porto Alegre. Artmed, 2000. 

AQUINO, Júlio Groppa. Diferenças e preconceitos na escola. São Paulo. 

Summus Editorial, 1999. 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo. 

Cortez, 2001. 
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ANEXO 22 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                      CRÉDITOS: 02 

CARGA HORÁRIA: 30h/aula        

NOME DA DISCIPLINA: Desenvolvimento Humano 

 

NÚCLEO TEMÁTICO: A Educação, a Escola, a Pedagogia e a Docência. 

 

TEMAS TRANSVERSAIS: Ser humano, autoconhecimento, reconhecimento 
do outro. 
 

CONCEITUALIZAÇÕES: Gênese, desenvolvimento, aprendizagem, 

inteligência. 

 

CONTEÚDOS: Teorias psicológicas do desenvolvimento e da aprendizagem, a 
inteligência emocional. 
 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO: Debate do estudo dirigido, estudo de texto, 
painel integrado, palestra. 
RECURSOS DE ENSINO: TV, vídeo, livro texto, lousa, pincel e jornais. 

BIBLIOGRAFIA: 

BOCK, Ana Mercês Bahia et. Al. Psicologias – uma introdução ao estudo de 

psicologia. 13ª ed., Petrópolis. Vozes, 2000. 

CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da aprendizagem. 30ª ed., 

Petrópolis. Vozes, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLETMENTAR: 

FONTANA, Roseli & CRUZ, Nazaré. Psicologia e trabalho Pedagógico. São 

Paulo. Atual, 1997. 

COUTINHO, Maria Tereza da Cunha & MOREIRA, Márcia. Psicologia da 

educação um estudo dos processos psicológicos de desenvolvimento e 

aprendizagem humana voltada para a educação. Belo Horizonte, Lê, 1997. 

PAPALIA, Diane E. & OLDS, Saly Wendkos. Desenvolvimento Humano. 7ª ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2000. 



 

258   

ANEXO 23 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                      CRÉDITOS: 02 

CARGA HORÁRIA: 30h/aula        

NOME DA DISCIPLINA: Desenvolvimento Psicológico e Processo 

Educacional. 

 

NÚCLEO TEMÁTICO: A Educação, a Escola, a Pedagogia e a Docência. 

 

TEMAS TRANSVERSAIS: Sociedade / Educação: Exteriorização e Inter-

relação. 

 

CONCEITUALIZAÇÕES: Conhecimento / Cognição, raciocínio, construtivismo, 
inteligência. 
 

CONTEÚDOS: Teorias psicológicas do desenvolvimento e da aprendizagem e 
inteligências múltiplas. 
PROCEDIMENTOS DE ENSINO: Aula expositiva, dinâmica de grupo e 
trabalho em grupo. 
RECURSOS DE ENSINO: Vídeo, retroprojetor, som, bexiga, TV, transparência, 
pincel, lousa, livro texto. 
 

BIBLIOGRAFIA: 

ARMSTRONG, Thomas. Inteligência múltiplas na sala de aula. Porto Alegre: 

Artmed, 2001. 

GOULART, Íris Barbosa. Piaget: experiências básicas para utilização pelo 

professor. 19ª ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLETMENTAR: 

SEBER, Maria da Gloria. Piaget: o diálogo com a criança e o desenvolvimento 

do raciocínio. São Paulo: Scipione, 1997. 

BOCK, Ana Mercês Bahia et al. Psicologias – uma introdução ao estudo de 

psicologia. 13ª ed. São Paulo. Saraiva, 2001. 

CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da aprendizagem. 30ª ed., 

Petrópolis. Vozes, 2000. 
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ANEXO 24 

 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

 

CURSO: Pedagogia                      CRÉDITOS: 02 

CARGA HORÁRIA: 30h/aula        

NOME DA DISCIPLINA: Língua Brasileira de Sinais 

 

NÚCLEO TEMÁTICO: A Educação, a Escola, a Pedagogia e a Docência. 

