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RESUMO 
 
 
Esta pesquisa investigou os saberes docentes mobilizados pelos professores de 
Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Educação Superior e suas possí-
veis contribuições para a formação de professores voltada à Inclusão. Sua realiza-
ção foi justificada pela presença cada vez maior de pessoas com deficiência nos 
cursos de educação superior e na necessária preparação das instituições, bem co-
mo dos professores, para conduzirem o processo de ensino-aprendizagem desses 
estudantes. Teve como objetivo geral analisar os saberes docentes mobilizados pe-
los professores do AEE na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 
buscando identificar elementos que contribuam para a construção de uma proposta 
de curso de formação em serviço, para professores, de modo a qualificar as práticas 
voltadas à Educação Inclusiva. Metodologicamente, este estudo realizou uma pes-
quisa que: a) do ponto de vista de sua natureza, foi aplicada; b) do ponto de vista da 
abordagem do problema, foi qualitativa; c) do ponto de vista de seus objetivos, foi 
descritiva; e (d) do ponto de vista de seus procedimentos, foi bibliográfica, documen-
tal e de campo. Utilizou, como técnica de pesquisa, o estudo de caso instrumental. A 
partir desta investigação, foi desenvolvido um curso de formação continuada para 
professores que atuam em disciplinas regulares, com base nos estudos apresenta-
dos sobre Saberes Docentes e Educação Inclusiva, como produto educacional vin-
culado à pesquisa. A partir da investigação desenvolvida, foi possível constatar: (a) 
que a formação para a docência universitária demanda investimento em formação 
pedagógica. Para tanto, há necessidade de abertura do docente para novos conhe-
cimentos; (b) conhecimentos específicos da educação especial, tais como: concep-
ções de deficiência, legislação e adequações curriculares, entre outros, importantes 
para o processo de inclusão. Porém, aparecem com maior evidência, como favorá-
veis ao processo de inclusão, os saberes gerais inerentes à profissão docente; e (c) 
que a formação continuada em serviço constitui-se em um espaço privilegiado para 
a reflexão e ressignificação da prática docente de modo a favorecer a inclusão. 
 
Palavras-chave: Saberes Docentes. Atendimento Educacional Especializado. Edu-
cação Superior. Formação Continuada Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
This research investigated the teaching knowledge mobilized by the professors of 
Specialized Educational Assistance in Higher Education, as well as their possible 
contributions to the teacher training focused on Inclusion. Its achievement was justi-
fied by the increasing presence of people with disabilities in higher education courses 
and in the necessary preparation of institutions, and also of professors, to conduct 
the teaching-learning process of these students. Its general objective was to analyze 
the teaching knowledge mobilized by the professors of the Specialized Educational 
Assistance at the Universidade do Estado de Santa Catarina, and it sought to identify 
elements that contribute to the construction of a proposal for an in-service training 
course, for professors, in order to qualify the practices aimed at Inclusive Education. 
Methodologically, this study carried out a research that: (a) from the point of view of 
its nature it was applied; (b) from the point of view of the problem approach it was 
qualitative; (c) from the point of view of its objectives it was descriptive; and (d) from 
the point of view of its procedures it was bibliographic, documentary, and field. As a 
research technique, the instrumental case study was used. From this investigation, a 
continuing education course was developed for professors who work in regular sub-
jects, and based on the studies presented on Teaching Knowledge and Inclusive Ed-
ucation, as an educational product linked to research. Furthermore, from the re-
search developed, it was possible to verify: (a) that the training for university teaching 
requires investment in pedagogical training. Therefore, there is a need for professors 
to be open to new knowledge; (b) specific knowledge of special education, such as 
conceptions of disability, legislation, and curricular adaptations, among others, which 
are important for the inclusion process. However, the general knowledge inherent to 
the teaching profession appears with greater evidence, as favorable to the inclusion 
process; and (c) that the in-service training course constitutes a privileged space for 
reflection and reframing of teaching practice in order to favor inclusion. 
 
Keywords: Teaching Knowledge. Specialized Educational Assistance. Higher Edu-
cation. Continuing Teacher Education. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A pesquisadora 

 

Apresentar-me, nestas linhas, coloca-se como um grande desafio e um exer-

cício de reflexão sobre minha caminhada até este ponto em que me percebo como 

pessoa, trabalhadora, estudante e, de forma mais recente, como pesquisadora. Tal 

exercício é, para mim, profundamente desafiador, pois o dia a dia raramente me 

proporcionou condições para que esta imersão nas vivências passadas viesse a ser 

objeto de reflexão e escrita. Neste sentido, peço, de antemão, desculpas ao leitor, 

pois, como primeira experiência de análise de vida, talvez não consiga transportar 

para estas linhas aquilo que realmente o instigue à apreciação do estudo por ora 

desenvolvido e apresentado. 

Dito isto, inicio minha apresentação dizendo que sou “filha da terra”, “manezi-

nha”, pois nasci e sempre morei em Florianópolis, com exceção de uma pequena 

experiência de moradia em Blumenau/SC, que durou apenas quatro meses. Minha 

infância foi vivida em um bairro chamado João Paulo (que, na época, chamava-se 

Saco Grande I). Nesse bairro, cursei o ensino fundamental na única escola pública, 

Escola Básica Municipal José do Vale Pereira, e foi nela que vivi minha única repro-

vação escolar, na 8ª série, na disciplina de matemática. Ainda, na mesma época, 

mudamos de bairro porque minha mãe, viúva com seis filhos pequenos, havia sido 

sorteada no programa de financiamento de casas populares para famílias de baixa 

renda da antiga COHAB (Companhia de Habitação). Em função dessa mudança, fui 

estudar no Instituto Estadual de Educação (IEE), onde refiz a 8ª série e concluí o 

ensino fundamental. 

Foi em nosso novo bairro que vivi toda a minha adolescência e início da vida 

adulta, em um condomínio popular chamado Conjunto Habitacional Panorama. Nes-

sa época, comecei a estudar à noite, pois precisava arrumar um trabalho e, assim, 

terminei o primeiro ano do ensino médio ainda no IEE. No segundo ano, passei para 

um colégio mais próximo de minha casa, chamado Colégio Estadual Aníbal Nunes 

Pires e, no mesmo ano, consegui um emprego como telefonista. Isso me fez desistir 

dos estudos, que foram retomados no ano seguinte em um supletivo, quando concluí 

meu primeiro ensino médio fazendo o 2º e 3º anos restantes. 

A experiência como telefonista terceirizada de uma grande agência bancária 
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da cidade durou dois anos (prazo máximo, na época, para contratos de trabalho ter-

ceirizado) e, ao sair desse emprego, consegui somente alguns trabalhos temporários 

e bicos. Foi em função da dificuldade de conseguir outro trabalho que, aos 19 anos, 

iniciei minha trajetória no campo da educação. 

Tal trajetória começou em 1995, quando ingressei na rede pública estadual 

como auxiliar de sala na educação infantil. Na ocasião, tinha cursado apenas o ensi-

no médio e, inspirada pela experiência com as crianças, resolvi voltar aos bancos 

escolares e fazer o curso de magistério, que concluí em 1998, enquanto ainda atua-

va na rede pública estadual. 

Após a conclusão do curso de magistério, comecei a trabalhar como professo-

ra substituta na rede municipal de Florianópolis e, em 2004, voltei para o percurso 

de formação, ingressando no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC). Cabe destacar que, durante o curso de graduação, continuei atu-

ando como professora em uma instituição particular, e também na rede pública de 

ensino do município de Florianópolis, como auxiliar de classe efetiva. 

Em 2009, com a conclusão do curso, como resultado da experiência vivida no 

componente curricular de estágio, eu e uma colega de turma publicamos no livro 

Experiências Pedagógicas com o Ensino e Formação Docente um capítulo intitulado: 

“Diversificando papéis: a sutileza das questões de gênero na Educação Infantil”, que 

foi minha única experiência com publicação. 

Em 2007, ano em que concluí o curso de Pedagogia, fui aprovada em um 

concurso público no município de Biguaçu/SC. Lá, assumi o cargo de professora 

efetiva, tendo permanecido até 2011. Nesse período, cursei especialização em Edu-

cação Básica, cujo tema do trabalho final foi: “Os Estudos de Gênero e as suas im-

plicações para a Educação Infantil”, realizada na Uniesc/Faculdade Dom Bosco. 

Em 2011, aprovada em novo concurso, retornei para a Prefeitura Municipal de 

Florianópolis, onde tomei posse como Auxiliar de Ensino, ficando até 2013. Nesse 

período, pude conhecer melhor a dinâmica de atuação administrativo-deliberativa da 

unidade educativa em que trabalhei, pois minha função permitia transitar, além das 

atividades com as crianças em sala, pelos processos de planejamento da gestão e 

deliberação democrática do NEI (Núcleo de Educação Infantil) em que trabalhava. 

Nesse local, também participei ativamente da Associação de Pais e Professores, 

sempre defendendo uma educação de qualidade que trouxesse para as crianças a 

possibilidade de ampliação de suas vivências. 



16 

 

Em função dessa experiência, comecei a perceber que a parte administrativa 

que dá suporte ao processo de ensino-aprendizagem também me interessava e, por 

isso, resolvi fazer concursos nessa área. A partir de 2013, após certo tempo de es-

tudos e algumas aprovações em concursos, comecei a atuar em instituições de en-

sino médio técnico e superior na parte administrativa e, atualmente, sou Técnica em 

Assuntos Educacionais na UDESC, tendo iniciado minhas atividades em 2014. 

Nessa instituição, de 2017 ao início de 2020, coordenei o Núcleo de Apoio 

Pedagógico e Educacional (NUAPE) do Centro de Ciências Humanas e da Educa-

ção (FAED), onde trabalhei com demandas relacionadas ao ensino, formação conti-

nuada e processo de inclusão, entre tantas outras que fazem parte do cotidiano de 

uma instituição pública de ensino superior. No NUAPE, os trabalhos eram desenvol-

vidos em quatro frentes de ação, a saber: (1) formação continuada para os professo-

res; (2) apoio pedagógico especializado; (3) cursos extracurriculares para acadêmi-

cos; e (4) apoio a vítimas de violências dentro da FAED. 

Foi esse breve período de trabalho no NUAPE que despertou as inquietações 

motivadoras desta pesquisa, pois, naquele espaço, os estudantes com deficiência 

ou Necessidades Educacionais Especiais (NEE) encontram apoio para suas deman-

das educacionais. Em função disso, no trabalho cotidiano com tais demandas, pude 

perceber alguns desafios a serem enfrentados para uma efetiva inclusão dos estu-

dantes com deficiência. 

 

 

A pesquisa 

 

A presente pesquisa fez um estudo sobre os saberes docentes dos professo-

res do Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC). Identificou e analisou como esses saberes podem contri-

buir para a elaboração de um curso de formação continuada em serviço, para pro-

fessores da Educação Superior, que favoreça o processo de inclusão no sentido de 

modificar posturas enrijecidas que limitam as possibilidades de vivência educativa 

das pessoas com deficiência. 

Quanto ao campo desta pesquisa ser uma instituição de Educação Superior, 

cientes da necessária vinculação da mesma às modalidades de Educação Profissio-

nal e Tecnológica, justificamos que Costa (2014), em pesquisa acerca da formação 
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profissional na educação superior e do perfil de empregabilidade dos egressos, des-

taca a perspectiva de compreensão do caráter profissionalizante da Educação Supe-

rior, uma vez que “a formação em curso de graduação deixou de ser diferencial e 

passou a ser condição básica para a inserção no mercado de trabalho” (COSTA, 

2014, p. 4). 

Da mesma forma, a Lei nº 9.394/1993, que define as Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira, em seu capítulo VI, artigo 43, define como finalidade do ensino 

superior: “formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais [...]” (BRASIL, 1996). Ainda, na defesa da educa-

ção superior como um espaço de educação profissional, destacamos na regulamen-

tação do campo de pesquisa a UDESC, a Resolução nº 001/2018 – CONSEPE, que 

aprova normas para a elaboração de projeto pedagógico para a criação de curso de 

graduação, na qual se define a necessidade de descrever o perfil profissional tra-

zendo a orientação de delineamento das “suas características técnicas, pessoais e 

intelectuais e das atribuições da profissão, atendendo às emergentes necessidades 

mercadológicas e às demandas sociais” (UDESC, 2018a, p. 4). 

Para ter uma melhor compreensão da escolha mencionada acima, tornou-se 

imprescindível conhecer o que caracteriza o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), seu papel na Educação Especial Inclusiva e suas especificidades dentro da 

Educação Superior. Assim, no processo de desenvolvimento da pesquisa, ao longo 

dos primeiros meses, foi se delineando mais evidentemente que o AEE, na UDESC; 

efetivou-se de forma diferenciada daquela estabelecida pelas políticas nacional e 

estadual, reguladoras desse serviço educacional na educação básica, o que poderia 

tornar confuso o uso da expressão AEE para o Ensino Superior. 

A partir dessa percepção, foi realizada uma breve pesquisa na busca por ou-

tros estudos relacionados ao AEE, na perspectiva de verificar se a mesma expres-

são era utilizada para definir o atendimento a estudantes com deficiência no Ensino 

Superior. Tal pesquisa apontou pelo menos três publicações em revistas especiali-

zadas e uma tese que fazem referência ao AEE nesse nível de ensino, sendo apre-

sentadas da seguinte forma: 

(1) Feitosa e Carvalho (2018), com o título: “O atendimento educacional espe-

cializado no ensino superior: Elementos para reflexão à luz das recentes políticas de 

inclusão das pessoas com deficiência nas instituições de ensino superior brasilei-

ras”, que se propõe a discutir o atendimento educacional especializado no ensino 
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superior considerando as políticas recentes que tratam da inclusão no Brasil. 

(2) Fernandes (2016), com o artigo intitulado: “Universidade Inclusiva: (Trans) 

Formação e Cidadania”, que apresenta como palavras-chave: ‘Educação Superior, 

Inclusão e Atendimento Educacional Especializado’, e apresenta o processo de in-

clusão na Universidade do Amazonas. 

(3) Castro e Almeida (2014) que, na realização do estudo “Ingresso e perma-

nência de alunos com deficiência em universidades públicas brasileiras”, apresen-

tam como um dos destaques o AEE desenvolvido na UNISUL (Universidade do Sul 

de Santa Catarina). 

(4) Também, a tese de Silva (2019), sob o título: “O estabelecimento de políti-

cas públicas e a cidadania das pessoas com deficiência por meio do AEE na UNIO-

ESTE/PR”, que aborda a ação dos atores envolvidos com o estabelecimento de polí-

ticas públicas de Educação Especial, no que se refere ao AEE, para atender à pes-

soa com deficiência e NEE na referida universidade. 

Os estudos acima trouxeram segurança para a utilização da expressão AEE 

nesta pesquisa, mesmo que associada a um nível de ensino que não está submetido 

aos regramentos que tratam desse tipo de atendimento no país. Cabe pontuar que, 

apesar do uso da expressão AEE para definir os atendimentos específicos aos estu-

dantes com deficiência e NEE no Ensino Superior, esse atendimento sofre, nesse 

nível de ensino e, consequentemente, no campo desta pesquisa, modificações 

quanto ao público-alvo, forma de atendimento e tipo de profissional que atua com 

esses estudantes. 

Como hipóteses para a compreensão das características específicas desse 

atendimento no Ensino Superior, podemos destacar dois fatores legais, que são: não 

haver regulamentação para esse tipo de serviço educacional que engloba o referido 

nível de ensino; e o fato das universidades gozarem de autonomia didático-científica 

e administrativa, conforme preconizado pela Constituição Nacional e reafirmado na 

Lei nº 9.394/1996, no parágrafo único do seu artigo 53. 

Esclarecidas as inquietações iniciais, ratificou-se como tema desta pesquisa: 

“Os saberes docentes dos professores de AEE”, e o problema como: “Quais os sa-

beres fundamentais à ação docente no AEE e como esses saberes podem contribuir 

com a elaboração de uma proposta de curso de formação em serviço para professo-

res, de modo a qualificar as práticas voltadas à Educação Inclusiva?” Isso torna, en-

tão, fundamental compreender o que são os saberes que constituem a docência pa-
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ra o AEE na sua interface com a Educação Superior e os aspectos próprios do pro-

cesso de inclusão. 

Movidas por essa problemática e pensando nas palavras de Freire (2003, p. 

11), “a linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto 

a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto 

e o contexto”, apresentamos a justificativa para a escolha deste tema. Em uma re-

flexão livre sobre essas palavras de Paulo Freire, as associamos à intenção de fazer 

um exercício de leitura e escrita que apresentasse elementos da realidade a ser 

pesquisada e que permitisse a formulação e reformulação de estudos e interações 

vivenciados nesta pesquisa. Guiada por esta ideia, retomo um pouco da minha ex-

periência profissional, já que tive, ao longo de dois anos, a oportunidade de partici-

par de discussões acerca das demandas do AEE. 

Em minhas atividades profissionais, participando de discussões sobre o aten-

dimento de estudantes e docentes, pude observar algumas das dificuldades enfren-

tadas no processo de inclusão das pessoas com deficiência na educação superior e, 

também, conhecer relatos de experiências de outras instituições espalhadas pelo 

Brasil acerca dessa temática. Em boa parte dessas realidades, um dos pontos apre-

sentados como de maior dificuldade para o processo de inclusão consistia na falta 

de preparo do corpo docente para trabalhar com estudantes que têm necessidades 

educacionais especiais (NEE), além de uma relativa resistência desses docentes em 

propostas que sugerissem mudanças em seus planejamentos e modos de atuar em 

sala de aula. 

Diante desses relatos, e trazendo à baila as primeiras leituras sobre o tema, 

destaca-se Azzi (2002), quando a autora apresenta que o trabalho desenvolvido pelo 

professor na sala de aula expressa a síntese de um saber pedagógico. Tal saber é 

entendido por Tardif (2011, p. 34) como um “campo teórico do ensino e da educa-

ção; saber que o professor constrói no cotidiano de seu trabalho e que fundamenta 

sua ação docente, ou seja, é o saber que possibilita ao professor interagir com seus 

alunos, na sala de aula e na escola onde atua”. Tais colocações instigaram e trouxe-

ram à tona a necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre os saberes da do-

cência. 

Assim, no percurso de pensar os caminhos da pesquisa, manifestou-se a ne-

cessidade de estudos, discussões e reflexões sobre os saberes fundamentais à efe-

tivação da prática docente e, também, a construção de sua identidade como educa-
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dor. Nessa direção, leva-se em conta que muitos autores desenvolvem classifica-

ções dos saberes da docência que, de forma mais objetiva e preliminar, podem ser 

apontados como sendo ligados à experiência, ao conhecimento da área de atuação 

e à pedagogia. Tais saberes, quando desenvolvidos em uma instituição efetivamente 

inclusiva, agregam especificidades que desafiam as percepções dos docentes sobre 

as pessoas com deficiência, as concepções de deficiência trazidas das experiências 

pessoais e do senso comum, bem como as estratégias que são empregadas durante 

o processo de ensino-aprendizagem nas aulas, desenvolvendo um olhar mais sensí-

vel para as características individuais dos estudantes. 

Logo, entendemos que a relevância social desta pesquisa ancora-se na pre-

sença, cada vez maior, de estudantes que possuem algum tipo de necessidade edu-

cacional específica nos espaços da Educação Superior, assim como na necessidade 

de discussões e reflexões sobre a importância da atuação docente e das mediações 

estabelecidas em sala de aula para o sucesso do percurso acadêmico desses estu-

dantes e do processo de inclusão como um todo. 

Nessa perspectiva, com o desenvolvimento da pesquisa nesta temática, dese-

jou-se contribuir para a ampliação das discussões e reflexões acerca da importância 

dos saberes relacionados ao processo de inclusão na prática da docência que, no 

campo pedagógico, pode colaborar para a ampliação dos horizontes e possibilida-

des da atividade docente e, para além dele, estará colocando as Instituições de 

Educação Superior em uma posição de defesa da cidadania das Pessoas com Defi-

ciência, favorecendo o direito a uma educação plena de experiências nos espaços 

acadêmicos. 

Sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa é o seguinte: “Analisar os sa-

beres docentes mobilizados pelos professores do AEE na UDESC, buscando-se 

identificar elementos que contribuam para a elaboração, aplicação e avaliação de 

uma proposta de curso de formação continuada em serviço para professores de mo-

do a qualificar as práticas voltadas à Educação Inclusiva”. Dos desdobramentos do 

objetivo geral, apresentaram-se os seguintes objetivos específicos: (a) conhecer e 

sintetizar os regramentos e as dinâmicas de trabalho no AEE na UDESC; (b) identifi-

car os saberes fundamentais para a docência no AEE por meio da interlocução entre 

a literatura da área, regramentos institucionais e pesquisa empírica; e (c) desenhar, 

implementar, aplicar e avaliar um curso de formação continuada para professores 

que atuam em classes regulares do ensino superior, pensado a partir dos saberes 
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docentes apresentados pelos professores do AEE e da interlocução com os autores 

da área de saberes docentes e educação inclusiva. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, destaca-se que a pesquisa é de 

natureza aplicada, a qual, segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 126), “procura 

produzir conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas es-

pecíficos”. A fim de dar clareza à compreensão da natureza aplicada da pesquisa, 

retoma-se que um dos objetivos específicos foi a elaboração, aplicação e avaliação 

de um produto educacional que, conforme preconiza o regulamento geral do Pro-

grama de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), tenha 

aplicabilidade imediata, considerando a tipologia definida pela Área de Ensino. As-

sim, o produto educacional vinculado a esta pesquisa, o qual a caracteriza como 

uma pesquisa aplicada, foi a construção, em todas as suas etapas, de um curso de 

formação continuada em serviço para professores. 

Do ponto de vista da abordagem do problema, esta pesquisa se caracteriza 

como qualitativa, já que essa perspectiva de abordagem tornou possível aproveitar 

os conhecimentos da pesquisadora, os quais foram adquiridos ao longo do trabalho 

desenvolvido, por dois anos, no núcleo que presta atendimento aos estudantes do 

Centro de Ciências Humanas e da Educação da UDESC. 

A característica qualitativa foi, também, ao encontro da pretensão de estabe-

lecer uma aproximação com a situação e os sujeitos da pesquisa, tecendo relações 

e análises que dessem conta de perceber a dinâmica intrínseca à temática, objeto 

do estudo. A mesma abordagem, como apontam Lakatos e Marconi (2004, p. 269), 

“preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a 

complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre 

investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc.”. 

Outro aspecto da abordagem qualitativa que se apresenta, dentro das pesqui-

sas em educação, diz respeito à possibilidade do aprofundamento nas questões, 

tanto subjetivas quanto externas, mas que influenciam na realidade pesquisada e 

que não estão acessíveis pela mera análise documental ou a observação pontual. 

Segundo Gatti e André (2011, p. 9), 

 

Todo esse conjunto de possibilidades para o estudo de problemas em edu-
cação ampliou o universo epistemológico da discussão dos fatos educacio-
nais e permitiu, pelas novas posturas assumidas, um engajamento mais for-
te dos pesquisadores com as novas realidades investigadas [...]. 
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Esse aspecto, em particular, apresentou-se como muito promissor para quem 

já esteve inserida, mesmo que atuando profissionalmente, na realidade pesquisada, 

pois as informações e vivências, mesmo que em um tempo pontual, das dinâmicas 

institucionais e dos protocolos relacionados aos elementos centrais da temática, a 

saber, atendimento aos estudantes com NEE e a formação continuada da institui-

ção, possibilitaram ampliar a reflexão e compreensão dos limites e possibilidades do 

objeto pesquisado. 

Esta pesquisa também pode ser definida como descritiva, pois, de acordo 

com Yin (2005), preconiza a descrição de um fenômeno de maneira extenuante, a 

qual pode pôr em vista questionamentos geradores de estudos posteriores, tendo, 

nesse sentido, caráter exploratório. Köche (2009) acrescenta que a pesquisa descri-

tiva estuda a relação entre duas ou mais variáveis de um dado fenômeno. 

Além disso, a execução da presente pesquisa foi realizada por intermédio de 

pesquisa bibliográfica, de análise documental e de estudo de caso instrumen-

tal, tendo por base os trabalhos de Yin (2005). Para o autor, o estudo de caso é um 

dos caminhos para a realização de pesquisa de ciência social. Em geral, estudos de 

caso são as estratégias preferidas quando as questões ‘como?’ ou ‘por quê?’ estão 

presentes, quando o investigador tem um pequeno controle sobre os eventos, e 

quando o foco é  em fenômeno contemporâneo no âmbito de alguns contextos da 

realidade. Ainda, segundo o mesmo autor, o estudo de caso é uma estratégia que 

pode ser escolhida para se examinar acontecimentos quando não se podem mane-

jar comportamentos importantes. 

Acrescenta-se que o estudo de caso apresenta-se como possibilidade para a 

compreensão de “fenômenos sociais complexos”, metodologia aplicável a contextos 

reais, que demandam, para sua explicação, o entendimento do contexto humano e 

social que permeia sua ocorrência (YIN, 2005). 

O estudo de caso instrumental caracteriza-se como aquele em que o pesqui-

sador toma como referência um caso (instituição, pessoa, programa, etc.), quando 

temos um problema de investigação, uma hesitação, uma necessidade de compre-

ensão do todo que pode ser alcançado, com um conhecimento mais profundo, estu-

dando um caso particular (STAKE, 2007). O interesse do pesquisador, no estudo de 

caso instrumental, portanto, não reside na unidade específica, mas nas contribui-

ções que ela pode fornecer para a compreensão de um problema ou uma teoria. 
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O local de realização desta pesquisa foi a UDESC. O levantamento dos su-

jeitos que se encaixavam na condição de participante, bem como o acesso aos con-

tatos eletrônicos dos professores potenciais participantes, foi solicitado ao Núcleo de 

Acessibilidade Educacional (NAE), espaço institucional que articula as ações de 

atendimento pedagógico aos estudantes e aos núcleos setoriais dos centros de en-

sino. Tal levantamento foi realizado no mês de julho de 2020 e indicou três professo-

res como potenciais participantes. 

Os sujeitos da pesquisa foram dois professores/as, os quais prestam atendi-

mento extraclasse para estudantes que comprovam alguma necessidade educacio-

nal específica. A amostra utilizada nesta pesquisa equivale a 66% do total de pro-

fessores que realizam esse atendimento. 

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário elaborado e apli-

cado com auxílio da ferramenta de formulários do Google. Como técnica para a cole-

ta de dados, o questionário caracteriza-se por um conjunto de perguntas que são 

respondidas pelo próprio participante, sem a interferência do pesquisador. Assim, ao 

elaborar o questionário, o pesquisador deve estar atento à centralidade dos objetivos 

a serem alcançados e da relevância de cada questão apresentada. 

Outro aspecto fundamental é a clareza das informações apresentadas aos 

pesquisados, pois Barros e Lehfeld (2000, p. 50) alertam que “o pesquisador, ao 

elaborar seus questionários, deve ter a preocupação de determinar o tamanho, o 

conteúdo, a organização e clareza de apresentação das questões a fim de estimular 

o informante a responder”. Tal preocupação deve permear tanto as perguntas pro-

priamente ditas quanto às instruções prévias ao preenchimento do questionário. 

Barros e Lehfeld (2000, p. 50) também apontam que o questionário é um ins-

trumento “significativamente eficaz quando é aplicado a grupos de pesquisados de 

nível instrucional alto”, o que corrobora com o fato de que os participantes da pes-

quisa são professores com formação de nível superior. 

A elaboração do questionário contou com perguntas abertas e fechadas, en-

tendidas por Barros e Lehfeld (2000) como sendo fechadas aquelas que restringem 

a opção de resposta do pesquisado com alternativas preestabelecidas, e as abertas 

como sendo aquelas em que é dada ao participante total liberdade de resposta. A 

utilização do questionário com perguntas abertas torna-se elemento fundamental 

para a pesquisa na medida em que dá possibilidade de elaborar questionamentos 

em que o participante poderá discorrer sobre elementos próprios da sua experiência, 
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trazendo para a pesquisa a possibilidade de outras descobertas e a construção de 

novos caminhos. Nessa perspectiva, apesar do pesquisador promover intencional-

mente os direcionamentos para o foco da pesquisa, a formulação das questões pode 

ser feita de modo a permitir uma maior liberdade ao participante para discorrer livre-

mente acerca dos pontos a serem levantados, trazendo elementos que podem enri-

quecer o estudo a ser desenvolvido. 

As perguntas foram formuladas com base nos estudos teóricos sobre as te-

máticas centrais desta pesquisa, a saber: Saberes da Docência e Educação Especi-

al Inclusiva. Nesta última, as perguntas trouxeram relação direta com aspectos práti-

cos dos atendimentos prestados aos estudantes com NEE. Para melhor estruturar o 

questionário, as perguntas foram elaboradas por tópicos temáticos, tais como: In-

formações Pessoais, Formação Acadêmica, Atuação Profissional e Saberes Docen-

tes. 

O tópico “Informações Pessoais” foi relacionado diretamente com a questão 

do resgate das memórias pessoais que impulsionaram o trabalho no AEE, ou seja, 

são perguntas voltadas à percepção de fatores da vida pessoal na escolha da pro-

fissão e faixa etária, associadas à experiência, que podem ser reveladoras de carac-

terísticas próprias da prática. 

O tópico “Formação” esteve voltado à investigação sobre aspectos da forma-

ção inicial e continuada do participante, incluindo conhecimentos e autores da for-

mação que fundamentam e auxiliam a prática desenvolvida. 

O tópico “Atuação Profissional” focaliza perguntas voltadas à profissionaliza-

ção enquanto docente, tempo de profissão e outras experiências no atendimento ao 

AEE. 

O tópico “Saberes Docentes” foi voltado a explorar os saberes específicos do 

atendimento no AEE, instigando opiniões sobre as especificidades e pontos impor-

tantes da docência voltada à inclusão dos estudantes com deficiência na interface 

com o processo de inclusão que deve ocorrer na sala de aula regular. 

Ao final, foi deixado um espaço aberto para contribuições que, porventura, 

não estivessem contempladas nas perguntas anteriores. 

O termo de consentimento e livre esclarecimento foi enviado anexo ao e-mail, 

e as orientações indicavam a leitura e concordância prévia do mesmo como condi-

ção indispensável para a devolutiva do questionário respondido. Esta pesquisa foi 

aprovada com o número CAAE 30472320.4.0000.5361, no comitê de ética na Pes-
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quisa com Seres Humanos, conforme o Anexo. 

Para a análise dos dados apurados ao longo da pesquisa, foi utilizada a técni-

ca de análise de conteúdo, conforme a definição de Barros e Lehfeld (2000, p. 70): 

 

A análise de conteúdo se constitui num conjunto de instrumentos metodoló-
gicos, que asseguram a objetividade, sistematização e influência aplicadas 
aos discursos diversos. É atualmente utilizada para estudar e analisar mate-
rial qualitativo, buscando-se melhor compreensão de uma comunicação ou 
discurso, de aprofundar suas características gramaticais às ideológicas e 
outras, além de extrair os aspectos mais relevantes. 

 

Como é possível perceber na colocação dos autores acima, a análise de con-

teúdo apresenta-se como uma técnica muito eficaz para a interpretação dos dados 

em pesquisas qualitativas, sobretudo quando existe a coleta de dados por meio do 

discurso dos sujeitos e dados que não podem ser quantificados, e sim interpretados. 

Bardin (1977) apresenta as seguintes etapas para a análise dos dados por 

meio da análise de conteúdo: pré-análise; a exploração do material e o tratamento 

dos resultados; a inferência e a interpretação. 

No processo de pré-análise, organizam-se os dados coletados com o objetivo 

de tornar as informações operacionais e sistematizando as primeiras ideias. Segun-

do Barros e Lehfeld (2000), tratam-se da fase de organização do material a ser utili-

zado. Ainda na mesma fase, busca-se o contato inicial com os dados propriamente 

ditos, assinalando os conceitos mais utilizados por meio do contato com os docu-

mentos da coleta de dados. Posteriormente, ocorre a demarcação do que será ana-

lisado com o auxílio de hipóteses e objetivos predefinidos, seguida da deliberação 

de indicadores mediante a seleção de fragmentos das escritas nos documentos da 

análise. 

Depois, seguimos com a realização da análise propriamente dita. Barros e 

Lehefeld (2000, p. 72) apontam que, nessa fase, “o pesquisador deve ter bem claro 

o que deseja do material, estudando, por exemplo, cuidadosamente a execução do 

instrumental de coleta de dados”. Assim, foi realizada a exploração do material com 

a definição das seguintes categorias: a) construção da identidade como docente do 

AEE; b) formação inicial e continuada; c) experiência docente; d) concepções sobre 

deficiência e inclusão; e) saberes considerados essenciais para a docência inclusiva. 

A partir da identificação das categorias apresentadas, foram analisadas convergên-

cias e divergências dos dados, bem como unidades de contexto que auxiliaram na 
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compreensão e aprofundamento da análise. 

A última etapa caracterizou-se pelo tratamento, inferência e interpretação, e 

foi destinada ao tratamento dos resultados, quando aconteceu a condensação e o 

destaque das informações para análise. Nessa fase, segundo Bardin (1977, p. 101), 

“o analista, tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode então pro-

por inferências e adiantar interpretações a propósito dos objectivos previstos”. O 

mesmo autor também aponta para a possibilidade de outras descobertas inespera-

das que culminam nas interpretações que partem da intuição e da análise reflexiva e 

fundamentada. 

 

 

Organização textual desta dissertação 

 

Esta dissertação apresenta a seguinte estrutura: 

Nas Considerações Iniciais, conforme já observado, são apresentadas a pes-

quisadora e a pesquisa, identificando, nesta última, o problema de pesquisa, os ob-

jetivos, os caminhos metodológicos (ancorando-se nas leituras de Yin [2005], Barros 

e Lehefeld [2000], e Bardin [1977], entre outros), bem como a justificativa e as moti-

vações que envolveram a escolha da temática. 

O primeiro capítulo é constituído da fundamentação teórica em que se apre-

senta, primeiramente, um levantamento de pesquisas que buscam a relação entre 

os saberes docentes e o AEE, trazendo as considerações de 11 pesquisadores, com 

destaque para as pesquisas de Nozi (2013) e Coutinho (2013). Em seguida, apre-

sentam-se estudos privilegiados em saberes docentes sob a ótica dos autores Gau-

thier et al. (2006), Tardif (2011), Shulman (2005), Pimenta (2002), Freire (2019), en-

tre outros que dialogam com a temática. Outro estudo apresentado trata da Educa-

ção Inclusiva, passando por aspectos históricos e legais do processo de escolariza-

ção das pessoas com deficiência, bem como conceitos e compreensões que nortei-

am essa concepção de educação. Para tanto, contamos com os autores: Mendes 

(2006; 2010), Mazzotta (2005), Mantoan (2015), Oliveira e Weschenfelder (2017), 

entre outros que contribuem para as ideias apresentadas. 

O segundo capítulo apresenta o campo da pesquisa, ou seja, uma breve con-

textualização da UDESC e sua estrutura de atendimento aos estudantes com NEE, 

seguindo-se a análise dos dados obtidos por meio das respostas, ao questionário, 



27 

 

dos/as docentes que atuam no AEE da UDESC, apresentados de modo a fazer in-

terlocuções com os estudos teóricos propostos. 

No terceiro capítulo, apresenta-se o produto educacional, sua regulamentação 

e estudos sobre formação continuada e pedagogia universitária, os quais deram as 

bases para o desenvolvimento da proposta do mesmo. Com relação à formação 

continuada, as autoras Cunha (2007), Pimenta e Anastasiou (2002), Saviani (2009), 

Pimenta (2002), Freire (2019) e outros contribuem para pensar a formação continu-

ada docente. O debate sobre a pedagogia universitária, considerado importante para 

pensar a formação continuada dos docentes do ensino superior, também é pautado 

sobre a luz de autores como Bolzan e Isaia (2007; 2010), Pasqualli (2013), Pimenta 

e Anastasiou (2002), Cunha (2007) e Pensin (2017), buscando reconhecer o público-

alvo da formação desenvolvida. O final desse capítulo apresenta, de forma objetiva, 

a estrutura do produto educacional: “Curso de formação continuada docente: Refle-

tindo sobre docência e deficiência: Trilhando caminhos para a inclusão”, sua modali-

dade de oferta e formas de avaliação da aprendizagem e do curso de modo geral. 

Por fim, o último texto traz as Considerações Finais tecidas a partir da análise 

e dos aprendizados gerados em todas as etapas de elaboração desta pesquisa, bem 

como no desenvolvimento do produto educacional, construído e aplicado como re-

sultado prático da mesma. 
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CAPÍTULO I 

AS INTERFACES ENTRE OS SABERES DOCENTES E A EDUCAÇÃO ESPECIAL 

INCLUSIVA 

 

Na expectativa de ter uma melhor compreensão da temática dos saberes do-

centes associados ao AEE realizada em uma instituição de Educação Superior, bus-

cou-se fazer, inicialmente, um levantamento de dissertações e teses com temáticas 

congêneres. Para tanto, foi realizada uma busca tendo como descritores as pala-

vras-chave desta pesquisa: Saberes Docentes, Atendimento Educacional Especiali-

zado e Educação Superior. Os repositórios escolhidos para a realização da busca 

foram as plataformas do Instituto Brasileiro de Informação de Ciência e Tecnologia 

(IBICT) e no Banco de Teses e Dissertações da CAPES. 

No IBICT, a pesquisa inicial apresentou nove resultados, sendo oito disserta-

ções e uma tese. Na análise do título e/ou palavras-chave desses estudos, três dis-

sertações apresentavam uma relação indireta com apenas uma palavra-chave ou a 

pesquisa proposta, tratando essencialmente de temáticas referentes a deficiências 

específicas e, em função dessa característica, foram descartadas. No Banco de Te-

ses e Dissertações da CAPES, utilizando os mesmos mecanismos de busca, a pes-

quisa apresentou um resultado de mais de 480 mil estudos. Assim, em função do 

número elevado de trabalhos resultantes da busca, optou-se por fazer uma análise 

preliminar nos 100 primeiros resultados apresentados, considerando-se inicialmente 

o título e, em caso de dúvida, foram observadas conjuntamente as palavras-chave 

desses trabalhos. Nesse processo, foram selecionadas quatro dissertações e uma 

tese, que apresentavam relação com a temática apresentada e que, de alguma for-

ma, poderiam trazer contribuições ao estudo realizado. 

Como destaque do levantamento realizado, cabe apresentar a pesquisa de 

Nozi (2013) que, por meio de uma análise dos saberes docentes recomendados pela 

produção acadêmica para a inclusão escolar de alunos com NEE, aponta para cinco 

dimensões de saberes docentes: 1) dimensão conceitual; 2) dimensão procedimen-

tal; 3) dimensão atitudinal; 4) dimensão contextual; e 5) outras características pes-

soais do professor que favorecem o processo de inclusão. A referida autora ainda 

propôs, com base na análise dos conteúdos apresentados no estudo, a divisão des-

sas dimensões por temas que são apresentados a seguir, pois trazem para a dis-

cussão uma aproximação maior com aspectos da prática docente, e conduzem a 
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uma maior reflexão sobre elementos essenciais para uma atuação docente inclusiva. 

Na dimensão atitudinal, Nozi (2013) aponta para as temáticas: valorizar a dife-

rença e a heterogeneidade; acreditar no potencial dos alunos e estimular o desen-

volvimento deles; ter responsabilidade pedagógica: compromisso com o desenvol-

vimento e aprendizagem dos alunos; dispor-se a ressignificar conceitos e práticas; 

dispor-se a estar em processo contínuo de autoformação, formação continuada ou 

em serviço; dispor-se à alteridade; ser favorável à Educação Inclusiva; e dispor-se a 

buscar apoio. 

Na dimensão procedimental, tem-se como associação: identificar e atender as 

necessidades educacionais de cada aluno; proceder ao planejamento das aulas; 

proceder ao planejamento de ensino; proceder a adaptações e/ou diferenciação cur-

ricular; proceder à avaliação da aprendizagem dos alunos com NEE; desenvolver 

práticas pedagógicas inovadoras e diversificadas; trabalhar coletivamente/ colabora-

tivamente/cooperativamente com professores e alunos; estabelecer relações teórico-

práticas; desenvolver um clima emocional e afetivo positivo em sala de aula em rela-

ção aos alunos com NEE; adquirir conhecimentos didático-pedagógicos; promover 

procedimentos que visem à socialização e respeito entre os alunos e proceder à 

avaliação e organização do espaço físico da sala de aula. 

Na dimensão das características pessoais do professor que favorecem a in-

clusão de alunos com NEE, a referida autora apresenta as seguintes temáticas: ser 

um professor que reflete sobre sua prática; ser crítico; ter autonomia; ser criativo; ser 

flexível; ter autoconhecimento. 

Na dimensão conceitual, aponta-se para o professor: ter conhecimentos es-

pecíficos sobre as deficiências e as NEE; ter conhecimento das teorias de desenvol-

vimento humano e de aprendizagem; conhecer a legislação e lutar pelos seus direi-

tos e dos alunos com NEE; conhecer e compreender a importância dos pressupos-

tos da educação inclusiva; e conhecer sobre o uso das tecnologias para o ensino. 

Por último, a dimensão contextual direciona para a responsabilidade político-

social e o diálogo com o contexto sociocultural dos alunos. 

Contribuindo para a reflexão sobre os saberes que favorecem o processo de 

inclusão das pessoas com NEE e desenvolvendo um estudo voltado para os docen-

tes do AEE, assinala-se o estudo de Santos (2016), que investiga as contribuições 

do saber filosófico para a formação ética dos professores de AEE. Como resultado 

da pesquisa, a autora aponta que a ética e a formação docente são assuntos na 
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pauta atual, sendo necessário considerar como tais assuntos estão fazendo parte da 

prática docente. Ela considera, também, que “o exercício da docência requer atitu-

des, decisões e ações que têm implicações éticas” (SANTOS, 2016, p. 19), e que, 

em função disso, o docente precisa estar mais preparado para lidar com tais ques-

tões, as quais, no cotidiano do AEE, apresentam, como dilemas, decisões e defesa 

de direitos seus e dos alunos. Por fim, pontua que é necessário um saber voltado 

para o “dever ser” e destaca a importância da ética para fundamentar as concepções 

e as ações dos docentes (SANTOS, 2016). 

Na linha das experiências voltadas aos saberes da inclusão no ensino superi-

or, Coutinho (2013) fez um estudo sobre a construção de saberes docentes para a 

inclusão das pessoas com deficiência a partir dos professores do curso de pedago-

gia do sertão pernambucano. Seu estudo revela que, apesar da não formação volta-

da à educação inclusiva, os professores pesquisados apresentam saberes construí-

dos na própria prática pedagógica, que contribuem para a inclusão educacional. 

A pesquisadora identificou um total de dezenove saberes inclusivos, sendo 

eles: reconhecer o aluno com deficiência; identificar nos alunos os diferentes tipos 

de deficiência; reconhecer, na legislação nacional, os princípios e orientações que 

garantem os direitos de aprendizagem das pessoas com deficiência; reconhecer, 

nos recursos didáticos e nas tecnologias assistivas, meios auxiliares que garantam a 

aprendizagem de alunos com deficiência; identificar as potencialidades e limitações 

dos alunos com deficiência no contexto educacional; reconhecer a diferença entre a 

atuação do gestor escolar e do professor, para a garantia do direito de aprendiza-

gem das pessoas com deficiência; estabelecer relações entre a prática de ensino 

com alunos com deficiência na educação básica e a prática de ensino no curso de 

pedagogia; analisar criticamente a formação profissional para atuação com alunos 

com deficiência no contexto escolar; reconhecer a importância dos profissionais do 

Atendimento Educacional Especializado para garantir a aprendizagem dos alunos 

com deficiência; promover adaptações curriculares para a garantia da aprendizagem 

do aluno com deficiência; reconhecer a especificidade da escrita e da língua da pes-

soa surda; reivindicar melhores condições de trabalho para atendimento educacional 

dos alunos com deficiência; reconhecer a necessidade de acessibilidade para a in-

clusão de alunos com deficiência no contexto escolar; reconhecer que o sucesso da 

prática de ensino com alunos com deficiência é o resultado de um trabalho coletivo 

que envolve todos os atores do contexto educacional; apresentar uma atitude de 
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alteridade frente aos alunos com deficiência; reconhecer outras instituições educati-

vas que atendem alunos com deficiência; trabalhar em cooperação com a família 

para garantir a inclusão educacional das pessoas com deficiência; posicionar-se cri-

ticamente diante da exclusão das pessoas com deficiência; e diferenciar o processo 

de integração do processo de inclusão na prática educativa com alunos com defici-

ência (COUTINHO, 2013). 

Os saberes identificados por Coutinho (2013) foram classificados nas seguin-

tes categorias de análise: o saber central; os saberes estruturantes; os saberes peri-

féricos; e os saberes isolados. Ela aponta como fonte desses saberes o contexto 

formativo da prática pedagógica na Educação Básica, o contexto formativo da práti-

ca pedagógica no Ensino Superior e o contexto da formação de professores. Outro 

aspecto importante pontuado foi quanto à manifestação, durante as narrativas dos 

professores, de que os conhecimentos específicos e teóricos, relacionados à inclu-

são educacional, são minimamente construídos durante sua formação inicial e conti-

nuada. Como conclusão, a autora reforça que as políticas públicas para o ensino 

superior devem se intensificar, buscando garantir espaços formativos para todos os 

membros da comunidade acadêmica no sentido de possibilitar a construção de sa-

beres que promovam o direito de acesso e permanência de todos os alunos público-

alvo da Educação Especial no ensino superior. 

Cardoso (2013) e Camargo (2014), em pesquisas focadas nas salas de recur-

sos multifuncionais, que envolvem, entre outras temáticas, a organização do traba-

lho pedagógico e a formação e atuação de professores no Atendimento Educacional 

Especializado, apesar de serem pesquisas voltadas aos professores do AEE da 

educação básica, apontam aspectos interessantes para a reflexão sobre os saberes 

e atuação desses profissionais também na Educação Superior. Nesse sentido, a 

pesquisa de Cardoso (2013) revela uma falta de compreensão dos professores 

quanto à ação pedagógica dentro do seu espaço de atuação, gerando efeitos na 

caminhada para uma educação inclusiva. 

Outro ponto relevante apontado por Cardoso (2013) foi a utilização da pesqui-

sa colaborativa como alternativa utilizada a fim de superar os problemas enfrentados 

nas práticas cotidianas, por meio da troca de experiência, discussões e reflexões 

que podem trazer importantes contribuições na atuação dos docentes. Já Camargo 

(2014) destaca a importância da formação continuada, que é apontada nos relatos 

dos professores participantes da pesquisa que, apesar de reconhecerem fragilidades 
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em programas de formação já oferecidos, identificam que estes representam um 

grande avanço, dentro da realidade pesquisada. 

Com pesquisa também direcionada ao AEE, porém com foco na constituição 

do professor do referido serviço, Dorneles (2013) buscou problematizar como as 

produções discursivas do AEE definem os modos de ser professor de Educação Es-

pecial e Inclusiva e quais são os efeitos desses discursos nas práticas pedagógicas. 

Como resultado, foi observado que os professores de Educação Especial estão vi-

venciando conflitos no que diz respeito ao trabalho, e que reside nesses profissio-

nais a sensação de “esvaziamento”, pois suas inúmeras atribuições deixam margina-

lizadas as ações pedagógicas no seu trabalho. 

Na linha de uma perspectiva colaborativa para a atuação do professor de 

apoio à inclusão, destaca-se a pesquisa realizada por Freitas (2013), referente à 

atuação do professor de apoio à inclusão e os indicadores de ensino colaborativo, 

na qual se propõe a análise de aspectos da inclusão escolar dos alunos com NEE 

por meio da compreensão de como vem se constituindo a atuação dos profissionais 

de Educação Especial. Assinala, na perspectiva apontada, a emergência de desen-

volver uma atuação articulada entre os diferentes agentes educacionais no âmbito 

da inclusão escolar na perspectiva colaborativa que, segundo a autora, vem assu-

mindo um papel essencial para uma relação propositiva entre esses profissionais e 

contribuindo para o sucesso escolar dos estudantes com NEE, como também dos 

demais estudantes. 

Fields (2014) desenvolve em sua tese uma pesquisa voltada para os profes-

sores de Química, trazendo como proposta investigar os saberes profissionais para 

o exercício da docência pautada na educação inclusiva. Ao refletir sobre os saberes 

profissionais voltados à inclusão, mesmo que na docência de uma área específica, 

traz elementos úteis para se pensar um processo de apropriação de saberes inclusi-

vos, quando indica que a pesquisa na área de educação inclusiva deve estar pre-

sente na formação inicial, de modo a favorecer a busca pela compreensão das es-

pecificidades e dos dilemas do contexto escolar inclusivo, e que possam induzir à 

apropriação dos saberes das experiências e da atuação profissional. 

A análise de professores sobre o contexto pedagógico considerado a partir do 

acesso de uma estudante surda na educação superior foi objeto de estudo de Gal-

vadao (2017). No movimento da pesquisa, a autora entrevistou professores que fize-

ram parte do processo de inclusão específico, concluindo que: a) os docentes ne-
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cessitam de orientações sobre as diferenças políticas, pedagógicas, linguísticas e 

culturais para compreender e trabalhar com essa nova premissa e demonstram 

abertura para receber tais direcionamentos; b) a necessidade de debruçar mais so-

bre essas questões e tomar medidas práticas e posturas responsáveis, sobretudo da 

própria instituição, pois, foi observado que as melhorias realizadas partiram da inicia-

tiva de docentes, de alunos e do grupo de pesquisa empenhados em favorecer o 

processo de permanência da estudante. 

Os efeitos na docência universitária diante do processo de inclusão de estu-

dantes com deficiência na educação superior foi objeto de estudo de Pieczkowski 

(2014), que desenvolveu a tese de que a presença de estudantes com deficiência 

produz efeitos na docência universitária, implicando a forma de ser docente. Con-

forme a autora, o exercício da docência com “o diferente” é uma possibilidade para 

que o docente das áreas do conhecimento que compõem a educação superior des-

cubra que não basta dominar os conteúdos de sua área, pois a docência é profissão 

que pressupõe o encontro com o novo, com o imprevisível. Apresenta, também, a 

ideia de que o encontro com os estudantes com deficiência permite ao professor a 

reflexão sobre os discursos inclusivos frequentemente reproduzidos de forma mecâ-

nica. 

Vestena (2017), ao pesquisar o perfil profissional da rede de educação espe-

cial na educação superior, focando na formação desses profissionais e nos seus 

processos e práticas, aponta, entre outras conclusões, como características neces-

sárias aos profissionais do serviço em questão, a empatia, a consideração incondici-

onal positiva, congruência e autenticidade; características consideradas importantes 

para o atendimento aos estudantes. Ainda demonstra, como resultado, que se torna 

necessário investir em políticas ou regulamentos internos que tratem minimamente 

do atendimento das NEE, além de outras orientações para esses estudantes e pro-

fissionais no contexto institucional de educação superior, campo da pesquisa, bem 

como nacionalmente. 

Indo além das pesquisas até o momento apresentadas, que trouxeram à baila 

caminhos já trilhados envolvendo aspectos relevantes da temática proposta por esta 

pesquisa, cabe agora apresentar, dentro dos campos de estudos dos Saberes Do-

centes e da Educação Especial e Inclusiva, as contribuições de autores que proble-

matizam e aprofundam a reflexão sobre as mesmas. 

Para a compreensão dos saberes docentes dos professores do AEE e suas 
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possíveis contribuições à formação continuada, traremos uma reflexão relacionada 

aos estudos que tratam da importância dos saberes que configuram o exercício da 

docência, de modo geral, na dinâmica de compreensão dos processos educativos. 