 

TEMAS TRANSVERSAIS: Sociedade / Educação: Exteriorização e Inter-

relação. 

 

CONCEITUALIZAÇÕES: Orientação, articulação, movimento, simetria, 
configuração e língua visual-gestual. 
 

CONTEÚDOS: Lingüística aplicada a Língua de Sinais Brasileira e Língua de 
Sinais Brasileira. 
 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO: Expressão corpórea, filme, aula 
demonstrativa e aula de campo. 
 

RECURSOS DE ENSINO: TV, vídeo, transparência, retroprojetor e internet. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

BRITO, Lucinda Ferreira. Integração Social e Educação de Surdos. Rio de 

Janeiro: Babel Editora, 1993. 

OLIVEIRA, Ahygo. Azevedo de & MACEDO. Miriene Ferreira. Aigo: A arte de 

comunicar – I: Língua de sinais. Uberlândia: AMEDUCA, 1998. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

QUADROS, Ronice Muller de. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 
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ANEXO 25 

 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                      CRÉDITOS: 02 

CARGA HORÁRIA: 30h/aula        

NOME DA DISCIPLINA: Pedagogia Diferencial 

 

NÚCLEO TEMÁTICO: A Educação, a Escola, a Pedagogia e a Docência. 

 

TEMAS TRANSVERSAIS: Ser humano, Auto-conhecimento / Reconhecimento 
do outro. 
 

CONCEITUALIZAÇÕES: Diversidade, Diferença, Inclusão / Exclusão. 

 

CONTEÚDOS: Concepções subjacentes em relação às pessoas com 
deficiências: da eliminação à adversidade humana. 
PROCEDIMENTOS DE ENSINO: Aulas expositivas, debate grupal, leitura de 
imagens. 
RECURSOS DE ENSINO: Lousa, pincel, transparência, retroprojetor, 
fotografia, vídeo, TV. 
 

BIBLIOGRAFIA: 

STAINBACK, Susan. Inclusões: um guia para educadores. Porto Alegre. Artes 

Médicas, 1999. 

PERRENOUD, Philipe. A pedagogia na escola das diferenças. Porto Alegre, 

Artmed, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AQUINO, Júlio Groppa. Diferenças e preconceitos na escola. 2ª ed. São Paulo: 

Summus Editorial, 1999. 

JOSÉ, E. A.; E COELHO, M. T. Problemas de Aprendizagem. São Paulo: 12ª 

ed. Ática, 2001. 

SOUZA, R.C. e BORGES, M.F.S.T. A Práxis na formação de Educadores 

Infantis. Rio de Janeiro: DP & A., 2002. 
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ANEXO 26 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                      CRÉDITOS: 02 

CARGA HORÁRIA: 30h/aula        

NOME DA DISCIPLINA: Pedagogia Diferencial: Educação de Pessoas com 
Cegueira e Baixa Visão. 
 

NÚCLEO TEMÁTICO: A educação, a Escola, a Pedagogia, a Docência. 

 

TEMAS TRANSVERSAIS: Pedagogo / Identidade e Profissão. 

 

CONCEITUALIZAÇÕES: Baixa visão, cegueira, intervenção e reabilitação. 

 

CONTEÚDOS: A visão, processos educativos, cegueira e baixa visão. 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO: Dinâmica grupal, aula expositiva, debates e 
palestras. 
 

RECURSOS DE ENSINO: Retroprojetor, TV, vídeo, livros, textos, apostila. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

BRUNO, Marilda Moraes Garcia. O desenvolvimento integral do portador de 

deficiência visual: da intervenção precoce à integração escolar. São Paulo: 

Newswork, 1993. 

MARTINS, M. & RAMIREZ, F. Vision subnominal. In: Deficiência visual: 

aspectos psicoevolutivos e educativos. Ediciones Algibes, 1994. Colecion: 

Educacion para la diversidad. 
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ANEXO 27 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                      CRÉDITOS: 02 

CARGA HORÁRIA: 30h/aula        

NOME DA DISCIPLINA: Pedagogia Diferencial: Educação de Pessoas com 

Surdez. 