Assim, seguimos trazendo os estudos sobre saberes docentes, como também estu-

dos voltados à área de Educação Especial Inclusiva, devido às suas relevâncias 

como alicerces teóricos do presente estudo. 

 

 

1.1 Reflexões sobre os saberes docentes: um conhecimento necessário 

 

A docência é uma profissão que se diferencia das demais profissões pelo seu 

grau de complexidade e desafio. Nóvoa (2002), ao pontuar aspectos inerentes aos 

dilemas da profissão docente na atualidade, traz elementos que demonstram tal 

complexidade, colocando que, ao contrário de outras atividades profissionais, a do-

cência implica em participação dos estudantes, necessitando da cooperação ativa 

destes. Gauthier et al. (2006) acrescentam que se instala entre mestre e estudantes 

um processo interativo em que os comportamentos de um provocam reações no ou-

tro, e assim reciprocamente. 

Nóvoa (2002) destaca, como outro desses aspectos, a dimensão emocional 

que interfere e está sempre presente no trabalho docente. Apresenta ainda, como 

forma de entender a complexidade da docência, sua relação com a sociedade, onde 

as expectativas depositadas sobre o professor lhe conferem grande responsabilida-

de na formação dos estudantes. No que diz respeito à relação do professor com a 

sociedade, Tardif (2011, p. 114) reflete que: “exige-se, cada vez mais, que os pro-

fessores se tornem profissionais da pedagogia, capazes de lidar com os inúmeros 

desafios suscitados pela escolarização de massa em todos os níveis do sistema de 

ensino”; exigência percebida sobremaneira nos dias atuais. 

Refletindo sobre o processo educativo e seus saberes, Saviani (1996) define 

tal processo como um fenômeno reconhecidamente complexo que se apresenta na 

sociedade atual como um universo muito heterogêneo, tanto nas estruturas de orga-

nização e efetivação quanto no modo como seus agentes as traduzem. Pimenta e 

Anastasiou (2002) complementam tal definição ao caracterizarem docência e ensino: 

a docência como uma atividade profissional que se situa em dado momento históri-

co, edificada pelas necessidades apresentadas pela sociedade em que está inserida 
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e com base nos significados sociais que a ela são incorporados; e ensino como “fe-

nômeno complexo, enquanto prática social realizada por seres humanos com seres 

humanos”, que “é modificado pela ação e relação desses sujeitos que, por sua vez, 

são modificados por esses processos” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 189). 

Na análise do processo de construção da identidade dos professores, Nóvoa 

(2013) aponta para o que define como os “três AAA” que sustentam o processo. São 

eles: (a) adesão – voltada a princípios de valores, bem como a “um investimento po-

sitivo nas potencialidades das crianças e dos jovens” (NÓVOA, 2013, p. 16); (b) 

ação – escolhas voltadas para a prática, o agir e a tomada de decisão, e são influ-

enciadas por aquilo que foi vivido no foro profissional e pessoal; e (c) autoconsciên-

cia – processo de reflexão que o professor tem da sua própria ação e que o leva à 

tomada de decisão. Tal análise deixa evidente o processo dinâmico e contínuo que 

vai, ao longo da trajetória profissional e de vida, moldando a maneira de cada um 

fazer-se professor (NÓVOA, 2013). 

Diante de uma profissão tão desafiadora, muitos estudos já consolidados se 

debruçam sobre a docência, seus saberes e características peculiares, que contri-

buem para a constituição da identidade desses profissionais. Tais estudos acabam 

por delimitar os saberes e identidades docentes como um campo de pesquisa fun-

damental para estruturar políticas voltadas à formação inicial e continuada dos pro-

fessores, bem como planos e projetos que envolvem o cotidiano educacional, inclu-

indo as práticas vivenciadas dentro da sala de aula. Dentre tais estudos, destacam-

se aqueles que, pautados de modo geral na área de ensino, buscam relacionar a 

efetivação do processo de aprendizagem às características da docência, trazendo à 

baila aquilo que pode ser definido como o “bom professor”, aquele que encaminha 

com competência o processo de aprendizagem dos estudantes. 

Dessas pesquisas, focadas nas especificidades da profissão docente, desta-

ca-se inicialmente Shulman (2005)1 que, trabalhando em um amplo campo de pes-

quisa na área do ensino, buscou mapear as relações entre os saberes e a profissio-

nalização docente por meio de inúmeras pesquisas com enfoques variados, mas 

que propunham sempre uma relação com o trabalho docente. Seus estudos reali-

zam análises sobre percurso de formação dos professores até a sua constituição 

                                                 
1
  Todas as citações de Lee S. Whulman são livre tradução do texto em espanhol: “Conocimiento y 

Enseñanza: fundamentos de la nueva reforma.  
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como profissional (novatos e experientes), buscando identificar os conhecimentos 

necessários à docência e a importância do professor compreender o conteúdo da 

sua disciplina, refletindo sobre as formas de ensinar para que os estudantes consi-

gam aprender. Tardif (2011), ao refletir sobre a relação dos saberes da profissão 

que, segundo ele, lhe dão uma prática erudita e os saberes gerais da sociedade na 

constituição da prática docente, lança luz àquilo que descreve como um “professor 

ideal”: 

 

Em suma, um professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua 
disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos 
às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático ba-
seado em sua experiência cotidiana com os alunos (TARDIF, 2011, p. 39). 

 

Com questionamentos sobre o que é conhecimento e o seu papel no ensino, 

o que seria o conhecimento base para o ensino e a suficiência e sustentabilidade 

desse conhecimento, Shulman (2005) busca desmistificar a ideia de que a prática do 

ensinar necessita “pouco mais que um estilo pessoal, habilidade para comunicar-se, 

certo conhecimento dos conteúdos e a aplicação dos resultados de investigação re-

cente sobre ensino efetivo” (SHULMAN, 2005, p. 7). 

No desenvolvimento de pesquisa sobre o repertório de conhecimentos relaci-

onados ao ensino, Gauthier et al. (2006) trazem uma reflexão semelhante ao evi-

denciar ideias pejorativas proferidas ao se tratar da profissão docente, afirmando 

que, para ser professor, basta conhecer o conteúdo ou ter talento, ou ter bom senso, 

ou seguir a intuição, ou ter experiência, por fim, ter tão somente um conhecimento 

cultural elevado que, para os mesmos autores, se traduz na expressão: “Ofício sem 

Saberes”. A ideia de “Ofício sem Saberes” constitui-se juntamente com a ideia de 

“Saberes sem Ofício”, em equívocos que, historicamente, se atrelaram ao ensino e 

que se configuram em obstáculos que precisam ser enfrentados na perspectiva de 

reconhecimento e formalização da tarefa de ensinar como um “Ofício feito de Sabe-

res” (GAUTHIER et al., 2006). 

Com base nas suas pesquisas, Shulman (2005) aponta para sete categorias 

de conhecimentos que formam a base dos saberes necessários a uma boa atuação 

como docente: (a) conhecimento dos conteúdos – conhecimentos científicos das 

áreas específicas de cada disciplina, os quais constituem a base do processo de 

ensino-aprendizagem e devem ser ensinados aos alunos; (b) conhecimento peda-
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gógico geral – estratégias de organização do trabalho docente; (c) conhecimento 

curricular – representa os materiais e programas que compõem a proposta curricular 

das instituições e redes educacionais; (d) conhecimento pedagógico dos conteúdos 

– junção dos conteúdos e as estratégias pedagógicas; representa a síntese de con-

teúdo e pedagogia na compreensão dos tópicos curriculares; (e) conhecimento so-

bre os alunos e suas características – adquirido do convívio e da observação dos 

estudantes; (f) conhecimento do contexto educacional – refere-se a todo o funcio-

namento da educação que vem dos sistemas e chega na escola e à sala de aula, 

considerando a gestão, financiamento e organização da educação; e (g) conheci-

mento dos fins e propósitos da educação – conhecimento dos objetivos, finalidades 

e valores educativos e seus fundamentos filosóficos e históricos. 

Dentre as categorias acima, Shulman (2005, p. 11) destaca o conhecimento 

pedagógico dos conteúdos como a categoria que, “com maior ou menor probabilida-

de, permite distinguir entre a compreensão dos especialistas em determinada área 

do saber e a compreensão do pedagogo”. Essa categoria também recebe destaque 

por parte do autor, já que é capaz de definir os conhecimentos para o processo de 

ensino, o que representa o resultado da junção entre conteúdos e conhecimentos 

pedagógicos. Nesse sentido, Shulman (2005, p. 21) também aponta que “a chave 

para distinguir o conhecimento-base para o ensino está na intersecção da matéria e 

da didática”. 

Outro aspecto relevante às pesquisas de Shulman (2005) é a definição das 

principais fontes que alimentam os conhecimentos da profissão docente. O autor 

aponta que tais fontes são: as instituições formadoras, os materiais e locais instituci-

onalizados do processo pedagógico, a pesquisa educacional e o saber da prática. 

Estudos desenvolvidos por Gauthier et al. (2006) trouxeram ao debate argu-

mentos que apontavam a relação entre a profissionalização da docência e a legiti-

mação e institucionalização do que o autor chama de repertório de conhecimentos 

próprios do campo do ensino, estabelecendo a relevância dos saberes da ação pe-

dagógica nos saberes profissionais dos professores, e apontando estes como uma 

possível base para a constituição de uma teoria da pedagogia. 

Elencando categorias de saberes que compõem o campo de ação do profes-

sor, Gauthier et al. (2006) apresentam os seguintes saberes: 

(a) saberes disciplinares – são concebidos como a matéria a ser ensinada, e 

que não estão relacionados à formação pedagógica. São saberes produzidos pelos 
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cientistas envolvidos com atividades de pesquisa nas diferentes áreas de conheci-

mento e adquiridos pelos professores nas universidades que, no ato de ensinar, ex-

traem desses saberes aquilo que é importante para ser ensinado. Do ponto de vista 

de Gauthier et al. (2006), o conhecer profundamente a matéria a ser ensinada, sua 

estrutura, sua construção histórica, bem como os métodos, técnicas, analogias ou 

metáforas que melhor se aplicam ao ensino do conteúdo, faz a diferença quanto ao 

ser professor ou ser outro leigo que se especializa por interesse no assunto a ser 

ensinado; 

(b) saberes curriculares – são referentes aos programas de ensino e formam 

o conjunto de conhecimentos que deverão ser ensinados. Programas de ensino for-

madores de conhecimentos produzidos e legitimados socialmente, os quais são se-

lecionados e transformados em conteúdos escolares por instâncias administrativas 

superiores ou ainda por especialistas das várias áreas de conhecimento; 

(c) saberes das Ciências da Educação – são saberes que se referem ao con-

junto de saberes produzidos a respeito da escola, sua organização, seu funciona-

mento, organização escolar, referentes também às aprendizagens e à didática. Es-

tes geralmente são os conhecimentos adquiridos na formação inicial e continuada do 

professor. É um saber profissional específico, que não está diametralmente relacio-

nado com a ação pedagógica, porém serve para dar sustentação a todos os mem-

bros de sua categoria socializados da mesma maneira; 

(d) saberes da tradição pedagógica – são saberes pertencentes ao reservató-

rio de saberes da profissão docente. Referem-se às representações que cada pro-

fessor possui a respeito da escola, do professor, dos alunos, dos processos de 

aprender e ensinar, etc., sendo construídas em etapas anteriores ao ingresso na 

formação inicial e na carreira. Tal saber, apesar das suas fragilidades, em muitas 

situações, serve de molde para o comportamento dos professores; 

(e) saberes experienciais – são saberes que representam a própria experiên-

cia do docente e que, por sua vez, correspondem aos conhecimentos construídos 

pelos professores em um processo individual de aprendizagem da profissão. Para 

Gauthier et al. (2006), esses saberes acabam dificultando o reconhecimento da do-

cência como profissão quando a experiência do professor apresenta-se como uma 

ação pessoal e, acima de tudo, privada que se resguarda à sala de aula; 

(f) saberes da ação pedagógica ou repertório de saberes – são os saberes 

experienciais que foram testados e validados pelas pesquisas realizadas em sala de 
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aula. Nessa direção, os “julgamentos dos professores e os motivos, avaliados, pe-

sados, a fim de estabelecer regras de ação que serão conhecidas e aprendidas por 

outros professores”, o que se constitui como saberes fundamentais à profissionaliza-

ção do ensino (GAUTHIER et al., 2006, p. 33). 

Na categoria dos saberes da ação pedagógica, ancora-se a perspectiva de 

uma necessária testagem e validação dos saberes da experiência para que sejam 

legitimados profissional e socialmente. Gauthier et al. (2006) reconhecem, assim, o 

saber da experiência como um saber subjetivo e individual que possui elementos 

fundamentais para a consolidação da profissão docente, mas que, pelo seu caráter 

privado, exercido pelo professor na sua prática individual em sala de aula, precisa 

ser pesquisado e confirmado para que se torne um conhecimento reconhecido, po-

dendo ser socializado como tal, sobretudo, nos processos de formação das novas 

gerações profissionais. 

Na definição do que faz parte dos saberes da profissão docente, Tardif (2011) 

propõe sua classificação em: (a) os saberes docentes da formação profissional – 

que são o conjunto de saberes transmitido pelas instituições de formação de profes-

sores (ciências da educação e pedagogias); (b) os saberes disciplinares – que cor-

respondem aos diversos campos do conhecimento; (c) os saberes curriculares – que 

correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos dos programas esco-

lares; e (d) os saberes experimentais, que brotam da experiência e por ela são vali-

dados. 

Tardif (2011, p. 16), buscando uma perspectiva que “procura situar o saber do 

professor na interface entre o individual e o social”, aponta para o que são, na sua 

visão, os fios condutores ligados aos saberes docentes, apresentando-os como sen-

do: (a) saber e trabalho; (b) diversidade do saber; (c) temporalidade do saber; (d) a 

experiência do trabalho enquanto fundamento do saber; (e) saberes humanos a res-

peito de seres humanos; e (f) saberes e formação de professores. Esses fios condu-

tores trazem elementos de reflexão para pensar as múltiplas determinações da for-

mação da identidade docente, que encontra no trabalho e no fazer cotidiano a fonte 

para um conhecimento rico que deve ser considerado em ponderações acerca de 

concepções arraigadas sobre suas formações, identidades e profissionalização. 

Nessa perspectiva, Shulman (2005, p. 26), ao discorrer que “as aprendiza-

gens e a socialização mais importantes só podem ocorrer no lugar do trabalho”, cen-

traliza e evidencia a importância do cotidiano do trabalho, do “chão das instituições”, 
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no processo de formação do professor e, consequentemente, da apropriação dos 

seus conhecimentos profissionais. 

Retomando a ideia da definição dos saberes fundamentais à profissão docen-

te, Saviani (1996), apesar de não ter pesquisas diretamente relacionadas ao tema, 

mas considerando seu amplo conhecimento no campo da educação, faz um exercí-

cio de categorizar os saberes que compõem o processo educativo, como sendo: (a) 

saberes específicos – relacionados às disciplinas e os conhecimentos socialmente 

produzidos; (b) saberes pedagógicos – que são os produzidos pelas ciências da 

educação e decodificados como teorias educacionais; (c) saber didático-curricular – 

que se refere à forma de organização da prática educativa considerando a relação 

professor-estudante (domínio do saber-fazer); (d) saber atitudinal – trata do domínio 

de comportamentos e vivências coerentes ao processo educativo; e, por fim, (e) sa-

ber crítico-contextual – definido pela consciência das condições sócio-históricas que 

direcionam a educação. 

Com relação aos saberes apontados por Saviani (1996), destacam-se os sa-

beres atitudinais e os crítico-contextuais, por serem categorias que colocam em evi-

dência elementos que se apresentam diluídos nos estudos dos demais autores, em 

categorias mais amplas. No caso da categoria crítico-contextual, pode-se aproximá-

la dos estudos de Freire (2019) que, por meio de uma reflexão sobre a prática edu-

cativa que favoreça a autonomia dos educandos, promove a discussão acerca dos 

saberes fundamentais aos docentes a fim de que esta se consolide. Ao apontar tais 

saberes, Freire (2019), entre outras reflexões, coloca a necessidade dos educadores 

refletirem sobre a apreensão curiosa e crítica da realidade, evidenciando o necessá-

rio compromisso do educador em se posicionar sobre a mesma. 

Pimenta (2002), em pesquisa realizada com professores em processo de for-

mação inicial, aponta para três categorias: os saberes da experiência, do conheci-

mento e o saber pedagógico, que, para a mesma autora, configuram e constituem a 

identidade docente. 

O saber da experiência, para a autora, é o saber que, em um primeiro mo-

mento, está ligado à memória das coisas vividas, do período escolar como estudan-

te, lembranças dos professores que marcaram esse período e suas práticas e outras 

que compõem o repertório social acumulado ao longo da trajetória de vida. Nas pa-

lavras de Pimenta (2002, p. 20): 
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Em outro nível, os saberes da experiência são também aqueles que os pro-
fessores produzem no seu cotidiano docente, num processo permanente de 
reflexão sobre a sua prática, mediatizada pela de outrem – seus colegas de 
trabalho, os textos produzidos por outros educadores [...] (PIMENTA, 2002, 
p. 20). 

 

A partir da docência, este saber vai se construindo com base no cotidiano dos 

espaços de atuação como professor e que perpassam as relações estabelecidas 

entre seus pares, mudanças na profissão, valorização, trabalho em escolas precá-

rias, dificuldades enfrentadas em sala de aula, entre outras situações constitutivas 

da prática docente. A experiência vivenciada pelo professor no espaço da escola 

coloca-se como um repositório de saberes privilegiados para promover sua identida-

de profissional e aprimorar sua prática, sendo, então, “no exercício da docência que 

o professor se objetiva, se constrói e participa da construção do processo educacio-

nal no bojo da sociedade na qual esse está inserido” (AZZI, 2002, p. 40). 

Pimenta (2002) define que o saber do conhecimento é o saber específico das 

áreas do conhecimento das disciplinas de atuação como docentes, conhecimentos 

históricos, matemáticos, linguísticos e demais áreas, incluindo suas relações com o 

mundo e as vivências e dilemas contemporâneos. 

O saber pedagógico, para Pimenta (2002), é o saber da prática educacional 

que deve ser construído a partir das necessidades pedagógicas postas pela realida-

de e as contribuições de áreas ligadas ao ensino, tais como psicologia educacional e 

sociologia da educação. Diretamente ligado à didática, em algumas situações, este 

saber se confunde com aquela, provocando a ideia de “receita” para o saber ensinar. 

Azzi (2002) complementa que: 

 

O saber pedagógico é o saber que o professor constrói no cotidiano de seu 
trabalho e que fundamenta sua ação docente, ou seja, é o saber que possi-
bilita ao professor interagir com seus alunos, na sala de aula, no contexto 
da escola onde atua. A prática docente é, simultaneamente, expressão des-
se saber pedagógico construído e fonte de seu desenvolvimento (AZZI, 
2002, p. 43). 

 

Romanowski (2010, p. 18) ressalta que “o processo de constituição da identi-

dade profissional é de desenvolvimento permanente, coletivo e individual, no con-

fronto do velho com o novo, frente aos desafios de cada momento sócio-histórico”, 

colaborando com a ideia deste coletivo e configurando, nas palavras da referida au-

tora, um “status social” da profissão. 

Freire (2019), dando enfoque à percepção do professor como sujeito político, 
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aponta para saberes necessários à prática educativa, os quais trazem ao debate dos 

saberes docentes elementos que levam a percepção da ação do professor como um 

instrumento fundamental na formação humana dos sujeitos, dentro de uma perspec-

tiva de mudança de valores éticos, sociais e a construção de uma sociedade mais 

igualitária. Sendo assim, Freire (2019, p. 18) também afirma que: 

 

O preparo científico do professor ou da professora deve coincidir com sua 
retidão ética. É uma lástima qualquer descompasso entre aquele e esta. 
Formação científica, correção ética, respeito aos outros, coerência, capaci-
dade de viver e de aprender com o diferente, não permitir que o nosso mal-
estar pessoal ou a nossa antipatia com relação ao outro nos façam acusá-lo 
do que não fez são obrigações a cujo cumprimento devemos humilde mas 
perseverantemente nos dedicar. 

 

Ao trazer ao debate ideias como a relação intrínseca da docência com a dis-

cência, o ensinar como uma experiência que extrapola a mera transmissão de co-

nhecimento e explicitar o ato de ensinar como uma especificidade humana, leva o 

professor à percepção de detalhes incutidos no seu trabalho, que podem fazer a di-

ferença na formação plena do estudante e na sua emancipação enquanto cidadão 

que deve ser conduzido a ter consciência crítica de sua realidade para poder, se ne-

cessário, lutar para transformá-la. 

Quando coloca a intrínseca relação da docência com a discência, aponta para 

o respeito aos estudantes e seus saberes, ao exercício da aceitação das diferenças 

e à militância constante contra qualquer forma de discriminação. Aponta também 

para o conhecimento da realidade dos estudantes como ponto fundamental para a 

prática educativa, sendo, por meio dela, que o professor pode tornar significativos os 

conhecimentos científicos a serem ensinados, pois, ao incorporá-los no debate so-

bre aquilo que é problema real da vida destes, abre a possibilidade de apreensão 

significativa e dotada de sentido desses conhecimentos pelo educando. 

Ao colocar o ensinar como uma experiência que extrapola a mera transmis-

são de conhecimento, Freire (2019) alerta os professores sobre o seu inacabamen-

to, sobre a necessidade de coerência de sua teoria com sua prática, e explicita que 

o esforço de superar a ideia de processo educativo como transmissão de conheci-

mento é “pensar certo”, e que isso “é uma postura exigente, difícil, às vezes penosa, 

que temos que assumir diante dos outros e com os outros, em face do mundo e dos 

fatos, ante nós mesmos” (FREIRE, 2019, pp. 48-49). 

Ele também traz a ideia de que aquele que ensina sempre tem algo a apren-
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der, e aquele que aprende sempre tem algo a ensinar, sendo na abertura para as 

trocas que a educação se faz viva, alegre e movida de esperança. Sobre alegria e 

esperança na prática educativa, Freire (2019) ainda coloca que: “Há uma relação 

entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A esperança de que 

professor e alunos, juntos, podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e jun-

tos igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria” (FREIRE, 2019, p. 70). 

Ao explicitar o ato de ensinar como uma especificidade humana e como tal, 

uma forma de intervenção no mundo, Freire (2019, p. 62) aponta que tal intervenção 

não está somente ligada à transmissão do conhecimento representado pelos conte-

údos que são “bem ou mal ensinados e/ou aprendidos”, mas também implica na re-

produção e ruptura com a ideologia das classes dominantes. Em um movimento his-

tórico de manutenção, e também de revelação da realidade, o que gera sucessivas e 

progressivas tentativas de superação da mesma, indicando, nesse sentido, que ne-

nhum comportamento humano é neutro, tampouco o ato educativo, levando o pro-

fessor a pensar sobre a sua prática e a quem ela está favorecendo. 

Dentro desse contexto, Freire (2019) reclama à docência a apreensão de sa-

beres que a ligam diretamente a questões éticas e políticas, de tomada de consciên-

cia e posição diante da realidade imediata. Deste modo, os saberes essenciais ao 

professor são explicitamente propostos pelo autor como sendo: rigorosidade metódi-

ca; prática da pesquisa; respeito aos saberes dos educandos; criticidade, bom sen-

so, alegria e esperança; preocupação com a ética e a estética na sua ação; ser o 

exemplo daquilo que professa; saber lidar e trabalhar com a diversidade, o risco e o 

novo; saber escutar e querer bem aos educandos. Os saberes, apontados aqui de 

forma objetiva, são trazidos pelo autor promovendo uma profunda reflexão sobre a 

prática educativa e a responsabilidade do educador na promoção de uma educação 

que favoreça a emancipação humana e a capacidade de transformação de realida-

des sociais desiguais. 

A partir das contribuições trazidas sobre os saberes considerados pelos auto-

res apresentados até agora, como constitutivos da profissão docente, pode-se per-

ceber de forma contundente que a prática é um elemento fundamental para a elei-

ção dos saberes inerentes à profissão docente, e que é por meio de sua problemati-

zação que é possível o constante aprimoramento desses saberes. 

Diante dos conhecimentos por ora apresentados sobre os saberes apontados 

como essenciais à ação docente e cientes de que esta pesquisa se propõe, a partir 
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dos mesmos fundamentos, conhecer os saberes específicos voltados à Educação 

Inclusiva, vamos agora apresentar elementos necessários à compreensão dessa 

concepção de educação, sua relação com a Educação Superior e a constituição do 

AEE nas políticas de Educação Especial e nos espaços universitários. 

 

 

1.2 A Educação Especial e Inclusiva: história e fundamentos 

 

Ao longo da história da humanidade, as formas da sociedade lidar com as 

pessoas com deficiência tomaram proporções que foram do abandono e da exclusão 

até os tempos atuais, cujas discussões especializadas trazem à tona a importância 

da participação desses sujeitos na sociedade de forma plena, incluindo sua inclusão 

nos espaços de ensino regular, com direito a todas as experiências que os mesmos 

espaços podem proporcionar a um cidadão. Assim, os primeiros registros de um 

processo sistemático de institucionalização da educação das pessoas com deficiên-

cia são observados no século XVI, conforme aponta Mendes (2006, p. 387): 

 

A história da educação especial começou a ser traçada no século XVI, com 
médicos e pedagogos que, desafiando os conceitos vigentes na época, 
acreditaram nas possibilidades de indivíduos até então considerados inedu-
cáveis. Centrados no aspecto pedagógico, numa sociedade em que a edu-
cação formal era direito de poucos, esses precursores desenvolveram seus 
trabalhos em bases tutoriais, sendo eles próprios os professores de seus 
“pupilos”. 

 

Conforme a autora destaca, o processo de institucionalização começa a ser 

pensado quando o tratamento das deficiências deixa de ser objeto exclusivo da cari-

dade e começa a ser objeto de estudos da área médica e educacional, a partir do 

século XVI, com iniciativas de médicos e pedagogos que buscavam apontar as po-

tencialidades das pessoas que, até então, eram consideradas incapazes de apren-

der. Contribuindo com esse panorama, Mazzotta (2005) aponta a primeira obra im-

pressa sobre a educação de pessoas com deficiência, que foi publicada na França, 

em 1620, e tinha como título Redação das Letras e Arte de Ensinar os Mudos a Fa-

lar, escrita por Jean-Paul Bonet. Já em 1770, registros apontam a primeira institui-

ção voltada para os deficientes auditivos, fundada em Paris (MAZZOTTA, 2005). 

Nesses primeiros movimentos, considerando-se uma sociedade em que a 

educação formal era direito de poucos, esses precursores desenvolveram seus tra-
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balhos, segundo nos aponta Mendes (2006, p. 387), “em bases tutoriais, sendo eles 

próprios os professores de seus pupilos”. Em paralelo a esse atendimento mais indi-

vidualizado, observava-se, também, a institucionalização em asilos como resposta 

social para tratamento em massa dos considerados “anormais”. 

Por volta do século XIX, com as primeiras iniciativas do processo de escolari-

dade obrigatória e a constatação da incapacidade da escola regular em promover a 

aprendizagem de toda a diversidade de alunos que se apresentavam a ela, foram 

constituídas classes especiais paralelas às escolas regulares, para onde eram en-

caminhados os alunos com deficiência (MENDES, 2006). Como ilustração desse 

movimento, trazemos um trecho de Mazzotta (2005, p. 24): 

 

No período de 1850 a 1920, nos Estados Unidos, houve um aumento cres-
cente das escolas residenciais, que eram um modelo europeu. Na última 
década do século XIX, entretanto, as escolas residenciais não eram mais 
consideradas instituições apropriadas para a educação do deficiente mental. 
Passaram a ser vistas como instituições para tutela de crianças e adultos 
sem esperança de vida independente e, portanto, sem possibilidades de 
educação. Em razão disso, começam a ser desenvolvidos os programas de 
externato. Assim é que, em 1896, foi aberta a primeira classe especial diária 
para retardados mentais, em Previdence, Rhode Island. Em 1900, em Chi-
cago, criou-se a primeira classe para cegos e a primeira classe de escola 
pública para “crianças aleijadas”. Em dez anos, Newark, Nova York, Cinci-
nati, Cleverland, Milwaukee e Racine abriram classes para cegos. 

 

Contudo, sobre essas mudanças, Mendes (2006, p. 387) acrescenta que “tan-

to as classes quanto as escolas especiais somente iriam proliferar como modalidade 

alternativa às instituições residenciais depois das duas guerras mundiais”. A mesma 

autora destaca que o acesso à educação para pessoas com deficiências vai sendo 

gradativa e lentamente conquistado, acompanhando a ampliação, também, das 

oportunidades educacionais da população em geral. 

Nessa perspectiva, observa-se um movimento mais amplo da sociedade para 

a educação das crianças e jovens com deficiências, a partir da metade do século 

XX, em que a emergência gerada pela necessidade de reabilitação e ressocialização 

dos mutilados da guerra alavancou pesquisas e debates acerca do tratamento até 

então oferecido a essas pessoas. Apesar dos avanços nos estudos, a segregação 

no processo educacional era a regra, e a justificativa para tal segregação baseava-

se na crença de que as pessoas com deficiência teriam suas necessidades educaci-

onais melhor trabalhadas se ensinadas em espaços separados dos demais. 

Na década de 60, com a intensificação dos movimentos sociais pelos direitos 



46 

 

humanos, começam os debates na sociedade sobre “os prejuízos da segregação e 

da marginalização de indivíduos de grupos com status minoritários” (MENDES, 

2006, p. 388), além da militância de diferentes grupos organizados de pessoas com 

deficiências, pais e profissionais que atuavam politicamente no intuito de garantir 

direitos e evitar discriminações. Nesse contexto, estavam postas as condições para 

o surgimento de propostas de uma educação especial integrada à escola regular 

com base nos argumentos de que: as pessoas com deficiência teriam direito à parti-

cipação plena e sem restrições em todas as atividades acessíveis para os demais 

estudantes; as pesquisas educacionais indicavam novas formas de ensinar as pes-

soas consideradas, até então, não educáveis; e, associada a essa ideia, a necessi-

dade de favorecer a independência e autonomia das pessoas com deficiência para 

proporcionar seu desenvolvimento e a inserção social das mesmas. 

Ainda, Mendes (2006) identifica outros dois fatores que influenciaram a mu-

dança na visão do atendimento escolar desse público: o custo elevado dos progra-

mas segregados e a explosão da demanda por ensino especial a partir da década 

de 60. Ambos os fatores fizeram com que a ideologia da integração passasse a ser 

amplamente difundida em função da economia que a mesma representava para os 

cofres públicos. 

A dinâmica social descrita promoveu, em diferentes países, a obrigatoriedade 

do poder público quanto à oferta de oportunidades educacionais para pessoas com 

deficiências e a instituição da matrícula obrigatória ou preferencial nas escolas regu-

lares, bem como a aprovação de diretrizes e regramentos legais que garantiram tais 

condições. 

No Brasil, embora o marco histórico do início da educação especial, ampla-

mente difundido, seja a implantação dos Institutos dos Meninos Cegos em 1854 e 

dos Surdos-Mudos em 1857, e, ainda no século XIX, sendo observada a organiza-

ção de atendimentos a cegos, surdos e deficientes mentais e físicos, a criação des-

ses institutos pode ser considerada um fato inusitado (MAZZOTTA, 2005), pois, de 

acordo com Mendes (2010, p. 100): 

 

De modo geral, os historiadores fixam na década de setenta a institucionali-
zação da educação especial devido ao aumento no número de textos legis-
lativos, das associações, dos estabelecimentos, do financiamento e do en-
volvimento das instâncias públicas na questão. 
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Entretanto, a autora ressalta que, antes da década de 70, movimentos de 

constituição no campo da assistência, com as primeiras organizações não governa-

mentais, amparadas e financiadas pelo setor público ligado à assistência social, tem 

suas ações inaugurais na década de 40, a partir da criação do Conselho Nacional de 

Serviço Social (CNSS) e da Legião Brasileira de Assistência (LBA), que assumiram 

papel determinante no financiamento das instituições privadas de assistência à defi-

ciência, com seu crescimento observado após a promulgação da LDB de 1961 

(MENDES, 2010). 

No campo educacional, Mazzotta (2005) aponta que, até a década de 50, 

eram quarenta as instituições de ensino regular, mantidas pelo poder público federal 

e estadual, que atendiam deficientes mentais, e quatorze, nas mesmas esferas, e 

outras quatro particulares que atendiam também pessoas com outros tipos de defici-

ência. Quanto a instituições especializadas, nesse mesmo período, eram no total de 

três (uma estadual e duas particulares) para atendimento de deficientes mentais, e 

oito instituições (três estaduais e cinco particulares) que atendiam outros tipos de 

deficiência (MAZZOTTA, 2005). 

É a partir da década de 70 que o pressuposto de que a segregação escolar 

permitiria melhor atender as necessidades educacionais diferenciadas começa a ser 

confrontado pela ideia de inserção em escolas comuns como a melhor alternativa 

para o atendimento desses estudantes. A partir desse momento, e com os movimen-

tos de universalização do acesso à escolarização, verifica-se, no Brasil, uma relação 

entre o aumento da escolarização das classes populares e a implantação de turmas 

especiais para os casos considerados leves de deficiência intelectual nas escolas 

regulares públicas (MENDES, 2010). 

Em meados da década de 90, Mendes (2010) observa o que ela apresenta 

como “o advento da educação inclusiva”. As motivações desse “advento” são apre-

sentadas como sendo os problemas de desempenho da educação nacional em um 

contexto em que uma sociedade inclusiva tornou-se de fundamental importância pa-

ra o desenvolvimento e a manutenção do estado democrático. Assim, a inclusão 

começou a se configurar como parte integrante e essencial, provocando um movi-

mento de pressão por agências multilaterais na expectativa da adoção de políticas 

de educação para todos e de educação inclusiva que: 

 

[...] ao mesmo tempo em que se trata de uma ideologia importada de países 
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desenvolvidos, que representa um alinhamento ao modismo, pois não te-
mos lastro histórico na nossa realidade que a sustente; não podemos negar 
que na perspectiva filosófica, a inclusão é uma questão de valor, ou seja, é 
um imperativo moral. Não há como questioná-lo nem na perspectiva filosófi-
ca nem política, porque de fato se trata de uma estratégia com potencial pa-
ra garantir o avanço necessário na educação especial brasileira (MENDES, 
2010, p. 106). 

 

Em meio a essa contradição, observa-se, na educação especial, um contexto 

de revisão com críticas relacionadas aos serviços e às políticas, alimentadas pelas 

orientações internacionais em torno do princípio da educação inclusiva. Nessa linha, 

a partir da década de 90, as legislações de referência às NEE no país foram se am-

pliando e tomando formas cada vez mais específicas, na perspectiva de ratificar o 

direito de acesso à educação com qualidade para as pessoas com deficiência em 

todos os níveis e modalidades. 

Assim, as gradativas conquistas de direitos das pessoas com deficiência que 

se firmaram nas últimas décadas foram tomando corpo com documentos importan-

tes em âmbito nacional e internacional, tais como: Declaração Mundial de Educação 

para Todos (1990), Declaração de Salamanca (1994), Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996), Convenção Internacional sobre as Pessoas com Defici-

ência (Decreto nº 6.949/2009), Política Nacional de Educação Especial na Perspec-

tiva da Educação Inclusiva (2008), entre tantas outras que impulsionaram o ingresso 

nos espaços de educação formal de um número cada vez maior de estudantes com 

deficiência ou algum tipo de necessidade educacional específica. 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990), ao pro-

clamar a universalização do acesso à educação e a promoção da equidade, aponta 

para o fato de que era preciso “tomar medidas que garantam a igualdade de acesso 

à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte inte-

grante do sistema educativo” (UNESCO, 1990, p. 4), defendendo, assim, a necessi-

dade de que as instituições buscassem as condições para atendimento às condições 

diferenciadas de atendimento a esses estudantes. 

A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), por sua vez, dissertando so-

bre a estrutura de ação em educação especial, coloca que tais condições geram di-

ferentes desafios aos sistemas escolares. Ainda, no contexto dessa estrutura de 

ação, aponta que o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas 

as pessoas cujas necessidades são geradas a partir das deficiências ou dificuldades 

de aprendizagem, acrescentando que muitos experimentam, ao longo da escolariza-
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ção, dificuldades de aprendizagem e, portanto, possuem necessidades educacionais 

especiais em algum momento do percurso escolar (UNESCO, 1994). 

Também, na Declaração de Salamanca, verificamos que o conceito de escola 

inclusiva desenvolveu-se a partir da existência de um consenso “de que crianças e 

jovens com necessidades educacionais especiais devam ser incluídas em arranjos 

educacionais feitos para a maioria das crianças” (UNESCO, 1994, pp. 3-4). No con-

texto da declaração, o desafio em torno desse conceito de escola inclusiva estava 

situado no desenvolvimento de uma pedagogia centrada na criança, e que fosse ca-

paz de educar a todos, independentemente de condição específica, de forma exito-

sa. A provisão para a inclusão de jovens e adultos com necessidades especiais em 

educação secundária e superior também foi proclamada como necessária. Com re-

lação à preparação adequada dos educadores, o documento aponta isso como um 

elemento central no progresso que busca o estabelecimento de escolas inclusivas 

(UNESCO, 1994). 

Em nível nacional, cabe destacar algumas legislações que, a partir dos anos 

90, começaram a traçar diretrizes que conduzem a espaços educacionais mais in-

clusivos em todos os níveis da educação. Dentre esses regramentos, destacamos a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/1996, que prevê a garantia de 

acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, se-

gundo a capacidade de cada um. Ao tratar da educação especial, define que a sua 

oferta tem início na educação infantil e se estende ao longo da vida, apontando para 

o caráter de que essa modalidade educativa deve ocorrer em todos os níveis de en-

sino, chegando também ao Ensino Superior (BRASIL, 1996). 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclu-

siva (2008), ao se voltar para a inclusão no ensino superior, traz a informação de 

que “entre 2003 e 2012, o número de estudantes passou de 5.078 para 26.663 estu-

dantes, representando um crescimento de 425%” (BRASIL, 2008, p. 9). Seu texto 

deixa evidente que, nesse nível de ensino, “a educação especial se efetiva por meio 

de ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos estudantes” 

(BRASIL, 2008, p. 12), e que tais ações devem envolver o planejamento e a organi-

zação de recursos e serviços que promovam as acessibilidades: arquitetônica, de 

comunicações, dos sistemas de informação, de materiais didáticos e pedagógicos. 

São recursos e serviços que devem atingir dos processos seletivos ao desenvolvi-

mento das atividades do ensino, da pesquisa e da extensão (BRASIL, 2008). 
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No Decreto nº 6.949/2009, que promulga a Convenção Internacional sobre as 

Pessoas com Deficiência, em seu artigo 1º, destacamos o conceito de pessoas com 

deficiência como “aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, po-

dem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condi-

ções com as demais pessoas” (BRASIL, 2009). O mesmo decreto atribui novo signi-

ficado ao conceito de deficiência, apontando que se trata de um conceito em evolu-

ção e, nessa perspectiva, proclama que a limitação está relacionada à questão da 

promoção da acessibilidade pela sociedade. Assim, deixa claro que as barreiras es-

tão impostas pelo meio, impedindo ou limitando a participação social das pessoas 

com deficiência. Identifica, também, a deficiência como uma condição humana, que 

caracteriza um determinado grupo social com impedimentos físicos, sensoriais ou 

intelectuais, e defende que as pessoas com deficiência tornam-se limitantes na me-

dida em que a sociedade onde esses sujeitos estão inseridos impõe barreiras, des-

considerando as diferenças nas mais variadas interações que compõem o convívio 

social. 

Corroborando com essa ideia, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 

13.146/2015, traz a mesma definição de pessoa com deficiência já apresentada em 

outras regulamentações e citada anteriormente, quando nos referirmos ao Decreto 

nº 6.949/2009. Com relação à educação, o mesmo estatuto reforça direitos importan-

tes, tais como a garantia de oferta pelo Estado de um sistema educacional inclusivo 

em todos os níveis de ensino, assegurando educação de qualidade à pessoa com 

deficiência e protegendo-a de toda forma de violência, negligência e discriminação 

(BRASIL, 2015). 

Ainda no campo da educação e pensando as determinações que devem ser 

refletidas no Ensino Superior para o atendimento aos estudantes com NEE, a Lei nº 

13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência) coloca, em 

seu artigo 28, que cabe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, 

incentivar, acompanhar e avaliar: 1) o aprimoramento dos sistemas educacionais, 

visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem; 

2) projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, 

assim como os demais serviços e adaptações razoáveis; 3) adoção de medidas indi-

vidualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmi-

co e social dos estudantes com deficiência; 4) adoção de práticas pedagógicas in-
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clusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores; 5) forma-

ção e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializa-

do, de tradutores e intérpretes da Libras (Língua Brasileira de Sinais), de guias intér-

pretes e de profissionais de apoio; 6) acesso à educação superior e à educação pro-

fissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais 

pessoas; 7) acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e 

demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às ativi-

dades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino (BRASIL, 

2015). 

A Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, também conhecida 

como Estatuto da Pessoa com Deficiência, como uma conquista de movimentos de 

luta pelos direitos das pessoas com deficiência, vem ratificar e ampliar direitos e, na 

educação, busca a concretização das ações apontadas por meio da oferta de servi-

ços e recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão 

plena e o atendimento às características dos estudantes com deficiência, garantindo 

seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista 

e o exercício de sua autonomia. Ainda traz a garantia de ações voltadas a pesquisas 

para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas; de materiais 

didáticos; de equipamentos e recursos de tecnologia assistiva; e a inclusão em con-

teúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e 

tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência (BRASIL, 2015). 

Nos documentos apontados, evidencia-se um efervescente debate que indica 

mudanças significativas no modo de pensar a educação das pessoas com deficiên-

cia e a inclusão desse público nas redes de ensino regular em todos os níveis, até 

então destinadas somente a estudantes que atendiam aos padrões estabelecidos de 

normalidade, e que passou gradativamente a ser considerada a forma mais adequa-

da de atendimento do público-alvo da educação especial. Nessa perspectiva, a De-

claração de Salamanca: Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessi-

dades Educativas Especiais (UNESCO, 1994, p. 1) ainda proclama que: 

 

[...] escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os 
meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se co-
munidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando 
a educação para todos. 

 



52 

 

Tal proclamação aponta para o início da caminhada para uma educação es-

pecial que trabalhe na perspectiva da educação inclusiva, mas que, na prática coti-

diana, ainda se encontra em um movimento de integração e não de efetiva inclusão. 

A integração, nesse contexto, é apontada por Mantoan (2015, p. 27) como um pro-

cesso que “ocorre dentro de uma estrutura educacional que oferece ao aluno a opor-

tunidade de transitar no sistema escolar da classe regular ao ensino especial em 

todos os seus tipos de atendimento escolar especiais”, e que configura em uma in-

serção pautada em serviços educacionais segregados, parcial e discriminatório. 

Em contraposição às propostas de integração, Mantoan (2015) aponta que o 

processo de inclusão “implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não 

atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de apren-

der, mas todos os demais” (MANTOAN, 2015, p. 28). Acrescenta que uma escola, 

na perspectiva inclusiva, visa atender a todos os alunos sem discriminar, sem traba-

lhos ou planejamentos diferenciados para alguns, sem regras específicas e ativida-

des separadas. 

Oliveira e Weschenfelder (2017), ao apresentarem uma pesquisa a respeito 

da análise de narrativas docentes sobre práticas pedagógicas desenvolvidas com 

alunos com deficiência, verificam, nas práticas inclusivas, a prevalência de individua-

lização do atendimento às necessidades educacionais desses alunos. Apontam ain-

da que o movimento inclusivo exige que os espaços educativos se adéquem aos 

alunos com deficiência. Tal exigência provoca nos professores sentimentos de ansi-

edade, angústia e negação, sendo que as narrativas analisadas pelas autoras assi-

nalam a falta de suporte e preparo dos professores que adquirem informações sobre 

o processo de inclusão em formações pontuais (OLIVEIRA; WESCHENFELDER, 

2017). 

Outro aspecto importante assinalado, neste estudo, foi o fato de que a dife-

rença nos espaços educativos é trabalhada de modo a naturalizá-la. Isso é apontado 

pelas autoras como um equívoco, pois, ao colocar em evidência a diferença, apro-

veitando-a na ampliação do olhar aos demais, aumentam “as possibilidades de de-

senvolvimento de práticas inclusivas” (OLIVEIRA; WESCHENFELDER, 2017, p. 88). 

Analisando as relações entre diferença, aprendizagem e individualização, Oli-

veira e Weschenfelder (2017) mostram que a prática pedagógica que trabalha a de-

ficiência, no sentido de identificá-la e trabalhá-la de forma individualizada, está asso-

ciada ao que é identificado pelas autoras como a ênfase na “linguagem da aprendi-
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zagem”. Isso vem provocando uma mudança de foco na educação, em que o pro-

cesso educativo passa a ser direcionado pela aprendizagem em detrimento do ensi-

no. Nesse processo, o aluno é tomado como um “caso a ser atendido”, “um desvio a 

ser corrigido” (OLIVEIRA; WESCHENFELDER, 2017, p. 89). Nas narrativas dos pro-

fessores pesquisados pelas autoras, essa característica é evidenciada pela “exigên-

cia de um currículo personalizado e a recorrente preocupação docente em dar aten-

ção e atender a todos em suas particularidades” (OLIVEIRA; WESCHENFELDER, 

2017, p. 91). 

Nessa perspectiva, as referidas autoras trazem ao debate o termo 

‘in/exclusão’ para apontar a complementaridade e a interdependência entre inclusão 

e exclusão, na expectativa de mostrar que as práticas docentes, ainda que em boa 

medida, tenham a finalidade de incluir, nem sempre são inclusivas. Assim, ao identi-

ficar o aluno com deficiência e encaminhar propostas exclusivas, tais ações podem 

provocar, em alguns momentos, a inclusão e, em outros, a exclusão. 

Percebemos, então, que o caminho da inclusão educacional não é linear; está 

permeado de erros e acertos, de avanços e recuos, mas que a ideia da inclusão 

atualmente permeia o ideário educacional. Esse caminho segue um percurso de re-

sistências e abertura para novas possibilidades. Um dos caminhos apresentados até 

então foi a construção de uma visão de deficiência como uma forma, entre tantas 

outras, de experimentar a vivência humana, não a individualizando, mas trazendo-a 

para o debate das diferenças existentes entre todos os alunos. 

O olhar sobre a diferença como potencialidade, quando desvelado nas práti-

cas cotidianas dos espaços educativos, pode apontar, entre outras ações, para um 

trabalho de reflexão que favoreça outros olhares e desmascare os preconceitos so-

bre as pessoas com deficiência. Portanto, é necessário vê-los como estudantes ple-

namente capazes, desde que lhes sejam dadas condições adequadas para seu 

aprendizado. 

 

 

1.3 A Educação Especial e Inclusiva e a Educação Superior 

 

Segundo o Censo da Educação Superior de 2017, em torno de 38.272 estu-

dantes com deficiência estão matriculados nessa etapa da educação brasileira 

(BRASIL, 2017), o que representa aproximadamente 0,84% da população declarada 
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com deficiência pelo censo populacional do ano de 2010 (IBGE, 2010). Apesar do 

percentual relativamente pequeno, cabe pontuar que, em 2011, o censo da educa-

ção superior indicava 23.250 estudantes com deficiência (BRASIL, 2011b), o que 

representa, entre 2011 e 2017, um aumento de 65% no número de pessoas com 

deficiência na educação superior. Esse aumento gradativo do acesso das pessoas 

com deficiência na Educação Superior mexe com as estruturas de uma instituição 

que, até então, era destinada somente para uma minoria, como indicam Ferrari e 

Sekkel (2007, p. 638), em um relato acerca da história das universidades no Brasil: 

 

Cursar a universidade passa a significar status para parcela da classe mé-
dia brasileira a partir do final da década de 50. Aliada à aquisição de um co-
nhecimento específico, está também a promessa de uma situação profissio-
nal bem remunerada e socialmente valorizada graças ao diploma de nível 
superior. [...] Assistimos, ao longo do século XX, ao sucateamento da escola 
pública de ensino fundamental, ao lado da manutenção de um exame vesti-
bular com características fortemente seletivas para a universidade, o que 
levou a que somente os alunos que tivessem oportunidade de cursar boas 
escolas conseguissem uma vaga na educação superior [...]. 

 

Partindo desse indicativo, conseguimos ter a dimensão do padrão de estudan-

tes que as universidades estavam acostumadas a receber e que, a partir do momen-

to em que os estudantes com deficiência conseguem acessar os cursos de educa-

ção superior, são impostos novos desafios tanto às instituições quanto aos docen-

tes. Tais desafios trazem, para o exercício da docência, a necessidade de uma pro-

funda reflexão sobre a diversidade humana e as formas de encaminhar o processo 

educativo, considerando esta mesma diversidade, como apontam Braun e Marin 

(2016, p. 280), ao discorrer sobre a indissociabilidade entre aprendizagens sociais e 

acadêmicas: 

 

A escola é um ambiente de aprendizagens sociais e acadêmicas que se 
atravessam, se reforçam, se complementam e geram conhecimentos oriun-
dos desse mesmo contexto composto pela diversidade dos alunos. Por isso, 
não há possibilidade de a escola se constituir como ambiente educacional 
somente por uma ou outra via. 

 

Assim como a escola, a universidade constitui-se em um espaço de conheci-

mento científico, mas também com complexas relações sociais que promovem 

aprendizados de importante significado. Como instituição que reflete a sociedade, 

encontram-se nos espaços universitários preconceitos e discriminações, e enfrentá-

los faz parte do processo de aprendizagem de qualquer instituição que se propõe a 
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atuar para a construção de uma sociedade melhor. Com efeito, cabe destacar: 

 

As mudanças propostas à Universidade pela Educação Inclusiva são de cu-
nho teórico-prático e político visando a: de um lado apresentar novas formas 
de conceber o ato de planejar, ensinar, aprender e avaliar no ensino univer-
sitário e que, frequentemente, revelam desconhecimento, ou mesmo, pre-
conceito com relação às possibilidades de formação em Ensino Superior de 
pessoas com deficiência (MAGALHÃES, 2013, p. 49). 

 

Essas colocações nos mostram desafios, como a desconstrução de um “pa-

drão de aluno”, o enfrentamento de preconceitos associados a mudanças em aspec-

tos diretamente relacionados ao processo de ensino-aprendizagem e a atuação pe-

dagógica do professor em sala de aula; em particular, no que diz respeito às estra-

tégias de mediação, das características apresentadas pela turma e pelas individuali-

dades, com o conteúdo apresentado para que este se efetive em conhecimento para 

o acadêmico. 

Enfrentar os desafios acima, além de colocar a universidade em uma posição 

de defesa da cidadania, no campo pedagógico, pode estar colaborando para ampliar 

os horizontes e possibilidades na atividade docente, favorecendo não apenas o pú-

blico-alvo da educação especial, mas todos os estudantes. 

Segundo a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educa-

ção Inclusiva (BRASIL, 2008, p. 11), 

 

Os estudos mais recentes no campo da educação especial enfatizam que 
as definições e uso de classificações devem ser contextualizados, não se 
esgotando na mera especificação ou categorização atribuída a um quadro 
de deficiência, transtorno, distúrbio, síndrome ou aptidão. Considera-se que 
as pessoas se modificam continuamente, transformando o contexto no qual 
se inserem. Esse dinamismo exige uma ação pedagógica voltada para alte-
rar a situação de exclusão, reforçando a importância de ambientes hetero-
gêneos para a promoção da aprendizagem de todos os estudantes. 