 

NÚCLEO TEMÁTICO: A Educação, a Escola, a Pedagogia e a Docência. 

 

TEMAS TRANSVERSAIS: Sociedade / educação: Exteriorização e Inter-

relação. 

 

CONCEITUALIZAÇÕES: Reabilitação, educação de surdo, indivíduo surdo, 
surdez, intervenção. 
 

CONTEÚDOS: As surdezes, educação de surdos. 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO: Aula expositiva dialógica, dinâmica de grupo, 
debate, palestra. 
 
RECURSOS DE ENSINO: Livro texto, revista, jornais, TV, vídeo. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

AS, Nidia Regina Limeira de. Educação de surdos a caminho do bilingüismo.  

Niterói: Ed. UFF, 1999. 

LAUNAY, CI. & BOREL – MAISONNY, S. Distúrbios da linguagem, da fala e da 

voz na infância. 2ª ed. São Paulo: Roca, 1989. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BALLANTYNE, John. Surdez. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1995. 
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ANEXO 28 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO: Pedagogia                      CRÉDITOS: 02 

CARGA HORÁRIA: 30h/aula        

NOME DA DISCIPLINA: Pedagogia Diferencial: Dificuldades de Aprendizagem. 

 

NÚCLEO TEMÁTICO: A Educação, a Escola, a Pedagogia, a Docência e a 

Gestão. 

TEMAS TRANSVERSAIS: Pedagogo / Identidade, Profissão-Docência e 

Gestão. 

CONCEITUALIZAÇÕES: Reeducação, Intervenção, Distúrbio, Dificuldades, 
Psicopedagógico. 
 

CONTEÚDOS: As dificuldades de aprendizagem e os processos de 

intervenção. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO: Aulas expositivas, GVGO, debate aberto, 
exercícios escritos. 
 
RECURSOS DE ENSINO: Lousa, pincel, livro, som. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

SCOZ, Beatriz Judith et alli. Psicopedagogia – O caráter interdisciplinar na 

formação e atuação profissional. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987. 

KEPHART, Newell C. O aluno de aprendizagem lenta. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1986. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GARCIA, Jesus Nicasio. Manual de dificuldades de aprendizagem: linguagem 

escrita, leitura, escrita e matemática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

ANTUNES, Celso. Alfabetização Emocional. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 

NUNES, Yetta M. (org.). Como as crianças constroem a leitura e a escrita. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 
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ANEXO 29 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 
 

CURSO: Pedagogia                      CRÉDITOS: 02 

CARGA HORÁRIA: 30h/aula        

NOME DA DISCIPLINA: Sistema Braille 

 

NÚCLEO TEMÁTICO: A Educação, a Escola, a Pedagogia, a Docência. 

 

TEMAS TRANSVERSAIS: Pedagogo / Identidade e Profissão. 

 

CONCEITUALIZAÇÕES: Orientação, habilidade, representação, aplicação e 
transcrição. 
CONTEÚDOS: Sistema Braille e métodos de trabalho da alfabetização ao 
ensino superior. 
 
PROCEDIMENTOS DE ENSINO: Aulas expositivas, GVGO, debate aberto, 
exercícios escritos. 
 
RECURSOS DE ENSINO: Aula expositiva, trabalhos em grupo, escrita e leitura 
de textos em Braille, confecção de materiais em Braille e ampliados. 
 
BIBLIOGRAFIA: 

FUNDAÇÃO PARA O LIVRO DO CEGO NO BRASIL. Guia do professor para o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem visual e utilização da visão 

subnominal. São Paulo, IBRASA, 1973. 

SIAULYS, Maria Olympia de Campos. Ler e Escrever em Brailler. São Paulo: 

Laramara, 1999. 

 