 

É possível perceber que a ação pedagógica, que tem como principal articula-

dor o professor, assume um papel central para a aceitação e respeito às diferenças, 

bem como nos arranjos necessários ao favorecimento da aprendizagem dos conhe-

cimentos apresentados. Assim, torna-se possível concordar com a ideia de que, “ao 

estarem diretamente envolvidos com as políticas inclusivas e, especialmente, com 

alunos com deficiência que passam a ingressar a escola regular, os professores tor-

nam-se os principais agentes de inclusão da maquinaria escolar” (OLIVEIRA; WES-

CHENFELDER, 2017, p. 79). 
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Tais articulações em sala de aula, que compõem o currículo em sua totalida-

de, ao transpor a mera categorização dos estudantes, podem provocar maiores pos-

sibilidades de desenvolvimento e aprendizagem efetiva, não somente aos estudan-

tes com deficiência, mas a todos que fazem parte do processo. Considerando a cen-

tralidade do papel dos professores para a promoção de mudança no olhar sobre as 

deficiências e o seu espaço nas instituições de educação superior, cabe assinalar 

que: 

 

A construção de uma universidade inclusiva implica na necessidade de o 
professor desenvolver processos de reflexão na e da prática docente, com 
vista à organização de estratégias de ensino-aprendizagem adequadas a 
todos os alunos, inclusive os considerados deficientes. [...] Pontuamos que 
os processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos na sala de aula na 
universidade podem colaborar, decisivamente, na democratização da esco-
la, como instituição social (MAGALHÃES, 2013, p. 48). 

 

Dentro dessa perspectiva, pensando em contribuir para uma ação pedagógica 

inclusiva, percebe-se que a sala de aula constitui-se como espaço privilegiado para 

a reflexão sobre as estratégias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem que 

podem ou não estar favorecendo a inclusão na Educação Superior. Porém, enten-

dendo que não cabe jogar a responsabilidade do sucesso do processo de inclusão 

somente sobre as relações estabelecidas no exercício da docência, é considerada, 

nesta reflexão, a necessidade de um olhar cuidadoso sobre o suporte dado pelas 

instituições aos docentes em termos de formação e serviços de apoio, bem como ao 

processo de inclusão como um todo. 

 

 

1.4 O Atendimento Educacional Especializado 

 

Os avanços nas políticas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência teve 

como um dos primeiros marcos legais a Lei nº 9.394/1996, conhecida como Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional que, em seu artigo 58, define que o aten-

dimento dos estudantes, público-alvo da educação especial, deve se dar, preferen-

cialmente, na rede regular de ensino; e, desde então, as instituições passam a ter a 

obrigação de constituir espaços de apoio para os suportes necessários a esses es-

tudantes (BRASIL, 1996). Com as políticas caminhando nessa direção, nas duas 

últimas décadas, foram aprovadas uma série de regulamentações por meio de Leis, 
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Decretos e Resoluções voltados para a garantia do direito à Educação Especial In-

clusiva. 

Dentre essas regulamentações, com relação ao AEE, podem-se citar a Políti-

ca Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2008), a Resolução nº 04/2009 e o Decreto nº 7.611/2011. Nesses documentos, o 

Atendimento Educacional Especializado é compreendido como: 

 

[...] o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos or-
ganizados institucional e continuamente, prestados da seguinte forma: 
I – Complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e 
na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou 
II – Suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou super-
dotação (BRASIL, 2008, 2009, 2011a). 

 

Essa mesma regulamentação, mais especificamente o Decreto nº 7.611/2011, 

define que tal serviço deve ter os seus objetivos relacionados a condições de aces-

so, garantindo participação e aprendizagem no ensino regular e serviços de apoio 

especializados. Isso leva em conta as necessidades individuais, a transversalidade 

da educação especial e o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 

favoreçam o processo de ensino e aprendizagem, assegurando as condições para a 

continuidade de estudos em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino do 

sistema educacional (BRASIL, 2011a). 

Outro aspecto necessário à compreensão das atividades desenvolvidas nesse 

espaço e da especificidade docente dos profissionais que nele atuam é a identifica-

ção do público-alvo do AEE. Assim, segundo a regulamentação até então apresen-

tada, esse atendimento deve ser oferecido para estudantes que comprovem ser: 

 

I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo 
de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. 
II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apre-
sentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 
comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 
motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndro-
me de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 
(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação. 
III – Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam 
um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimen-
to humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, ar-
tes e criatividade (BRASIL, 2011a). 

 

Apesar de essas regulamentações apontarem para algumas definições norte-
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adoras das atividades do referido espaço, na prática, são observadas diferenças na 

organização, estrutura e forma de atendimento, entre outras características, se com-

paradas algumas redes de educação, bem como instituições isoladas. Tais diferen-

ças podem estar relacionadas à quantidade de estudantes atendidos, tipo de defici-

ências dos mesmos, as concepções de educação e deficiência que direcionam a 

prática e o grau de articulação entre o AEE, a sala de aula, os professores das disci-

plinas e a dinâmica das instituições educacionais. 

Algumas contradições também são apresentadas e influenciadas por esses 

fatores, como se pode observar com relação ao espaço atribuído ao AEE e aos seus 

profissionais no relato de Silva, Hostins e Mendes (2016, pp. 43-44): 

 

Esse lugar atribuído ao AEE em relação ao processo de escolarização as-
sume outras dimensões no contexto da escola, especialmente se o projeto 
de escolarização construído passa pela definição rígida dos espaços de 
aprendizagem como lugares específicos, polarizados e impenetráveis. Des-
de um espaço individualizado, altamente especializado e instrumentalizado, 
encontra-se o professor e o aluno da Educação Especial e, de outro lado, 
um espaço coletivo voltado ao ensino do conteúdo, onde, indistintamente, 
encontra-se o professor da sala comum e todos os seus alunos. 

 

Tal observação traz indícios de que, apesar das políticas governamentais de-

finirem que a educação especial deve transpor o projeto pedagógico da escola em 

todas as suas ações, nos espaços escolares, o AEE, que é considerado o espaço 

privilegiado dos conhecimentos da educação especial, tende a ocupar um espaço 

isolado na dinâmica do cotidiano das instituições e, sobretudo, da sala de aula. 

Com base nos saberes necessários para o desenvolvimento das atividades 

no espaço do AEE, destaca-se que, segundo a Política Nacional da Educação Es-

pecial na Perspectiva da Educação Inclusiva, “para atuar na educação especial, o 

professor deve ter como base da sua formação, inicial e continuada, conhecimentos 

gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área” (BRASIL, 

2008, p. 13). Os profissionais da Educação Especial, ao considerar as finalidades e 

o público-alvo do AEE, assumem um importante papel na consolidação da educação 

inclusiva. Porém, não se pode desconsiderar a necessidade de constituição de uma 

equipe com múltiplos saberes, que trabalhe não apenas as especificidades de cada 

pessoa com deficiência, mas que também auxilie na construção de uma cultura in-

clusiva nas instituições. 

O papel do professor da educação especial, conhecedor privilegiado dos co-
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nhecimentos específicos da área, não é ser o único responsável pelo processo de 

inclusão escolar, visão esta que se encontra presente em inúmeras realidades edu-

cacionais. No processo de inclusão, torna-se imprescindível a interação do profissio-

nal do AEE e do professor na sala de aula, como apontam Silva, Hostins e Mendes 

(2016, p. 30): 

 
O professor especializado parece ser responsável por promover a inclusão 
em todos os seus aspectos. No contexto da escola, ele é visto como aquele 
que possui o conhecimento necessário para fazer com que os alunos 
aprendam, e o professor do ensino regular, que não possui tal conhecimen-
to, na maioria dos casos, pode se eximir dessa tarefa. 

 

Refletindo sobre a perspectiva do AEE como um espaço impulsionador e 

promotor de conhecimentos voltados à inclusão, a atuação do professor nesses es-

paços demanda a mobilização de saberes próprios de sua experiência e da consti-

tuição de uma identidade que se diferencia dos saberes mobilizados quando da atu-

ação em sala de aula. No entanto, tendo como foco da atuação docente o público-

alvo da Educação Especial, esses docentes, para além dos saberes específicos vol-

tados ao processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, lidam cotidianamente 

com a ruptura de preconceitos e barreiras que dificultam a plena cidadania de seus 

alunos. Logo, tais situações demandam desses profissionais saberes que extrapo-

lam o mero atendimento individualizado voltado à resolução de dificuldades na 

aprendizagem. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISE DOS DADOS: O CAMPO, SEUS SUJEITOS E SUAS VOZES 

 

2.1 Reconhecendo o campo: Universidade do Estado de Santa Catarina2 

 

A Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), única universidade 

pública e gratuita estadual de Santa Catarina, tem a sua história iniciada em 1965, 

na época chamada Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Cata-

rina. Os centros precursores na construção dessa instituição foram a Faculdade de 

Educação (FAED), criada em 1963, e a então Escola Superior de Administração e 

Gerência (ESAG), fundada em 1964, em Florianópolis. 

O centro mais antigo foi a Faculdade de Educação e, a partir desse primeiro 

centro de ensino, a constituição da UDESC segue com a incorporação de unidades 

anteriormente estabelecidas no estado, tais como: a Escola Superior de Administra-

ção e Gerência (ESAG), para suprir a falta de profissionais qualificados para atuar 

na administração das empresas catarinenses que, à época, estava em processo de 

modernização; e a Faculdade de Engenharia de Joinville (FEJ), incorporada em 

1956, mas que iniciou as atividades em agosto de 1965, para responder ao cresci-

mento industrial, especialmente no setor metal-mecânico, igualmente carente de re-

cursos humanos especializados. Depois, foram incorporadas a Faculdade de Agro-

nomia e a Faculdade de Veterinária, ambas de Lages; entretanto, essas instituições 

educacionais só iniciaram suas atividades em 1973. 

Ainda, continuando sua história, em 1972, são unificadas as faculdades de 

Lages, acima mencionadas, com o nome de Centro Agroveterinário (CAV), quando 

também acontece a criação do Centro de Educação Física e Desporto (CEFID), em 

Florianópolis. 

A UDESC tem o seu reconhecimento como universidade ratificado em 1985 e, 

em paralelo ao reconhecimento, é implantado o Centro de Artes (CEART). Porém, 

antes da criação do CEART, a universidade já oferecia o curso de Educação Artísti-

ca, oferta que teve início na década de 70, na FAED. 

A mudança do nome da instituição se deu em 1990, transformando a Univer-

                                                 
2
 As informações apresentadas neste tópico sobre a UDESC foram extraídas da página oficial da 

instituição por não localizarmos resultados de pesquisa sobre a história da mesma. Disponível em: 
<https://www.udesc.br/sobre/hist%C3%B3rico>. Acesso em: 24 fev. 2021. 
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sidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina em Fundação Univer-

sidade do Estado de Santa Catarina, tendo as seguintes características: fundação 

pública, mantida pelo estado, vinculada à Secretaria de Educação, com patrimônio e 

receita próprios, autonomia didático-científica, administrativa, financeira, pedagógica 

e disciplinar. 

Com a aprovação do Estatuto da UDESC em 1990, foi estabelecido que os 

ocupantes dos cargos de reitor e vice-reitor deveriam ser escolhidos em eleição da 

comunidade universitária (alunos, técnicos e professores), por meio de voto direto e 

secreto. Outro ponto importante, nesse período, foi a sua divisão por campi, que ini-

cialmente eram três: I – Florianópolis: Centro de Artes (CEART), Centro de Ciências 

da Administração (ESAG), Centro de Ciências da Educação (FAED) e Centro de 

Educação Física e Desporto (CEFID); II – Joinville: Centro de Ciências Tecnológicas 

(CCT); III – Lages: Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV). 

Sucessivamente, foram sendo implantados os centros mais novos da UDESC, 

respeitada a seguinte ordem cronológica: em 2000, a UDESC passa a oferecer o 

curso de Pedagogia na modalidade a distância e, em 2002, são criados o Centro de 

Educação a Distância (CEAD) e o Centro Educacional do Oeste (CEO). Em 2006, 

foram criados os centros de ensino em São Bento do Sul (CEPLAN) e do Alto Vale 

do Itajaí (CEAVI), em Ibirama. No mesmo ano, a UDESC implantou o Centro de En-

sino de Laguna (CERES). 

Hoje, atuando nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, a instituição dispõe 

de uma estrutura multicampi, com 12 Centros de Ensino distribuídos em nove cida-

des catarinenses, além de 28 polos de apoio presencial para a educação a distância, 

em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Os campi da UDESC estão distribuídos da seguinte forma por Santa Catarina: 

Campus I, em Florianópolis: oferece cursos voltados à educação e ao setor terciário 

da economia e da prestação de serviços, bem como licenciaturas, que são ativida-

des predominantes nessa região; Campus II: concentra os centros de Joinville e São 

Bento Sul (a UDESC priorizou cursos para atender a demanda de mão de obra qua-

lificada no setor industrial, como engenharias e informática, além de licenciaturas); 

Campus III, em Lages, onde se sobressai a agropecuária (a instituição mantém cur-

sos como Medicina Veterinária e Agronomia); Campus IV, no Oeste: atende deman-

das da região com a oferta de cursos de Enfermagem, Engenharia de Alimentos, 

Zootecnia e Engenharia Química; Campus V, em Ibirama e Balneário Camboriú: ofe-
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rece cursos nas áreas de Engenharia e Administração Pública; Campus VI, em La-

guna: oferta cursos na área de Engenharia, Ciências Biológicas e Arquitetura e Ur-

banismo. 

Atualmente, são em torno de 15 mil alunos distribuídos em 53 cursos de gra-

duação e 38 mestrados e doutorados. O ingresso na universidade pode ser feito via 

vestibulares (verão e inverno), Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e editais de 

transferência. Ao todo, são mais de três mil vagas anualmente, sendo 20% para es-

tudantes de escolas públicas e 10% para negros. 

Outra informação relevante é o fato de que mais de 95% dos professores efe-

tivos são mestres e doutores. 

Dentro do Plano Estratégico Institucional, verifica-se como missão, visão e va-

lores o seguinte: 

 

Missão: produzir, sistematizar, socializar e aplicar o conhecimento nos di-
versos campos do saber através do ensino, da pesquisa e da extensão, in-
dissociavelmente articulados, de modo a contribuir para uma sociedade 
mais justa e democrática em prol da qualidade de vida e do desenvolvimen-
to sustentável do Estado de Santa Catarina e do País. 
 
Visão: ser uma universidade pública inovadora, de referência nacional e de 
abrangência estadual, e com ação acadêmica marcada pelo comprometi-
mento e pela responsabilidade social. 
 
Valores: a UDESC, como universidade pública e de ensino gratuito em bus-
ca de excelência, é aberta às diferentes correntes de pensamento e se ori-
enta pelos princípios de liberdade de expressão, democracia, moralidade, 
ética, transparência, respeito à dignidade da pessoa e seus direitos funda-
mentais (UDESC, 2010, p. 27). 

 

Considerando os elementos essenciais do Plano Estratégico apresentados 

acima, destacam-se como pontos essenciais a vontade de contribuir para uma soci-

edade mais justa e democrática e comprometida com a responsabilidade social. Tais 

aspirações se materializam nos valores da instituição, que estão orientados pelos 

princípios de liberdade de expressão, democracia, moralidade, ética, transparência, 

respeito à dignidade e aos direitos fundamentais das pessoas. Também mostra a 

responsabilidade na consolidação do papel de uma universidade pública e gratuita, 

que busca a excelência nos serviços prestados à sociedade. 

Após breve apresentação da instituição onde foi realizada esta pesquisa, e 

para a qual foi pensado o produto educacional, segue-se pontuando aspectos insti-

tucionais relacionados ao atendimento às NEE dos estudantes na UDESC. 
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2.1.1 Organização Institucional de Atendimento às NEE 

 

Apresentaremos, agora, a organização institucional voltada ao processo de 

inclusão e ao Atendimento Educacional Especializado, bem como alguns dados 

quantitativos acerca do ingresso das pessoas com deficiência ou necessidade edu-

cacional específica na UDESC. 

Nesse sentido, a primeira regulamentação interna que traz para a UDESC 

orientações sobre o processo de inclusão foi a Resolução nº 017/2009 – CONSUNI 

(Conselho Universitário), que cria e regulamenta a política de inclusão institucional. 

Nesse documento, a UDESC expõe seu entendimento do conceito de inclusão que, 

segundo a resolução, pressupõe três aspectos: 

 

I. O processo sistemático e intencional que possibilita o acesso à Universi-
dade, de sujeitos marcados por atributos identitários, historicamente, subor-
dinados nas relações de poder social (idosos, mulheres, negros, negras, in-
dígenas, portadores de necessidades especiais, gays, lésbicas, travestis, 
transexuais, transgêneros). 
II. A representação positiva desses sujeitos nas políticas de ensino, pesqui-
sa e extensão, possibilitando a esses grupos exercer suas atividades como 
cidadãos e cidadãs no contexto da Universidade, gozando dos direitos e 
prerrogativas comuns a todos/as e ao coletivo de seu segmento. 
III. A incorporação curricular da história, cultura e singularidades desses 
grupos como estratégia na mudança de mentalidades voltadas à minimiza-
ção das desigualdades sociais, do combate às formas de preconceitos, vio-
lência e desrespeito das diferenças individuais e coletivas (UDESC, 2009). 

 

Tratando de forma abrangente e buscando amparar, no espaço universitário, 

minorias identitárias, incluindo, dentre estas, pessoas com deficiência, a resolução 

estabelece a criação do Comitê de Articulação das Ações de Inclusão (COMINC) na 

UDESC, com uma equipe multidisciplinar, definido como um fórum de debates e 

produção de políticas de inclusão, buscando ampliar a cultura inclusiva no espaço 

universitário. 

Dentre as metas inclusivas apresentadas pela UDESC, estão presentes: a 

democratização do acesso à Educação Superior, possibilitando apoio didático-

pedagógico, técnico-científico e institucional e a política de formação continuada de 

docentes e técnicos universitários como base de sustentação da cultura inclusiva, 

propiciando meios técnicos e científicos capazes de atender públicos diferenciados. 

Algumas outras ações são propostas no documento, porém, as pontuadas acima 
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são as que apresentam maior articulação com a Educação Especial e Inclusiva. Na 

abrangência de tais ações colocadas na resolução, destacamos os direcionamentos 

no sentido de contemplar diferentes identidades culturais, dentre estas, as que tra-

zem limitações de condição ou estado físico, trazendo, como exemplo dessas condi-

ções, cadeirantes, surdos e cegos. 

O Comitê de Articulação das Ações de Inclusão é constituído pelo presidente, 

que a resolução define como sendo, necessariamente, o Pró-Reitor de Extensão, 

Cultura e Comunidade, membros representantes dos 12 Centros de Ensino, das 

Pró-Reitorias de Ensino e Administração e membros representantes de órgãos ou 

núcleos auxiliares que, porventura, sejam constituídos nos centros. A definição da 

presidência se deve, muito provavelmente, ao fato da Pró-Reitoria de Extensão, Cul-

tura e Comunidade ser onde está alocada a Coordenadoria de Assuntos Estudantis, 

que atua diretamente na assistência estudantil, nas áreas de: políticas afirmativas e 

diversidade, atenção à saúde, apoio psicossocial e psicopedagógico. 

Como se observa ao visualizar as ações dessa coordenadoria, não há, vincu-

lado à mesma, um espaço ou ação que seja voltado às especificidades do público-

alvo da educação especial ou ao atendimento educacional diferenciado. Apesar do 

vínculo com o comitê, e este aparecer, a partir de 2009, como lócus de organização 

da política de inclusão na universidade, com relação ao atendimento às pessoas 

com NEE, ao longo dos anos, as ações pedagógicas ficavam sob a responsabilidade 

de cada Centro de Ensino com suporte de serviços específicos mediado pela gestão 

central da universidade. 

Nesse contexto, destaca-se a constituição, em abril de 2013, do Laboratório 

de Educação Inclusiva (LEdI) do Centro de Educação a Distância, que, por muitos 

anos, foi o espaço que deu suporte didático-pedagógico e de atendimento a esses 

estudantes. Apesar de sua criação ter se efetivado em 2013, o LEdI atuava, desde 

2006, com projetos e ações de extensão com o objetivo de “oportunizar discussões 

e ações no âmbito da inclusão, aproximando a comunidade universitária desse uni-

verso chamado ‘diferença’, bem como divulgando e apoiando as ações inclusivas 

desta Universidade” (LEdI/CEAD/UDESC). 

A atuação do Laboratório de Educação Inclusiva é pautada no fomento e es-

tímulo “à inclusão educacional de docentes e discentes da UDESC, contribuindo pa-

ra que as pessoas com deficiência participem efetivamente de todos os âmbitos so-

ciais, sendo a educação um dos pilares desta inclusão” (LEdI/CEAD/UDESC). Nesse 
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sentido, e dada a importância do laboratório, observa-se, desde as primeiras com-

posições do Comitê de Articulação das Ações de Inclusão, a participação de docen-

tes que atuam no LEdI. 

Apesar da importante articulação tanto do LEdI quanto do COMINC, em ter-

mos de atendimento às demandas do público-alvo da Educação Especial, percebe-

se um novo movimento institucional com a formação, em fevereiro de 2018, da co-

missão para constituição do Núcleo de Acessibilidade Educacional (NAE), vinculada 

à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Tal comissão ratifica o interesse da UDESC 

na perspectiva de institucionalizar, de forma mais incisiva, o atendimento às deman-

das específicas voltadas para os estudantes com deficiência ou NEE. 

Os trabalhos da comissão foram ratificados, em outubro de 2018, por meio da 

Resolução nº 050/2018 do CONSUNI, que regulamenta a constituição e funciona-

mento do Núcleo de Acessibilidade Educacional (NAE) da UDESC. Segundo a reso-

lução, o Núcleo de Acessibilidade Educacional tem por função realizar o acompa-

nhamento educacional dos estudantes público-alvo da Educação Especial (pessoas 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/ superdo-

tação) e com NEE (UDESC, 2018b). 

Dentre as catorze atribuições definidas para o NAE pela Resolução nº 

050/2018, destacamos três que estão diretamente ligadas ao processo de ensino-

aprendizagem, que são: buscar a viabilização das condições para a expressão plena 

do potencial do estudante durante o processo de ensino-aprendizagem, garantindo 

sua inclusão na universidade; contribuir com o planejamento de ações que visam 

promover a acessibilidade aos estudantes público-alvo; e orientar as adaptações e 

adequações necessárias aos estudantes público-alvo no processo de ensino-

aprendizagem. Entretanto, a necessidade de AEE não é explicitamente colocada 

nessa regulamentação, sendo esse tipo de atendimento amparado por legislações 

de âmbito nacional. 

Um avanço importante com a constituição desse núcleo é o início de levanta-

mentos sistemáticos acerca dos estudantes com deficiência ou NEE que frequentam 

os cursos da UDESC. Esses levantamentos têm início em 2018 e levam em conside-

ração os dados das autodeclarações dos estudantes durante a matrícula e rematrí-

cula realizadas semestralmente. Tal ação possibilita o acompanhamento, por meio 

da página do NAE, das informações contidas no gráfico a seguir: 
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Imagem: Gráfico de dados de estudantes autodeclarados na UDESC – 2020/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NAE/UDESC, 2020. Disponível em: <https://www.udesc.br/nae/numeros>. Acesso em: 31 
mar. 2021. 

 

Segundo os dados apresentados, considerando-se o último semestre analisa-

do (2020/1), são autodeclarados com, pelo menos, um tipo de deficiência ou especi-

ficidade de ensino, entre calouros e veteranos, 476 estudantes da UDESC. Esses 

estudantes estão distribuídos por todos os Centros de Ensino, conforme foi apresen-

tado na imagem acima: uma concentração maior no Centro de Ciências Tecnológi-

cas de Joinville, com 88 estudantes autodeclarados, seguindo-se da Escola Superior 

de Administração e Gestão, com 66 estudantes; depois, o Centro de Ciências Agro-

veterinárias, com 61 estudantes, e, então, o Centro de Ciências Humanas e da Edu-

cação, com 60 estudantes autodeclarados com algum tipo de deficiência.  

As deficiências e especificidades de ensino declaradas pelos estudantes, por 

meio de autodeclaração realizada no ato da matrícula ou rematrícula, apresentam o 

seguinte quadro geral, considerando-se a quantidade de estudantes e suas respecti-

vas deficiências ou condição específica: 165 têm baixa visão; 2 têm cegueira; 1 tem 

autismo; 34 têm deficiência auditiva; 25 têm deficiência física; 10 têm deficiência 

mental; 200 têm Déficit de Atenção por Hiperatividade; 54 têm dificuldade de apren-

dizagem; 2 têm esquizofrenia; 15 têm síndrome de Asperger; 14 têm superdotação; 
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6 têm surdez; 2 têm deficiência múltipla.3 Considerando tais números, observa-se 

uma distorção entre o número de estudantes autodeclarados e a soma do quantitati-

vo de estudantes por deficiência, isso se dá em função de um estudante poder se 

declarar com mais de uma NEE. 

Apresentado o panorama acima, cabe destacar que, apesar do número acen-

tuado de estudantes autodeclarados, uma pequena parte solicita apoio e/ou acom-

panhamento do núcleo. Tal solicitação deve ser feita pelo estudante, no seu Centro 

de Ensino, em formulário próprio acompanhado de um laudo expedido por profissio-

nal da saúde. 

A Resolução nº 050/2018 prevê que, caso o Centro de Ensino não possua um 

núcleo setorial de atendimento ao estudante, o pedido deve ser encaminhado ao 

NAE na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. A mesma ainda prevê a estruturação 

e implantação dos núcleos setoriais por centro de ensino, que vem sendo organiza-

da conforme a demanda de estudantes para atendimento. Nesse sentido, observa-

se, até o momento, na página eletrônica do NAE, a apresentação de dois desses 

núcleos, um localizado na FAED e outro no CEAD. 

 

 

2.2 Saberes Docentes do AEE: quem são e o que dizem nossos sujeitos 

 

A partir de agora, apresentaremos a análise dos dados coletados por meio da 

aplicação do questionário enviado aos docentes que atuam no AEE da UDESC, 

buscando identificar os saberes considerados fundamentais para uma docência que 

favoreça a inclusão das pessoas com deficiência e NEE. 

Os dados apresentados a seguir foram coletados entre os meses de agosto e 

setembro de 2020. A estrutura do questionário contemplou tópicos relacionados a 

informações pessoais, formação, atuação profissional e saberes docentes. Para sis-

tematizar os resultados apresentados, inicialmente, buscaremos identificar os sujei-

tos da pesquisa trazendo algumas reflexões sobre a construção da identidade pro-

fissional enquanto docente do ensino superior e profissional do AEE. 

Em seguida, traremos os apontamentos dos/das participantes, à luz das teori-

as, voltados aos saberes essenciais da docência no atendimento das pessoas com 

                                                 
3
 Informações publicadas na página do Núcleo de Acessibilidade Educacional. Disponível em: 

<https://www.udesc.br/nae/numeros>. Acesso em: 24 fev. 2021. 
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NEE, de modo a elencar possíveis contribuições para a formação de professores 

que atuam em classes regulares, que qualifiquem as práticas voltadas à Educação 

Inclusiva. 

2.2.1 Apresentando os sujeitos da pesquisa: Docentes do AEE 

 

Tal como foi apontado anteriormente, os sujeitos desta pesquisa foram pro-

fessores/as que atuaram no AEE da UDESC entre os meses de julho e agosto de 

2020. Nesse período, verificamos a atuação de três professores/as no referido servi-

ço de atendimento e, destes, dois responderam ao questionário enviado. 

Buscaremos, agora, traçar um perfil desses/as professores/as participantes, 

fazendo as primeiras reflexões acerca dos caminhos que constituíram esses profis-

sionais, por meio de respostas específicas do questionário sobre os seguintes as-

pectos: faixa etária, motivação para escolha pelo trabalho no atendimento a Estu-

dantes com Deficiência e NEE, formação acadêmica em nível de graduação, forma-

ção em nível de pós-graduação, formações complementares voltadas à Educação 

Especial Inclusiva, atuação como professor/a de turmas regulares, tempo de atua-

ção em serviços de AEE ou similares, tempo de atuação voltado ao atendimento aos 

estudantes no AEE na UDESC e centro/s de atuação na UDESC. 

Nessa perspectiva, as respostas identificam que um/a participante têm idade 

entre 30 e 34 anos e outra entre 50 e 54 anos, o que indica a possibilidade de histó-

rias significativas de vida, maturidade e estabilidade na escolha profissional. 

Com relação à atuação profissional, eles já atuaram em turmas regulares nos 

anos iniciais do ensino fundamental, em classes regulares, na modalidade de Edu-

cação de Jovens e Adultos e no ensino superior, também em classes regulares. 

Atualmente, além do AEE, lecionam também algumas disciplinas. 

Durante esse percurso de atuação como docentes, o tempo de atuação em 

serviços de AEE de um/a dos/as participantes é de mais de 15 anos e outro/a decla-

rou ter menos de cinco anos, sendo que o tempo de atuação voltado ao atendimento 

aos estudantes no AEE na UDESC oscilou de, aproximadamente, dois a cinco anos. 

Ambos/as atuam somente no Centro de Ciências Humanas e da Educação (FAED). 

As motivações dos/as nossos/as participantes para a atuação no AEE não ti-

veram relação direta com a vida pessoal, porém, observa-se um relato de que a for-

ma de ver as pessoas com deficiência foi diretamente ligada à atuação profissional 

de familiares junto a essas pessoas. Esse convívio, desde cedo, com profissionais 
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da área, ensinou a enxergar as pessoas com deficiência como pessoas plenas, 

permitindo um tratamento de “igual para igual”. Nesse sentido, Tardif (2011) traz co-

mo um dos saberes que influenciam a profissão docente o saber pessoal que advém 

da família, dos convívios da vida privada, os quais se integram no trabalho dos pro-

fessores por elementos trazidos da socialização primária e das histórias de vida. O 

mesmo autor define esse fenômeno como fonte pré-profissional do saber-ensinar. 

Para Tardif (2011) trabalhos realizados a partir da década de 80, com base 

em histórias de vida dos professores, indicaram que “a prática profissional dos pro-

fessores coloca em evidência saberes oriundos da socialização anterior à prepara-

ção formal para o ensino” (TARDIF, 2011, p. 72). Isso mostra que há muito mais 

continuidade do que ruptura entre o conhecimento profissional e as experiências 

pré-profissionais que estão relacionadas aos espaços da vida privada e às vivências 

escolares como aluno. O mesmo autor ainda cita, apoiado em outros estudos, que o 

convívio familiar, sobretudo com pessoas significativas nesse convívio, constituem 

influências importantes na modelagem da postura profissional com relação ao ensi-

no. 

Como parte do processo de constituição da identidade profissional, esses sa-

beres pré-profissionais influenciam e são constitutivos da prática pedagógica docen-

te, um saber vinculado à constituição do sujeito e influenciado por todas as sociali-

zações ocorridas ao longo da vida. Sobre essa relação, Nóvoa (2013, p. 17) aponta 

que: 

 

[...] as opções que cada um de nós tem de fazer como professor, as quais 
cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar, e desven-
dam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser. É impossível se-
parar o eu profissional do eu pessoal. 

 

Outro fator de influência apresentado nas respostas foi uma prévia sensibili-

dade para temáticas relacionadas ao significado de “sucesso” e o “fracasso” escolar, 

assim como a visão docente sobre o que se considera um “bom” ou “mau” aluno. Tal 

sensibilidade pode ser interpretada como uma característica pessoal que favorece o 

compromisso com uma prática educativa, a qual questiona preconceitos arraigados, 

mas também pode ser associada à construção da identidade profissional como do-

cente que: 

 

[...] constrói-se, também, pelo significado que cada professor, enquanto ator 
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e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valo-
res, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 
representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios (PIMENTA, 
2002, p. 19). 

 

Ambas as possibilidades aqui apontadas podem ser consideradas como favo-

recedoras do processo de inclusão, na medida em que levam o professor a ressigni-

ficar o seu saber e o seu fazer cotidiano da prática educativa. 

A participação em pesquisas na área dentro da formação universitária tam-

bém foi um elemento de reforço para a escolha de atuar no AEE. Esse aspecto traz 

como reflexão a importância de, nos espaços de formação inicial, haver a possibili-

dade de participação em estudos voltados à educação especial e inclusiva, os quais 

estimulem a aproximação dos futuros professores com os conhecimentos necessá-

rios a uma atuação profissional que se comprometa com a inclusão. Nozi (2013) 

contribui para essa visão ao identificar estudos indicando que a qualidade da forma-

ção inicial e continuada e a experiência de ensino com pessoas com deficiência in-

fluenciam as atitudes dos professores. 

Com relação à formação inicial, ambos/as os/as participantes possuem gra-

duação no curso de Pedagogia. Tal aspecto da formação dos/as docentes partici-

pantes indica uma sólida formação inicial, com estudos voltados à formação geral na 

área de educação. Ambos/as também possuem pós-graduação, sendo que um/a 

dos/as participantes possui doutorado em educação e outro/a tem mestrado e está 

cursando o doutorado também na área de educação. 

No que diz respeito à formação continuada, os/as participantes possuem am-

pla formação complementar voltada à educação especial inclusiva, em que foram 

evidenciadas as temáticas: políticas de atendimento; metodologias de trabalho; cur-

rículo adaptado; aspectos específicos das deficiências, tais como: habilitação e rea-

bilitação de pessoas com deficiência visual, sistema braille, técnicas básicas de so-

roban e escolarização de pessoas com deficiência intelectual na perspectiva históri-

co-cultural. 

Destacamos que os/as participantes da pesquisa atendem aos requisitos para 

a atuação no AEE que, segundo a Política Nacional de Educação Especial na Pers-

pectiva da Educação Inclusiva, o/a professor/a deve ter: 

 

[...] como base da sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais 
para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área. Essa 
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formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional especializa-
do, aprofunda o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas 
comuns do ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de atendi-
mento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade das insti-
tuições de educação superior [...] (BRASIL, 2008, p. 13). 

 

Considerando que na docência do ensino superior é exigida formação em ní-

vel de pós-graduação com prevalência do mestrado e doutorado, os/as docentes 

participantes, além de atender aos requisitos legais, apresentam uma sólida forma-

ção para atuação no AEE do ensino superior. 

 

 

2.2.2 Os Saberes Docentes no AEE: buscando contribuições à formação conti-

nuada 

 

Principiamos a investigação sobre os Saberes Docentes do AEE trazendo as 

possíveis contribuições dos conhecimentos gerais adquiridos na formação acadêmi-

ca para o trabalho com Estudantes com Deficiência e NEE, onde, os/as docentes 

participantes foram unânimes em considerar que estes trouxeram contribuições para 

sua prática. Suas indagações, em tal sentido, indicam que a formação em Pedago-

gia é indissociável da formação específica necessária para o trabalho com esses 

estudantes; e também que os estudos gerais da pedagogia induzem à percepção da 

aprendizagem e de formas de ensino que levam em consideração as características 

de todas as pessoas. Podemos observar isso no seguinte relato: 

 

Penso que a pedagogia deva pensar a aprendizagem e o ensino das/para/ 
com as pessoas, sejam elas com ou sem diagnóstico. Desse modo, não de-
senvolvo o trabalho centrada no diagnóstico, e sim nos/as estudantes, nas 
pessoas, nas suas identidades, as quais vão além das marcas sociais da 
deficiência (Professor/a A). 

 

Nesse ponto, evidenciamos a formação pedagógica que caminha na direção 

de uma concepção que entenda a educação para todos sem distinção e que seja 

oferecida invariavelmente em instituições educativas regulares. Esse parece, pois, 

ser um ponto essencial para o processo de inclusão das pessoas com deficiência 

nesses espaços. Mantoan (2015) endossa essa ideia na medida em que aponta o 

sentido da inclusão, que “é não deixar ninguém no exterior do ensino regular, desde 

o começo da vida escolar” (MANTOAN, 2015, p. 28). Assim, o processo educativo, 
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em todas as suas etapas, precisa levar em consideração e estruturar sua ação em 

função das necessidades de todos os estudantes. 

Da Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990), destaca-se o seu 

artigo 3º, que aponta para a universalização do acesso à educação e para a promo-

ção da equidade e, entre outros pontos, define: 

 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de defi-
ciências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garan-
tam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer 
tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo (UNESCO, 
1990). 

 

Como se pode ver, esse documento também traz à tona a necessidade de es-

truturação de uma educação pensada para a diversidade humana, como também 

reforça a necessidade de atenção especial às necessidades de aprendizagem das 

pessoas com deficiência. 

Outro ponto trazido para análise refere-se às experiências acadêmicas viven-

ciadas por meio de grupos de pesquisa e as leituras e atividades realizadas nas dis-

ciplinas dos cursos de graduação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educa-

ção, que se apresentaram como espaços de reflexão de forma mais aprofundada 

sobre a complexidade que envolve o fazer docente e as práticas educativas em suas 

construções históricas, sociais e políticas. 

Um dos exemplos citados desta reflexão propiciada pelos estudos, e que con-

tribui para o processo de inclusão das pessoas com deficiência, foi o cuidado para 

não atribuir justificativas simplistas e individuais às desigualdades produzidas no 

âmbito da educação que, segundo um/a dos/as participantes, foi desenvolvido nos 

estudos do campo da História e Historiografia da Educação, como observamos no 

relato a seguir: 

 

As experiências acadêmicas que vivenciei e vivencio até hoje por meio des-
ses grupos, assim como leituras e atividades realizadas nas disciplinas dos 
cursos de graduação, mestrado e doutorado, fizeram com que eu passasse 
a refletir de forma mais aprofundada sobre a complexidade que envolve o 
fazer docente e as práticas educativas, percebendo-as como construções 
históricas, sociais e políticas. Entendo que os estudos do campo da História 
e Historiografia da Educação, por exemplo, têm auxiliado no sentido de me 
manter sempre atenta e a não atribuir justificativas simplistas e individuais 
para desigualdades produzidas no âmbito da educação (Professor/a B). 

 

Esse exemplo mostra que os conhecimentos gerais da área da educação são 
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fundamentais para uma reflexão mais aprofundada sobre situações da prática edu-

cativa que precisam ser desveladas e confrontadas. Esse ponto pode ser identifica-

do como uma fragilidade evidente na docência do ensino superior, que é identificada 

no seguinte relato: 

 

Na educação superior, há especificidades quanto à formação dos professo-
res, pois são provenientes de áreas distintas; nem sempre estamos diante 
de um profissional com formação pedagógica, e sim com formação específi-
ca de uma área de conhecimento. Isso implica em distintas formas de com-
preensão da realidade dos/as estudantes, o que produz, na maioria das ve-
zes, processos de exclusão não apenas calcados na perspectiva da defici-
ência, mas sob diversas formas. Em alguns cursos, as diferenças, sejam 
quais forem, são motivo para exclusão de estudantes (Professor/a A). 

 

Para Gauthier et al. (2006), os saberes das Ciências da Educação são aque-

les que se referem ao conjunto de saberes produzidos a respeito da escola, seu fun-

cionamento e sua organização escolar, referentes também às aprendizagens, à di-

dática. Tais saberes, de modo geral, são os conhecimentos adquiridos na formação 

inicial e continuada do professor. 

Leite e Ramos (2007) reforçam a evidência da fragilidade de conhecimentos 

que há na docência da educação superior, indicando ser possível constatar que os 

“saberes pedagógico-didáticos” a que os docentes recorrem são quase sempre os 

que provêm da experiência, seja das lembranças como aluno, seja das experiências 

profissionais indiferentes ou alheias aos conhecimentos que as Ciências da Educa-

ção lhes têm oferecido. Observa-se, assim, que na docência da educação superior, 

geralmente, são privilegiados os conhecimentos científicos das áreas do conheci-

mento em detrimento dos saberes didático-pedagógicos e da educação, tornando-se 

ainda mais evidente a necessidade de momentos de aproximação dos docentes com 

esses últimos saberes. 

Outros conhecimentos, apontados na pesquisa e que também fazem parte 

dos repertórios das Ciências da Educação, estão relacionados aos processos de 

ensino-aprendizagem e ao estímulo à autonomia e ao uso de estratégias e instru-

mentos para o desenvolvimento dos estudantes, considerando-se suas necessida-

des específicas, como podemos observar no trecho abaixo: 

 

Nesse quesito, alguns pontos são fundamentais com este e com todos os 
demais estudantes: diálogo, planejamento de aulas, atividades e avaliações, 
levando em conta as particularidades da turma e considerando diferentes 
linguagens (além de produções escritas, atividades orais e outras, obser-
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vando o potencial de valorizar as múltiplas formas de se expressar). Além 
disso, destacaria o papel da avaliação, que deve servir como um elemento 
que auxilia no processo de construção do conhecimento. Dessa forma, con-
versaria sobre a importância de que os estudantes tenham um retorno de 
suas produções, sabendo onde acertaram e quais aspectos precisam ser 
revistos (Professor/a B). 

 

Nessa perspectiva, Pimenta (2002, p. 26) traz contribuições ao colocar que 

“os profissionais da educação, em contato com os saberes sobre a educação e so-

bre a pedagogia, podem encontrar instrumentos para se interrogarem e alimentarem 

suas práticas”. Acrescenta que os saberes sobre a educação, em confronto com a 

prática, contribuem para a elaboração e reelaboração dos saberes pedagógicos. 

Para o processo de educação inclusiva, que tem seus pressupostos teóricos 

fortemente relacionados à Ciência da Educação, sobretudo, os que estão relaciona-

dos a conhecimentos didático-pedagógicos, a aproximação dos docentes universitá-

rios com tais conhecimentos apresenta-se como um importante componente para o 

avanço nesse processo. 

Nozi (2013) e Coutinho (2013) buscaram identificar os saberes que favorecem 

a inclusão das pessoas com NEE nos espaços educativos e, dentre um repertório 

amplo de conhecimentos apontado por essas autoras, destacamos, como conheci-

mentos gerais da área das Ciências da Educação, aqueles relacionados às teorias 

do desenvolvimento humano e da aprendizagem e aquele relacionado às tecnologi-

as voltadas ao ensino. Sobre este último, Nozi (2013, p. 125) alerta que “o uso das 

tecnologias no processo de ensino deve estar associado ao conteúdo e aos objeti-

vos da aula [...] o professor precisa reconhecer também que os resultados advindos 

do uso das tecnologias na aprendizagem dos alunos merecem formas diversificadas 

de avaliação”. 

Acerca dos conhecimentos específicos da área de educação especial, adqui-

ridos na formação acadêmica e que contribuem para seu trabalho com Estudantes 

com Deficiência e NEE, os/as professores/as participantes apontam que: 

 

[...] permitem que tenha conhecimento que auxilia na compreensão diagnós-
tica e, sobretudo, no reconhecimento de estratégias, metodologias, tecnolo-
gias e recursos que possam mediar/auxiliar os processos de ensinar e 
aprender (Professor/a A). 
 
[...] compreendendo a inclusão como um processo, entendo que os conhe-
cimentos específicos da área de Educação Especial têm auxiliado nos pla-
nejamentos dos atendimentos dos estudantes no apoio pedagógico e para a 
elaboração de estratégias pedagógicas a partir das especificidades de cada 
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estudante, pois o estudo de teorias e o compartilhamento de experiências 
de docentes/discentes ampliam as possibilidades em minha prática profissi-
onal (Professor/a B). 

 

A partir das ponderações acima, é possível perceber que esses saberes, de 

modo geral, auxiliam na compreensão dos diagnósticos e no planejamento dos 

atendimentos aos estudantes do AEE. No auxílio ao planejamento, segundo os/as 

docentes pesquisados/as, são incluídos conhecimentos que ajudam na identificação 

de estratégias metodológicas e de recursos pensados a partir das especificidades de 

cada estudante e que possam favorecer o processo de aprendizagem. 

Observando as pesquisas de Nozi (2013) e Coutinho (2013) sobre o repertó-

rio de saberes que favorecem a inclusão dos estudantes com NEE, podem-se apon-

tar, dentre outros, os saberes claramente identificados como sendo específicos da 

área de Educação Especial Inclusiva, sendo aqueles: relacionados aos pressupostos 

da Educação Inclusiva; relacionados aos tipos de deficiência; relacionados à legisla-

ção nacional e aos princípios e orientações que garantem os direitos de aprendiza-

gem das pessoas com deficiência; e relacionados a recursos didáticos e às tecnolo-

gias assistivas, que são entendidos como meios auxiliares para a promoção da 

aprendizagem de alunos com NEE. 

Segundo Nozi (2013), análises acerca da importância dos conhecimentos re-

lacionados aos pressupostos da Educação Inclusiva indicam que os professores 

somente se propõem, de forma efetiva, a colocar propostas educativas em prática 

quando conhecem seus princípios e objetivos, acrescentando que, na mesma pers-

pectiva, devem também compreender a relação entre a Educação Inclusiva e a Edu-

cação especial, valorizando os conhecimentos desenvolvidos por esta última, os 

quais podem ser aproveitados para a melhoria da educação de todos os alunos. 

Com relação à necessidade de conhecimento dos tipos de deficiência, Nozi 

(2013, p. 118), apoiada por outros estudos apropriados em sua pesquisa, alerta-nos 

que: 

 

[...] o professor do ensino regular não necessita conhecer com profundidade 
todos os tipos de deficiência e os códigos utilizados na comunicação de al-
guns grupos de pessoas com deficiência, mas é necessário algum conhe-
cimento sobre eles para que consiga compreender esses alunos e organizar 
procedimentos de ensino que favoreçam sua aprendizagem. 

 

Assim, podemos entender a importância de os docentes se abrirem à possibi-
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lidade de conhecer as características e necessidades dos alunos com NEE, a fim de 

que as mesmas necessidades sejam levadas em consideração em todos os elemen-

tos que compõem o planejamento, contribuindo para procedimentos pedagógicos 

mais assertivos em sala de aula. Todavia, Nozi (2013) alerta que a proposta de en-

sino não pode ser pautada nas limitações provocadas pela deficiência (geralmente 

ligada a uma perspectiva clínica), pois isso não favorece o desenvolvimento acadê-

mico das pessoas com deficiência. 

Sobre os conhecimentos da legislação nacional e dos princípios e orientações 

que garantem os direitos de aprendizagem das pessoas com deficiência, que tam-

bém são apontados nos relatos da pesquisa, destacamos os trechos a seguir: 

 

O docente precisa compreender que todos os estudantes, sem exceção, 
têm direito de acesso, permanência e aprendizagem na universidade [...] 
(Professor/a B). 
 
Contudo, é importante que entendam, a partir de um modelo baseado em 
direitos, que todos os estudantes, inclusive esse aluno com deficiência, têm 
direito de acesso aos conhecimentos e que, portanto, é nosso dever buscar 
meios para garantir que esse direito seja efetivado (Professor/a B). 
 
[...] além de estar a par das políticas públicas relativas à Educação Especial 
e Inclusiva e os embates/disputas envolvidos em sua elaboração/ implemen-
tação (Professor/a B). 

 

Nozi (2013, p. 122) reforça a importância desse conhecimento ao identificar 

que o docente deve buscar, na interpretação das legislações, a compreensão de que 

os conhecimentos destas são fundamentais para a luta por seus direitos e de seus 

alunos com deficiência, e acrescenta que: 

 

[...] a proposição de uma lei e sua consecução é uma “via de mão dupla”, ou 
seja, ao passo que as políticas educacionais implicam mudanças na organi-
zação escolar e na atividade docente, a atuação docente e o modo de orga-
nização da escola também trazem implicações para a convalidação das leis 
propostas. 

 

Assim, é possível perceber que esse movimento de luta pela implementação 

das leis voltadas à inclusão das pessoas com deficiência promove a validação e o 

reconhecimento de sua necessidade para a sociedade, tornando-se assim um co-

nhecimento fundamental para uma docência inclusiva. 

Quando questionados/as acerca de quais saberes são importantes para a do-

cência no AEE na Educação Superior, os/as participantes reforçam a ideia de que é 



77 

 

fundamental ter saberes gerais sobre educação e saberes específicos da Educação 

Especial Inclusiva, como se pode observar nas ponderações a seguir: 

 

A formação em Pedagogia é fundamental. Considero indispensável a com-
preensão sobre planejamento, metodologias de ensino, organização didáti-
ca, currículo, alfabetização [...] (Professor/a A). 
 
São vários os saberes necessários para docência no AEE na Educação Su-
perior. Para além dos saberes teóricos, é necessário que o professor do 
AEE tenha também saberes práticos, metodológicos e didáticos, dentre eles 
de planejamento e avaliação. [...] é fundamental que conheça conceitos e 
teorias sobre processos de elaboração conceitual e que esteja por dentro de 
debates que envolvem conceitos como os de inclusão, acessibilidade, defi-
ciência, ensino e aprendizagem, entre outros. [...] é necessário conhecer di-
ferentes perspectivas de ensino-aprendizagem [...] (Professor/a B). 

 

Mesmo com a identificação da importância dos conhecimentos específicos da 

área da inclusão, observa-se que, nos relatos apresentados, aqueles são indissociá-

veis dos conhecimentos gerais que compõem o repertório dos saberes docentes, 

evidenciando a relevância de o docente ter consciência da necessidade de conhe-

cer, para além dos conteúdos de suas áreas de conhecimento, esses saberes, que 

são colocados por autores como Tardif (2011), Shulman (2005) e Gauthier et al. 

(2006) como basilares à constituição da identidade da profissão docente. 

Outro elemento identificado é a necessidade de conhecer os estudantes e 

considerar suas especificidades no planejamento do processo educativo. Sobre essa 

necessidade, apontamos o seguinte relato: 

 

[...] Além de saber sobre especificidades do trabalho com sujeitos público-
alvo da Educação Especial, é importante que o docente entenda que cada 
estudante é único. Por isso, deve buscar conhecê-lo, observando suas difi-
culdades e potencialidades, pois cada um possui singularidades que devem 
ser consideradas durante o planejamento das atividades, dos recursos e 
das estratégias que visam estimulá-los intelectualmente durante seus per-
cursos na universidade (Professor/a B). 

 

Dentro desse contexto, Freire (2019) assinala, como uma das responsabilida-

des do professor ou professora comprometido com o processo de aprendizagem dos 

alunos, a necessidade de “escutar o educando em suas dúvidas, em seus receios, 

em sua incompetência provisória” (FREIRE, 2019, p. 117), assim, aprendendo a dia-

logar com eles. Ao conhecer o estudante, estabelecendo um processo de diálogo, o 

docente traz para si uma maior probabilidade de identificação das dificuldades espe-

cíficas de cada aluno e as possibilidades de cada turma. 
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As características observadas nesse processo não se restringem ao âmbito 

acadêmico, mas consideram também os aspectos do desenvolvimento pessoal, os 

quais podem interferir para a efetivação do processo de aprendizagem. Nessa pers-

pectiva, Freire (2019, p. 120) nos alerta que: 

 

[...] respeitar a leitura de mundo do educando significa torná-la como ponto 
de partida para a compreensão do papel da curiosidade, de modo geral, e 
da humana, de modo especial, como um dos impulsos fundantes da produ-
ção do conhecimento. 

 

Sob essa perspectiva, destacamos os seguintes recortes de relatos, quando 

os/as participantes foram indagados/as sobre orientações fundamentais para profes-

sores que recebem pela primeira vez um Estudante com Deficiência em classes re-

gulares: 

 

[...] conheça, esteja próxima, dialogue, pergunte a ele/as quem são, qual 
seus nomes, o que desejam... Esteja presente e permita que as presenças 
dos/as estudantes se manifestem... No percurso, estude, busque, pesquise, 
aprenda, dialogue com seus pares (Professor/a A). 
 
Assim, argumentaria sobre a importância de conhecer todos os seus estu-
dantes (inclusive o estudante com deficiência), pois esse movimento é fun-
damental para o planejamento de aulas que se constituam verdadeiramente 
significativas para a turma e para identificar os desafios que precisam ser 
levados em conta nesse processo (Professor/a B). 

 

Assim, podemos ratificar que a aproximação com os estudantes, bem como o 

reconhecimento das características individuais e da sua realidade, são elementos 

importantes para o planejamento de estratégias pedagógicas que ajudem a superar 

as dificuldades dos estudantes. Podemos, ainda, acreditar que esse conhecimento 

contribui para verificar as necessidades e potencialidades dos estudantes, como 

também identificar possíveis causas de dificuldades de aprendizagem, de modo a 

embasar um planejamento que potencialize o aprendizado de todos eles. 

Uma percepção importante apontada por Nozi (2013), relacionada à necessi-

dade de conhecer os estudantes, é que não há uma pessoa com deficiência, mas 

uma pessoa como qualquer outra que possui, como um dos seus atributos, não ou-

vir, não ver, não andar, entre outras características. 

Outro ponto relevante trazido pelas participantes foi observado em uma refle-

xão sobre as compreensões acerca do que é “ser estudante” na educação superior, 

e mais especificamente sobre as expectativas atribuídas aos acadêmicos, as quais 
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estão pautadas na meritocracia. Esse ponto, ao influenciar o olhar para esses estu-

dantes, traz muitos outros elementos de reflexão para a mudança de percepção so-

bre a perspectiva de estudante “ideal” do ensino superior. Dentre tais elementos, 

podemos destacar: a padronização de estudantes que podem ter sucesso nos espa-

ços universitários e a questão da ideia de mérito em uma sociedade que não oferece 

as mesmas oportunidades para todos. Tais ponderações tocam profundamente as 

iniciativas educacionais que visam incluir os estudantes com deficiência na Educa-

ção Superior, pois colocam em xeque a capacidade desses estudantes ocuparem 

esse espaço. 

Outras questões que são identificadas como fundamentais para os/as profes-

sores/as do AEE no ensino superior são voltadas às áreas de sociologia, filosofia e 

política, como podemos observar no extrato a seguir: “[...] também, as questões filo-

sóficas, sociológicas e políticas que envolvem o trabalho e que atravessam todos os 

fazeres e pensares do ensino e da aprendizagem” (Professor/a A). Na perspectiva 

das questões filosóficas, Santos (2016) realizou investigações sobre as contribui-

ções do saber filosófico para a formação ética dos professores de AEE, e aponta 

que é necessário considerar como a formação ética está presente na atuação práti-

ca dos docentes, considerando que “o exercício da docência requer atitudes, deci-

sões e ações que têm implicações éticas” (SANTOS, 2016, p. 19), e que, em função 

disso, o docente precisa estar mais preparado para lidar com tais questões, sendo 

necessário um saber voltado para o “dever-ser”, destacando assim a importância da 

formação ética para fundamentar as concepções e as ações dos docentes (SAN-

TOS, 2016). 

Quando questionados/as sobre as orientações necessárias para um professor 

que recebe pela primeira vez um Estudante com Deficiência, levanta-se a necessi-

dade de que o professor identifique o estudante com NEE como “seu aluno”, e que 

sua aprendizagem seja acompanhada e estimulada pelo docente da disciplina, con-

forme observamos a seguir: 

 

Explicaria que esse estudante, assim como qualquer outro acadêmico em 
sala de aula, precisa de sua atenção. Falaria que o serviço de apoio peda-
gógico oferecido pela instituição tem como objetivo acompanhar pedagogi-
camente os estudantes, visando, de forma sistemática, auxiliar em seus 
processos formativos e no que se refere à elaboração de recursos de aces-
sibilidade e materiais pedagógicos. [...] em uma perspectiva inclusiva, esse 
estudante deve ser compreendido como integrante da turma e, consequen-
temente, como seu aluno, e não como um estudante sob responsabilidade 
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exclusiva do núcleo de apoio pedagógico institucional, mas que frequenta 
sua sala de aula (Professor/a B). 

 

Contribuindo nesse ponto, Nozi (2013) indica que, apesar de ser evidente que 

a responsabilidade do processo educacional inclusivo seja, sobretudo, do profissio-

nal que atua nas classes regulares, é recorrente encontrar “relato na literatura de 

que o trabalho pedagógico com os alunos deficientes ainda tem ficado a cargo dos 

professores especializados, na ocasião dos atendimentos educacionais especializa-

dos” (NOZI, 2013, p. 75). Contemplando esse aspecto, acrescentamos ainda o se-

guinte relato: 

 

A partir de uma perspectiva inclusiva, é necessário conhecer seus estudan-
tes e planejar aulas a partir de suas necessidades, entendendo que todos 
têm direito a aprender. Portanto, entendo que, no Ensino Superior, mas não 
apenas nesse nível de ensino, os professores devem ser pesquisadores e 
refletir sobre suas práticas, objetivando que sejam acessíveis a todos os es-
tudantes em sala de aula (Professor/a B). 

 

Podemos acrescentar, nesse sentido, que não se trata de jogar toda a res-

ponsabilidade do processo de inclusão nos docentes, mas se observa como é fun-

damental que este saiba e assuma o seu papel nesse processo. Também lembra-

mos que, em qualquer percurso de escolarização, o elemento primordial é a apropri-

ação de determinados conhecimentos historicamente acumulados pela sociedade, e 

que este é um elemento que faz parte do trabalho a ser conduzido pelos/as docen-

tes das disciplinas. 

Continuando a busca por elencar alguns conhecimentos essenciais à atuação 

docente no processo de inclusão das pessoas com deficiência, o recorte que segue 

indica: 

 

Outro aspecto sobre o qual conversaria com esse profissional seria proble-
matizando um modelo de compreensão da deficiência a partir de uma visão 
caritativa. Muitos profissionais ainda carregam a compreensão de que estão 
fazendo um favor ao estudante ao adaptar materiais e/ou processos avalia-
tivos (Professor/a B). 

 

Sobre o conhecimento e a problematização dos modelos de compreensão da 

deficiência, Bock e Nuernberg (2018), ao tratar de concepções de deficiência e suas 

implicações para a prática pedagógica, apresentam-nos três modelos de concepção 

de deficiência: caritativo, biomédico e social. Sobre a compreensão caritativa, apon-
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tada pelo relato, os mesmos autores colocam que: 

 

O modelo caritativo, cuja concepção é detentora de grande influência oriun-
da da cultura religiosa, principalmente a Cristã, tem a caridade como um 
princípio balizador da relação entre pessoa sem deficiência para com as 
pessoas que experienciam a deficiência, as quais são consideradas vítimas 
de infortúnio da vida e, portanto, merecedoras de cuidado e atenção espe-
cial (BOCK; NUERNBERG, 2018, p. 1). 

 

Na educação, os autores indicam a influência desse modelo de concepção, 

quando se observa que os estudantes com deficiência são menos desafiados nas 

tarefas propostas, sendo superprotegidos, e quando da criação de classes especiais 

e filantrópicas (BOCK; NUERNBERG, 2018). Os mesmos defendem uma educação 

que esteja fundamentada nos princípios do modelo social, apontando que tal con-

cepção, quando vivenciada nos espaços escolares, incorpora uma prática pedagógi-

ca que leva em consideração as diferentes maneiras de construir o processo de 

aprendizagem, respeitando e antecipando, no planejamento, possíveis dificuldades e 

construindo estratégias “que contemplem os modos diversos de estar no mundo” 

(BOCK; NUERNBERG, 2018, p. 3). 

A necessidade de reflexão sobre a formação para inclusão, além da colabora-

ção entre docentes e os demais profissionais que atuam na educação, é observada 

em alguns trechos, tais como: 

 

Não estou, nesse sentido, romantizando a prática docente e falando que 
esse processo é simples. Mas, defendendo que, por meio de um trabalho 
colaborativo, seja feito o possível para que o estudante aprenda (Profes-
sor/a B). 
 
Não acredito que haja uma fórmula específica para preparar alguém, mas 
sim que há contextos de formação necessários para que professores sin-
tam-se em condições de receber todos e todas independentemente de suas 
especificidades. A formação de professores ainda se volta a determinadas 
perspectivas de desenvolvimento e de aprendizagem que se distanciam da 
realidade cotidiana das escolas e instituições (Professor/a A). 

 

Caminhando nesse sentido, Mantoan (2015) destaca que o exercício constan-

te e sistemático de compartilhamento de ideias, sentimentos e ações entre professo-

res e demais profissionais nos espaços educativos “é uma das saídas para obter o 

sucesso almejado na formação emergencial para a inclusão” (MANTOAN, 2015, p. 

81), acrescentando ainda que: 
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No questionamento da própria prática, nas comparações, na análise das 
circunstâncias e dos fatos que provocam perturbações e/ou respondem pelo 
sucesso escolar, os professores vão definindo, pouco a pouco, suas “teorias 
pedagógicas”. [...] incentivar os professores a se encontrar regularmente 
com os colegas de escola a fim de estudarem juntos e elaborarem com 
seus pares, trocando ideias, dirimindo dúvidas, buscando opiniões com ou-
tros especialistas internos e externos à escola. Enfim, descobrindo os cami-
nhos pedagógicos da inclusão (MANTOAN, 2015, p. 82). 

 

Podemos perceber, assim, que essa colaboração entre profissionais da edu-

cação pode ser um elemento que favorece a resolução de dificuldades no processo 

de inclusão, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento profissional 

de todos os envolvidos nessas trocas colaborativas, as quais envolvem a inclusão 

das pessoas com deficiência e NEE. 

Com base na experiência dos/as professores/as participantes, buscamos 

elencar quais saberes são importantes para os professores que têm, em suas tur-

mas regulares, estudantes com deficiência no ensino superior, tentando identificar 

outros elementos que pudessem surgir de uma reflexão sobre os saberes que emer-

gem da prática profissional. Nessa perspectiva, observamos que os saberes aponta-

dos a partir do questionamento sobre a prática apresentam-se intimamente ligados 

aos saberes indicados como essenciais da profissão docente, e que devem fazer 

parte de sua atuação, tais como observamos a seguir: 

 

Para responder objetivamente, resguardando que se trata de observação 
particular, nesses casos, penso que é necessária formação pedagógica: 
planejamento, didática, estratégias e metodologias de ensino, avaliação 
(Professor/a A). 
 
Para além dos saberes curriculares, específicos da disciplina ministrada, os 
professores, independentemente de possuírem ou não estudantes com de-
ficiência em suas turmas, devem possuir múltiplos saberes, dentre os quais 
se podem citar os saberes relativos ao trabalho pedagógico e à pesquisa 
(como planejar, formas e processos de avaliação, importância do registro, 
etc.) (Professor/a B). 

 

Também aparece de forma marcante, nos relatos apresentados, a necessida-

de de formação pedagógica já indicada anteriormente. Sobre essa formação, os/as 

participantes elencam conhecimentos ligados a elementos que devem fazer parte do 

trabalho docente, tais como: planejamento, metodologias de ensino, registro, avalia-

ção e outros que fazem parte do repertório de saberes da profissão docente, indica-

dos por Pimenta (2002) como saberes pedagógicos que, para além dos processos 

de formação, devem ser desenvolvidos na articulação com a prática docente. Para a 
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referida autora, “os saberes sobre a educação e sobre a pedagogia não geram sabe-

res pedagógicos. Estes só se constituem a partir da prática, que os confronta e os 

reelabora” (PIMENTA, 2002, p. 26). Nesse mesmo movimento, Cunha (2004), em 

suas conclusões de uma pesquisa sobre o bom professor e sua prática, identifica 

que: 

 

A prática é que dá sentido às inquietações do ser humano. É preciso que a 
formação pedagógica se faça sobre ela. Os significados dos estudos na 
área da educação dependem da capacidade de auscultar o momento do 
educando, que transparece principalmente por seu discurso. Nele há a ex-
pressão de suas experiências, condições de vida, interesses e aspirações. 
É preciso partir daí (CUNHA, 2004, p. 170). 

 

Gauthier et al. (2006), em um estudo realizado sobre o repertório de saberes 

mobilizado pelos professores para a atividade de ensino, focam sua pesquisa no que 

chamam de saber da ação pedagógica, caracterizado como os saberes que emer-

gem da experiência no processo de ensinar e que são legitimados por pesquisas, 

ressaltando a necessidade de que os mesmos saberes sejam conhecidos e reco-

nhecidos. Também nos é alertado que: 

 

[...] Na ausência de um saber da ação pedagógica válido, o professor, para 
fundamentar seus gestos, continuará recorrendo à experiência, à tradição, 
ao bom senso, em suma, continuará usando saberes que não somente po-
dem comportar limitações importantes, mas também não o distinguem em 
nada, ou quase nada, do cidadão comum (GAUTHIER, 2006, p. 34). 

 

Pode-se afirmar, com esse ponto de vista, que os conhecimentos apontados 

pelos/as participantes apresentam-se como fundamentais na constituição do repertó-

rio de saberes dos docentes em qualquer área de atuação, considerando que estes 

já aparecem como validados e consolidados na prática e nas teorias da educação. 

É importante ressaltar, ainda, que os saberes elencados pelas professoras 

(planejamento, registro, didática, avaliação), a partir do resgate de suas experiências 

profissionais, não são exclusivos dos professores que atendem no AEE ou atuam 

em sala com estudantes com NEE, mas são constitutivos da docência e que, quan-

do mobilizados pelos docentes, contribuem significativamente tanto para o processo 

de ensino-aprendizagem como para o de inclusão. 

Ainda sobre as reflexões trazidas da experiência profissional, destacamos o 

seguinte relato: “entendo que tão importante quanto saber o que ensinar, os docen-

tes devem constantemente refletir sobre suas práticas, pensando no porquê e como 
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ensinar os conteúdos” (Professor/a B). Além do extrato apresentado, a palavra ‘refle-

tir’ aparece em outros três trechos dos relatos associada à formação, ao olhar para o 

estudante e a prática vivenciada nas aulas. Nesse caso, destacamos acima o trecho 

da reflexão sobre a prática, pois é caracterizada por autores como Freire (2019), Pi-

menta (2002) e Nóvoa (2013) como um elemento essencial para uma prática docen-

te identificada com a consciência do seu papel social. 

Tal reflexão, que “envolve um movimento, dinâmico, dialético, entre o fazer e 

o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 2019, p. 39), é que vai garantir ao docente um 

olhar crítico sobre a sua prática e a possibilidade de melhoria da mesma. Nesse sen-

tido, Freire (2019) acrescenta que é pensando na prática de hoje ou de ontem que o 

docente pode qualificar suas práticas futuras. O mesmo autor ainda ressalta a ne-

cessidade de momentos de distanciamento da prática para que, na relação com as 

teorias, seja favorecido o processo de reflexão e de ressignificação que leve o do-

cente de uma curiosidade ingênua à crítica. 

Nóvoa (2013), ao discorrer sobre o que chama de “três AAA” que sustentam o 

processo de construção da identidade docente, quais sejam: adesão, ação e auto-

consciência, aponta neste último que, “em última análise, tudo se decide no proces-

so de reflexão que o professor leva a cabo sobre a sua própria ação”, afirmando 

que, dessa reflexão, dependem os processos de mudança e inovação pedagógicas 

decisivos na profissão docente. 

Já Nozi (2013) identifica, em sua pesquisa, a necessidade de o professor re-

fletir sobre a sua prática como uma característica pessoal que favorece a inclusão, e 

assinala que, para a compreensão de suas ações ou de algum fenômeno associado 

à sua prática de ensino, é imprescindível que ele considere os saberes acumulados 

na trajetória profissional, bem como os saberes científicos apropriados nos proces-

sos de formação inicial e continuada. Dessa forma, o docente terá subsídios para 

dar sentido à reflexão que emerge da prática. 

A reflexão sobre o próprio pensamento e as ações provoca nos professores 

descoberta e conhecimento sobre si mesmos, em um processo que desvela as con-

dições de desempenho da profissão e o compromisso que este tem com o processo 

de ensino e a educação como um todo (NOZI, 2013). 

Como último ponto observado nos relatos dos/as professores/as participantes, 

destacamos a afirmação da necessidade de escuta dos envolvidos (professores e 

estudantes) para a construção de um processo de formação que seja efetivamente 
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comprometido com a reflexão sobre a prática do ensino. Em continuação, destaca-

mos os trechos a seguir: 

 

Escuta dos envolvidos como fundamental para a elaboração de uma pro-
posta de formação [...]. Sempre parto do pressuposto de que o primeiro 
passo, em qualquer proposta, deva ser a escuta dos maiores interessados 
(Professor/a A). 
 
[...] penso que a formação para professores do ensino superior deveria nas-
cer da escuta dos/as estudantes também. Eles/elas teriam muito a contribuir 
com seus professores e com a política de formação na universidade (Pro-
fessor/a A). 

 

A escuta dos interessados, apontada nos relatos, colabora com as colocações 

que indicam que a formação deve ter como elemento central a própria prática, sendo 

por meio dessa escuta que são percebidas as dificuldades e possíveis temáticas que 

devem ser consideradas nas ações de formação continuada. Desse modo, observa-

se a necessidade de construção de estratégias de escuta como forma privilegiada 

de identificação das demandas de formação, para que essas formações atendam as 

necessidades dos docentes, tragam contribuições para o seu processo de 

constituição enquanto profissional da educação, provoquem reflexões sobre a sua 

prática e possibilitem o seu aperfeiçoamento.  

Partindo dos elementos apresentados na análise das respostas dos/as 

professores/as participantes e a articulação destas com a fundamentação teórica, 

podemos sintetizar que as categorias de saberes apontadas como importantes e que 

favorecem o processo de inclusão de estudantes com deficiência são: Saberes das 

Ciências da Educação, tais como: conhecimentos em áreas como Sociologia e 

Filosofia; Saberes indicados como essenciais da profissão docente (planejamento, 

estratégias e metodologias de ensino, avaliação) que indicam de forma muito 

marcante a necessidade de formação pedagógica. Saberes sobre Educação 

Especial, indicados como: conhecimentos sobre deficiência; legislações que 

amparam o processo de inclusão educacional; conhecimentos e problematização de 

modelos de compreensão das deficiências. Saberes oriundos do contato com os 

estudantes com deficiência e NEE, como exemplo: abertura para o diálogo com 

estes estudantes; conhecimento das especificidades dos alunos e responsabilidade 

pedagógica diante dos diferentes processos de aprendizagem dos estudantes.  

Por fim, destacamos a capacidade de refletir sobre a sua prática como carac-

terística profissional necessária para a ressignificação das práticas de ensino e favo-



86 

 

recedora do processo de ensino-aprendizagem. Nessas reflexões residem as possi-

bilidades de perceber o novo e o diferente com todos os seus desafios, mas também 

com suas potencialidades de enriquecimento do trabalho pedagógico.   
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CAPÍTULO III 

PRODUTO EDUCACIONAL: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DOCENTES DA 

UDESC 

 

Como apontamentos iniciais para a apresentação de um produto educacional, 

bem como de aspectos relevantes para a melhor compreensão do mesmo, acredi-

tamos ser relevante situá-lo dentro das perspectivas e diferenciais que compõem o 

mestrado profissional, entendendo-o como um programa que tem sua dinâmica e 

especificidades. 

Sendo assim, aos que ainda não se atentaram às especificidades desta pes-

quisa, alertamos que o mestrado profissional tem como principal diferencial a obriga-

toriedade do desenvolvimento de um produto educacional que está ligado a uma 

pesquisa aplicada, o qual deve se apresentar encartado na dissertação como parte 

fundamental do trabalho final. 

A área de ensino da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES, para a qual o Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica 

está voltado, define que o produto educacional deve atender a uma demanda social, 

ter foco na integração entre conteúdo disciplinar e conhecimento pedagógico (BRA-

SIL, 2016). Dessa maneira, o documento avaliativo da área, ao destacar que “são 

valorizados na área o desenvolvimento de materiais e processos educacionais, cur-

sos de curta duração e atividades de extensão relacionadas às práticas docentes” 

(BRASIL, 2016, p. 8), corrobora com a proposta que apresentamos, pois foi desen-

volvido, em todas as suas etapas (planejamento, organização, aplicação e avalia-

ção), um curso de curta duração para formação continuada em serviço voltado para 

professores da UDESC. Como foco dessa formação, foram privilegiados saberes 

docentes considerados relevantes para o processo de inclusão dos estudantes com 

deficiência no ensino superior. 

Entendemos que a presença cada vez maior de pessoas com deficiência nes-

se nível de ensino mostra a relevância desta proposta, a qual vai ao encontro do que 

é a direção apontada no Documento de Avaliação da Área de Ensino/CAPES, ao 

considerar: 

 

Particularmente relevante é a constituição de um sistema de formação con-
tinuada de professores da educação básica e da educação superior, que 
qualifique continuamente os profissionais do magistério para atuar numa 
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sociedade de informação e conhecimento em vertiginosa transformação, 
crescimento e ampla desigualdade (BRASIL, 2016, p. 11). 

 

Refletindo, ainda, sobre o ensino superior, o mesmo documento traz a per-

cepção de que a Educação Superior deixa cada dia mais evidenciado que tem en-

contrado sérias dificuldades para atender, de maneira satisfatória, a crescente popu-

lação de ingressantes oriundos de realidades diversas, que entraram nas universi-

dades a partir de um processo de expansão acelerada da oferta de oportunidades 

de acesso, a beneficiários carentes de formação básica adequada. 

Superar tais dificuldades é um desafio para a educação superior brasileira, 

que não está suficientemente preparada para as grandes dificuldades encontradas 

por esse novo contingente de ingressantes que devem ter seu direito à permanência 

nesses espaços e a conclusão, com êxito, de seus cursos garantidos (BRASIL, 

2016). 

Nessa perspectiva, este produto educacional vem dar conta dos objetivos 

desta pesquisa, os quais apontam para a análise dos saberes docentes mobilizados 

pelos professores do AEE na UDESC, e a sua utilização para subsidiar o desenvol-

vimento e a oferta de um curso de formação continuada em serviço para professo-

res, de modo a qualificar as práticas voltadas à Educação Inclusiva. Este objetivo 

concretizou-se a partir do desenho, implantação, aplicação e avaliação do curso: 

Reflexões sobre Docência e Deficiência: Trilhando Caminhos para a Inclusão. 

Assim, nos tópicos seguintes, serão apresentadas reflexões acerca da forma-

ção continuada, como também um breve estudo sobre a pedagogia universitária, 

que serviram de fundamento para a construção do produto educacional. Ao final, 

apresentamos o projeto de curso: Reflexões sobre Docência e Deficiência: Trilhando 

Caminhos para a Inclusão, o qual consolida os objetivos propostos e materializa a 

pesquisa em um produto que cumpre com sua função educacional e social. 

 

 

3.1 A Formação Continuada em Serviço: espaço privilegiado de reflexão 

 

Dentro da perspectiva da pesquisa e da construção de uma formação conti-

nuada em serviço que considere os saberes docentes dos professores do AEE, per-

cebemos a necessidade de fazer uma breve contextualização sobre a formação con-

tinuada e sua importância para a disseminação e atualização de saberes na carreira 
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docente. Dentro desse debate, buscaremos elementos que considerem aspectos 

gerais desse tipo de formação e, dentro do possível, fazer aproximações com a do-

cência no ensino superior. Assim, alertamos inicialmente que não há uma regula-

mentação que atinja todas as esferas de oferta da Educação Superior e trate da 

formação continuada ou de qualquer qualificação em serviço para docentes desse 

nível de ensino. Por isso, ao tratarmos de regramentos, estaremos trazendo a regu-

lamentação interna da UDESC, que será o campo de formulação e aplicação desta 

formação. 

Assim, cabe primeiramente trazer um breve conceito do que seria uma forma-

ção continuada. Nesse sentido, Castro e Amorim (2015) apresentam a formação 

continuada “como o processo de desenvolvimento profissional dos sujeitos, para o 

qual uma dimensão experiencial, e não apenas técnica, deve ser alcançada” (CAS-

TRO; AMORIM, 2015, p. 39). Apesar de breve, essa definição traz elementos impor-

tantes para entender essa forma específica de formação, como a ideia de processo 

que pressupõe uma ação continuada, uma realização prolongada de alguma ativida-

de. Outro ponto a ser destacado é a necessidade de desenvolvimento profissional 

que leve em consideração aspectos técnicos e também experienciais dos sujeitos. 

Freire (2019), ao tratar da necessária consciência do inacabamento dos seres 

humanos, coloca a necessidade do educador ou educadora ser predisposto à mu-

dança, à aceitação do diferente, e aponta para a beleza do inacabamento, refletindo 

sobre uma passagem pelo mundo sem predeterminações, um destino não dado, que 

deve ser construído com responsabilidade, tomando o futuro como um tempo de 

possibilidades que sempre deve ser problematizado. 

A ideia de Freire (2019) do inacabamento humano também traz à reflexão o 

movimento de trocas uns com os outros, no sentido de aprendermos e ensinarmos. 

Essa ideia, junto ao fato de o autor também nos dar um alerta de que não estamos 

no mundo para nos adaptarmos a ele, mas para nos inserirmos nele de modo a 

transformá-lo, contribui para pensar a importância da formação continuada como 

possibilidade de trocas e transformações. Assim, ao considerar a educação um pro-

cesso permanente, aponta a direção para um caminho que faça sentido e respeite o 

outro em seu inacabamento, destacando que a educação e a formação permanente 

se fundamentam nessa inconclusão e na necessária transformação crítica e consci-

ente no mundo. 

Considerando esse movimento de compreensão da formação continuada, se-
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guimos apontando a estrutura geral que ampara a formação continuada dentro da 

UDESC, desenhada na Resolução nº 022/2019, que dispõe sobre a Política de For-

mação Continuada para docentes da instituição. Essa resolução dispõe que tal polí-

tica tem como eixos norteadores: I – Política institucional: envolve temáticas relacio-

nadas à organização da estrutura da universidade, aos objetivos e metas, aos indi-

cadores das avaliações internas e externas, à indissociabilidade entre ensino, pes-

quisa e extensão, e às políticas institucionais voltadas às ações afirmativas, inclu-

são, entre outros temas que colaboram para a formação ampla do docente. II – Sa-

beres docentes: abrangem temáticas contemporâneas relacionadas à prática docen-

te, as metodologias de ensino superior, aos saberes disciplinares, curriculares, das 

ciências da educação, da ação pedagógica, bem como as dificuldades que emergem 

do exercício da docência. III – Pedagogia universitária: engloba debates sobre a do-

cência no ensino superior (UDESC, 2019). 

Em torno desses eixos, a referida resolução apresenta diretrizes e objetivos 

que giram em torno de: a identidade docente; prática docente e processo de ensino-

aprendizagem; promoção de reflexão da prática e busca por novos saberes; com-

promisso dos educadores com a formação humana e profissional; estímulo ao uso 

de metodologias de ensino inovadoras, entre outros objetivos ligados à ampliação do 

uso de metodologias do ensino a distância e recursos tecnológicos no processo de 

ensino-aprendizagem. Outro aspecto importante, e que corrobora com a proposta 

aqui apresentada, está em seu artigo 6º, apontando que: 

 

[...] as ações de formação continuada serão permanentemente avaliadas, 
devendo expressar resultados sobre a identidade profissional docente, para 
o exercício da reflexão sobre a prática, para a produção de conhecimentos 
que qualificam a ação educativa, bem como para estreitar as relações entre 
os docentes e entre os centros (UDESC, 2019). 

 

No campo de pesquisa, a UDESC, cabe destacar também a Resolução nº 

50/2018, que regulamenta a constituição e funcionamento do Núcleo de Acessibili-

dade Educacional, em que se observam, no regimento do Núcleo de Acessibilidade 

Educacional – NAE, os compromissos indicando a necessidade de formação, para 

toda a comunidade universitária, que promova a conscientização e garanta a quali-

dade da permanência dos estudantes público-alvo da educação especial. Corrobo-

ram, na perspectiva desses compromissos, as seguintes atribuições do NAE: pro-

mover capacitações de docentes, técnicos e bolsistas, para atuarem com os estu-
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dantes público-alvo; promover ações de conscientização acerca do tema deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e NEE, visando o processo inclusivo, e iden-

tificar as necessidades de formação e qualificação, bem como de recursos humanos, 

a fim de garantir a qualidade da permanência dos estudantes atendidos na universi-

dade (UDESC, 2018b). 

Além das resoluções por ora assinaladas, cabe o destaque ao Planejamento 

Estratégico 2010-2030 da UDESC, que define como estratégia a implementação de 

práticas institucionais que estimulem o aperfeiçoamento do ensino, a formação do-

cente, o apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações didático-

pedagógicas e o uso das novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem 

(UDESC, 2010). 

Assim, observamos na instituição um movimento importante que explicita a 

necessidade da formação continuada, e que ela tenha em consideração o respeito 

ao protagonismo do professor, sendo também um espaço que lhe permita refletir 

criticamente sobre a sua prática buscando a superação de práticas limitadoras e ex-

cludentes dentro do espaço universitário. 

Contribuindo com esse caminho a ser trilhado, e destacando a importância da 

construção de espaços para que o professor consiga refletir sobre a sua prática, Az-

zi (2002, p. 48) aponta que: 

 

É muito difícil ao professor, sem condições de uma reflexão, quer com ou-
tros professores, quer com autores, captar a essência de seu trabalho. A 
percepção que ele tem de seu trabalho, muitas vezes superficial, é afetada 
pelo conhecimento que apresenta sobre este, pela capacidade de usar este 
conhecimento e pela participação, consciente ou não, no processo coletivo 
do saber pedagógico. A compreensão do próprio trabalho demanda do pro-
fessor um conhecimento que possibilite a leitura de sua realidade e, tam-
bém, uma coletivização de sua prática. 

 

Pimenta (2002, p. 30) aponta que “é importante produzir a escola como espa-

ço de trabalho e formação, o que implica gestão democrática e práticas curriculares 

participativas, propiciando a constituição de redes de formação contínua”. A mesma 

autora também coloca que “produzir a vida do professor implica valorizar, como con-

teúdos de sua formação, seu trabalho crítico-reflexivo sobre as práticas que realiza e 

sobre suas experiências compartilhadas” (PIMENTA, 2002, p. 29), destacando a im-

portância da formação e socialização de saberes para a constituição da identidade 

docente. 
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As palavras de Freire (2019, p. 40) contribuem para esta reflexão, apontando 

que “na formação permanente dos professores o momento fundamental é da refle-

xão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem 

que se pode melhorar a próxima prática”. Ele também mostra que há necessidade 

do distanciamento epistemológico dessa prática, para que a mesma passe à catego-

ria de objeto de análise. Tal distanciamento encontra nos momentos de formação 

um espaço privilegiado e motivador desse caminho, o qual visa transformar seus 

saberes-fazeres docentes em um processo contínuo de construção e reconstrução 

do seu fazer pedagógico. 

Considerando uma educação cujo objetivo se volta também para a formação 

profissional, que será o foco deste produto educacional, com relação às políticas de 

formação, Fartes e Santos (2011, p. 396) nos trazem a seguinte reflexão: 

 

As políticas de formação de professores têm o propósito de complementar a 
formação inicial dos professores não licenciados. Apesar da importância da 
preparação pedagógica no exercício docente, tais políticas não se baseiam 
ou não consideram os saberes oriundos das experiências docentes constru-
ídos e mobilizados na prática profissional. 

 

Em uma primeira análise, e considerando as palavras de Machado (2008, p. 

11), que coloca a necessidade de “superar o histórico de fragmentação, improviso e 

insuficiência de formação pedagógica que caracteriza a prática de muitos docentes 

da educação profissional de hoje”, considerando ser esta, também, uma lacuna da 

maioria dos cursos de Educação Superior, é possível perceber a relevância de pro-

mover um espaço de formação dentro da educação superior, o qual busque sociali-

zar aspectos relacionados à preparação pedagógica e, nesta, os saberes específi-

cos para atendimento ao estudante com deficiência, que estão diretamente ligados à 

formação pedagógica. Isso proporciona a todos os docentes interessados a teoria 

necessária à reflexão sobre o atendimento desses estudantes na sala de aula em 

interação com os demais alunos. Destaca-se, aqui, a questão da ética que deve 

permear o trabalho docente, e coloca-se como fundamental, ao pensarmos em uma 

formação que vise romper com qualquer forma de discriminação e promova uma 

educação democrática e significativa a todos os estudantes. 

Cunha (2004), ao pesquisar a concepção do “bom professor” sob a ótica dos 

alunos, e analisando suas práticas em sala de aula no ensino superior e nas escolas 

técnicas, traz, em suas conclusões, sugestões para a formação de professores na 
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perspectiva de que, em suas propostas, sejam considerados os seguintes pontos: a) 

o contexto em que o professor vive, levando este à compreensão de si como alguém 

participante de um contexto histórico-social; b) o exercício de descoberta e análise 

do que o professor acredita ser um bom professor; c) o retorno constante para a re-

flexão sobre a sua caminhada, como estudante e como educador; d) a pesquisa co-

mo estratégia de ensino que favorece a ideia de uma educação dialógica; e) partir 

da prática, do relato de suas experiências, interesses e aspirações; f) colocar em 

evidência a necessidade de competência técnica e comprometimento político, am-

bos necessários à proposição de uma pedagogia transformadora (CUNHA, 2004). 

Pimenta e Anastasiou (2002, p. 186), numa obra que trata especificamente da 

docência no ensino superior, ressaltam que a formação do professor requer investi-

mentos acadêmicos que transitem entre o seu campo específico de conhecimento e 

o campo da educação, da pedagogia e da didática, acrescentado que esta deve ser: 

 

[...] Uma formação que tome o campo social da prática educativa e do ensi-
nar como objeto de análise, de compreensão, de crítica, de proposição, que 
desenvolva no professor a atitude de pesquisar como forma de aprender. 
Ele requer também que se invista em uma formação contínua nas institui-
ções, nas quais instaure práticas democráticas e participativas de análise, 
de compreensão, de crítica, de proposição de novas práticas institucionais 
que visem tornar o ensino numa conquista para todos os alunos. 

 

Colaborando com a necessidade de uma formação que articule o campo es-

pecífico de conhecimento com os conhecimentos do campo da educação, Saviani 

(2009), ao tratar da formação de professores, identifica dois modelos de formação: o 

modelo dos conteúdos culturais-cognitivos e o modelo pedagógico-didático. O mode-

lo dos conteúdos culturais-cognitivos é centrado na cultura geral (no conteúdo a ser 

ensinado) e no domínio dos conteúdos específicos das áreas do conhecimento; e o 

modelo pedagógico-didático privilegia a centralidade na efetiva preparação pedagó-

gico-didática (centrado na adequada forma de ensinar). 

Na condução do processo de formação, as instituições atuam nessa dualida-

de, na qual, em alguns cursos, privilegia-se o conteúdo cultural e cognitivo (o conte-

údo) e, em outros, os conteúdos pedagógico-didáticos (a forma). Porém, é necessá-

rio que haja uma indissociabilidade entre forma e conteúdo (SAVIANI, 2009), ou se-

ja, como se ensina deve estar indissociável do que se ensina. Para a solução desse 

dilema, deve haver “a ligação entre os dois aspectos que caracterizam o ato docen-

te, ou seja, evidenciando os processos didático-pedagógicos pelos quais os conteú-
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dos se tornam assimiláveis pelos alunos no trabalho de ensino-aprendizagem” (SA-

VIANI, 2009, p. 152). 

Tais aspectos, quando pensados na formação de professores universitários, 

devem levar em conta que, em boa medida, esses professores tiveram em sua for-

mação inicial o modelo centrado no conteúdo cultural-cognitivo das suas áreas de 

conhecimento específicas, e que, em seu ethos profissional, há certa depreciação 

dos aspectos pedagógicos, conforme Saviani (2009) aponta em alguns momentos 

de reflexão sobre a formação de professores. 

Dessa maneira, uma formação continuada em serviço pode ser um caminho 

viável para trazer novas possibilidades de aproximação entre forma e conteúdo, tra-

zendo isso para a reflexão dos dilemas que se apresentam no cotidiano dos profes-

sores, os quais, de modo geral, tiveram pouca ou nenhuma formação no campo da 

educação; conhecimentos que podem facilitar o processo de ensino-aprendizagem e 

qualificar sua prática docente. 

Isto posto, ressalta-se a importância de considerar a prática – a experiência 

docente – como o ponto de partida e, para a formação até agora proposta, possibili-

tar um espaço para que os docentes relatem suas experiências, e que venha a favo-

recer a ressignificação dos saberes, colocando as teorias e conhecimentos da práti-

ca da Educação Especial em diálogo com as vivências de sala de aula e dos demais 

espaços acadêmicos, ou seja, constituir seu saber-fazer a partir do seu próprio fazer, 

dialogando constantemente com as teorias que ajudam a superar as dificuldades 

enfrentadas na atuação docente. 

 

 

3.2 A Pedagogia Universitária e a constituição da docência no ensino superior 

 

Ao trazer a reflexão sobre a docência universitária, uma das principais inquie-

tações está em buscar as características que a diferencia e aquelas que a aproxi-

mam das demais formas de docência. Autores como Bolzan e Isaia (2007; 2010), 

Pasqualli (2013), Pimenta e Anastasiou (2002), Cunha (2007) e Pensin (2017), ao se 

dedicarem aos estudos sobre essa temática, trazem elementos que, além de eluci-

dar essa inquietação inicial, vão além na perspectiva de traçar caminhos para a 

compreensão das dinâmicas que contribuem para a apropriação, por parte do pro-

fessor universitário, dos conhecimentos necessários para uma docência que dê con-
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ta dos desafios do ensino superior. Alguns desses autores ancoram esse conjunto 

de conhecimentos na ideia da constituição de uma Pedagogia Universitária. Partindo 

desses indicativos, seguimos na apresentação de elementos específicos que dife-

renciam a docência na Educação Superior, pois compreendemos que se faz neces-

sário conhecer as características dos docentes que compõem o público-alvo da for-

mação continuada, elaborada a partir desta pesquisa. 

Dentro desse ponto, observa-se que, na docência da educação superior, há 

presunção de envolvimento em “uma tríplice responsabilidade, quais sejam: formar 

profissionais para diversificadas áreas de atuação; formar futuros professores para a 

Educação Básica; e gerar conhecimentos em suas áreas de conhecimento” (BOL-

ZAN; ISAIA, 2007, p. 167). Pensin (2017) também traz elementos que considera di-

ferenciadores desta para outras formas de docência, quais sejam: ter como campo 

de atuação instituições de ensino que têm como foco a profissionalização de outros 

indivíduos; ter o compromisso de produção de conhecimento, por meio da pesquisa 

e sua divulgação; e ter a sua prática de ensino voltada para o público jovem/adulto. 

Outro elemento importante que, segundo Pensin (2017), deve ser considerado sobre 

as especificidades da pedagogia universitária são as características institucionais 

próprias das universidades. 

Pensando um trabalho desenvolvido com o público jovem e adulto e o objetivo 

de formação de profissionais nas diversas áreas, seja bacharéis ou licenciados, tra-

zemos a contribuição de Isaia (2007) que, a partir de um estudo acerca da aprendi-

zagem docente como articuladora da formação e do desenvolvimento profissional 

dos docentes no ensino superior, constata que a docência, nesse nível de ensino, 

acontece no processo de articulação entre maneiras de ensinar e aprender, em que 

professores e alunos promovem trocas nestas funções. Assim, essas trocas apon-

tam para uma aprendizagem colaborativa e para conhecimentos compartilhados no 

processo de formação inicial desses profissionais, uma vez que isso sustenta a for-

mação contínua desses docentes. 

Outro aspecto diferenciador refere-se à preparação para o exercício da do-

cência no ensino superior que, conforme preconiza o artigo 66 da Lei nº 9.394/96 

(LDB nacional), “far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas 

de mestrado e doutorado” (BRASIL, 1996), trazendo ao debate a observação de 

que, nos cursos de pós-graduação, existe um enfoque voltado à pesquisa e que esta 

se diferencia do processo de ensino, tornando a formação do professor universitário 
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deficitária de conhecimentos voltados ao processo de ensino-aprendizagem. Pimen-

ta e Anastasiou (2002, pp. 197-8), ao colocarem em debate a docência no ensino 

superior, alertam que: 

 

A maioria dos professores universitários teve sua graduação calcada no 
modelo de formação jesuítica ou técnica e desenvolveram, nos cursos de 
mestrado ou doutorado, habilidades referentes ao método de pesquisa, 
que, como vimos, conta com especificidades bem diferentes do método de 
ensino. 

 

A diferenciação, na perspectiva da atuação docente, entre pesquisa e ensino 

é apontada pelas autoras considerando cinco componentes desses processos: sujei-

to envolvido, o tempo, o resultado, o conhecimento e o método. Com relação à pes-

quisa, esses componentes tomam as seguintes características quanto ao sujeito en-

volvido: abarca um processo predominantemente individualizado; o tempo é organi-

zado em bloco de etapas que contam com uma relativa flexibilidade; o resultado 

constitui o conhecimento produzido ao término do processo; e o método é predefini-

do e tem estreita relação com o objeto da pesquisa. No ensino, esses componentes 

apresentam diferenciações importantes pontuadas a seguir: com os sujeitos envolvi-

dos, a ação é coletiva, pois há o envolvimento de outros sujeitos além dos alunos, 

sendo exigida a articulação com chefias, coordenações e seus colegas de profissão; 

o tempo, nos processos de aprendizagem, tem que se adequar aos semestres ou 

anos, não havendo flexibilidade; os conhecimentos a serem trabalhados já existem, 

estando preestabelecidos nas disciplinas e sistematizados para sua apropriação; o 

resultado é a reelaboração de novas sínteses a serem apropriadas por professores e 

alunos; e o método estará diretamente relacionado à visão do professor sobre ciên-

cia, conhecimento e saber escolar (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002). 

Pode-se constatar, pelas diferenças entre ensino e pesquisa apresentadas 

pelas autoras, que o método de ensino, inerente às atribuições da docência, tem 

especificidades próprias e encontra nos métodos de pesquisa pouca semelhança. 

Sua complexidade e especificidade exige um processo de reflexão diferenciado, mas 

que pode contar com o ímpeto à pesquisa, desenvolvido de forma sistemática nos 

professores do ensino superior; um importante instrumento para o desenvolvimento 

das atividades no ensino de forma instigadora e flexível, levando-o a fazer da sua 

prática um objeto de constantes reflexões e reelaborações. 

Ao trazer à tona o enfoque dado à pesquisa na preparação docente para atu-
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ação no ensino superior oferecido nos cursos de pós-graduação, sua ênfase na 

pesquisa e as diferenças desta e o processo de ensino, fica perceptível certa fragili-

dade na preparação à docência para atuar nas disciplinas inerentes à formação su-

perior, sobretudo na graduação que, de modo geral, encontra-se distanciada da ati-

vidade primordial da docência universitária, que é a pesquisa. 

O ingresso na carreira do professor universitário também é um elemento que 

influencia na inserção de profissionais mais voltados à pesquisa e a publicações nas 

suas áreas específicas. Pasqualli (2013, p. 239) aponta que “nos conteúdos progra-

máticos a serem cobrados na prova escrita (objetiva ou descritiva), raramente apa-

recem questões relacionadas ao exercício da docência, e que nas provas de de-

sempenho didático também são apresentadas fragilidades”, alertando para o fato de 

que a contratação de professores nas universidades, em muitos casos, ocorre de 

forma circunstancial pautada na necessidade, para que as turmas não fiquem sem 

aulas por longos períodos (PASQUALLI, 2013). 

Cunha (2007) traz à reflexão elementos da progressão na carreira que tam-

bém corroboram para a fragilidade da formação para a docência e seus importantes 

aprendizados didático-pedagógicos. Em uma análise da carreira do professor uni-

versitário, a referida autora aponta que: 

 

Os degraus e níveis são galgados pelos estágios de pós-graduação e é da-
do um privilégio significativo às atividades de pesquisa sobre as de ensino e 
extensão. As publicações no campo específico do conhecimento, avalizadas 
por revistas indexadas, reforçam a tendência de o professor assumir o perfil 
de pesquisador especializado, que vê na docência, em geral, uma atividade 
de segunda categoria, principalmente quando se trata do ensino de gradua-
ção (CUNHA, 2007, p. 18). 

 

Ao verificarmos que o objetivo principal da pós-graduação está ligado à práti-

ca sistemática da pesquisa, e que esta também ocupa uma posição de destaque na 

vida profissional do professor universitário, seja por iniciativas de cunho pessoal ou 

institucional e/ou em decorrência de exigências legais, observa-se um avanço na 

formação desses docentes com relação aos métodos aplicados à pesquisa. No en-

tanto, Pimenta e Anastasiou (2002) apontam que ser um docente reconhecido como 

excelente pesquisador não tem garantido um bom desempenho pedagógico aos pro-

fessores universitários, insistindo na ideia de que, quando os docentes atuam nos 

programas de pós-graduação, que têm como objetivo a dedicação à pesquisa e a 

produção do conhecimento, estes sistematizam e desenvolvem habilidades próprias 
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dos métodos de pesquisa, os quais se diferenciam significativamente dos de ensino 

(PIMENTA; ANASTASIOU, 2002). 

Apesar dessas diferenciações, a docência universitária e suas especificidades 

coadunam com a ideia de aprendizagem docente como um processo permanente ao 

longo da trajetória profissional. Tal característica, presente na docência de modo 

geral, constitui-se como elemento basilar da pedagogia universitária na medida em 

que esse nível de ensino tem uma diversidade de atuação docente e que, em diver-

sas áreas, a exigência para a atuação como professor está pautada sobre os conhe-

cimentos específicos nas áreas do conhecimento dos cursos, em detrimento de uma 

formação pedagógica que deve tornar-se, assim, objeto constante de aperfeiçoa-

mento no percurso destes profissionais. 

Segundo Pasqualli (2013, p. 237), “análises empíricas mostram que parte dos 

professores universitários nunca teve contato com a formação pedagógica”, apon-

tando ainda que tais professores entendem as discussões pedagógicas como “coisa 

de pedagogos”, e que 

 

[...] a predisposição à formação pedagógica muitas vezes aparece somente 
quando o professor universitário envolve-se em situações críticas diante das 
quais ele se percebe incapaz de resolver sozinho e que podem afetar o seu 
status social (PASQUALLI, 2013, p. 237). 

 

Assim, configura-se como um grande desafio institucional promover o incenti-

vo necessário para que os professores percebam a profissão como algo dinâmico, o 

que requer a compreensão da pedagogia universitária 

 

[...] como um campo de aprendizagem da docência que envolve a apropria-
ção de conhecimento, saberes e fazeres próprios ao magistério superior, 
estando vinculado à realidade concreta da atividade de ser professor em 
seus diversos campos de atuação e seus respectivos domínios (BOLZAN; 
ISAIA, 2010, p. 16). 

 

Essa percepção torna-se fundamental para que o docente que atua no ensino 

superior esteja aberto a refletir sobre a sua prática em espaços de articulação insti-

tucional, os quais devem permitir uma melhor leitura das diferentes realidades viven-

ciadas na profissão, auxiliando-o a lidar com os desafios apresentados. Nesse senti-

do, Bolzan e Isaia (2010) destacam a necessária abertura e receptividade do profes-

sor para aceitar novas formas de se constituírem, refletindo e reconstruindo tanto 

seus conhecimentos específicos quanto pedagógicos, bem como suas experiências. 
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Ao se firmar como um campo de estudos, a Pedagogia Universitária aponta a 

necessidade de caminhos para a construção de uma identidade profissional para 

essa docência, a qual tem um forte vínculo com as áreas específicas do conheci-

mento, pois uma de suas funções é a produção de conhecimento para essa área por 

meio de pesquisas, e tem uma frágil formação voltada aos conhecimentos essenci-

ais para a atuação no ensino. Como nos alerta Bolzan e Isaia (2007), a falta de uma 

preparação específica dos professores, para a docência e a formação de futuros 

profissionais, indica porque a docência superior tem uma frágil identidade profissio-

nal, em que: 

 

[...] Normalmente os professores definem-se a partir de suas áreas de co-
nhecimento e/ou atuação (física, engenharia, medicina, geografia, etc.), 
centrando-se mais em suas especialidades, desconsiderando a função do-
cente que está claramente vinculada ao compromisso formativo da Educa-
ção Superior (BOLZAN; ISAIA, 2007, p. 167). 

 

Nessa perspectiva, esses profissionais, quando não fazem uma reflexão teó-

rico-prática, e no intuito de cumprir com suas atribuições, buscam espelhar-se, assim 

como muitos na educação básica também fazem, nas experiências de docência que 

tiveram como alunos, reproduzindo aquilo que vivenciaram como estudantes (CU-

NHA, 2007). Tal reprodução, segundo Pimenta (2002), faz parte dos saberes da ex-

periência que contribui, em boa medida, para a continuidade de uma educação nos 

moldes tradicionais, e que, na atualidade, tende a não dar conta dos desafios da 

realidade educacional. 

Outro fator a ser considerado é a inexistência de processos formativos espe-

cíficos para a docência no ensino superior, o que deixa o docente universitário ca-

rente de uma formação pedagógica para atuar na formação profissional dos estu-

dantes dos cursos em que atuam. Diante dessa fragilidade formativa, muitos docen-

tes manifestam dificuldades para a produção de estratégias eficazes para o avanço 

cognitivo e para a apropriação dos conhecimentos necessários à profissionalização 

dos estudantes (BOLZAN; ISAIA, 2010). 

Um dos caminhos para promover a reflexão e reelaboração desta realidade, 

direcionado em boa medida pelos estudos voltados à pedagogia universitária, vem 

de propostas de formações que preveem a participação em processos de profissio-

nalização continuada de docentes em serviço, que passa pela reflexão e pesquisa 

da própria prática vivida em sala de aula. 
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Bolzan e Isaia (2010) sustentam, ainda, a ideia de investir em uma pedagogia 

específica para o ensino superior, pautada na reflexão sobre a prática que leve o 

professor a indagar a si mesmo sobre as ações tomadas e suas relações com as 

teorias, fazendo dos problemas oriundos a partir da prática impulsos que possibili-

tam o avanço e a formulação de novos conhecimentos. 

Nesse caminho, pode-se pensar em um processo de aprendizagem contínuo, 

a partir da articulação entre modos de ensinar e de aprender, permitindo aos atores 

desse processo o intercâmbio dessas funções, tendo o conhecimento profissional 

compartilhado e a aprendizagem colaborativa como condição para o desenvolvimen-

to do fazer-se professor ao longo da construção de seu caminho pessoal e profissio-

nal. Reforçando essa ideia, Bolzan e Isaia (2007) proclamam acreditar que: 

 

[...] os processos de interação e mediação vão sendo constituídos à medida 
que os instrumentos culturais, como discurso e atividade intelectual reflexiva 
sobre os saberes práticos dos professores vão se desenvolvendo. Dessa 
forma, uma voz se junta às outras e, no transcurso das interações, é possí-
vel compartilhar significados e ideias sobre o conhecimento pedagógico. 
Nesse processo interativo e mediacional, a atividade conjunta é utilizada 
como a forma de construção da professoralidade, sendo na tessitura da 
mesma que vão se redesenhando ideias e saberes de forma compartilhada 
(BOLZAN; ISAIA, 2007, p. 169). 

 

Assim como no trecho citado acima, em outros estudos acerca da temática, 

as mesmas autoras utilizam a expressão professoralidade para denominar o proces-

so de construção profissional do professor de modo a diferenciá-lo de outras profis-

sões, vendo o docente enquanto profissional que tem suas características próprias, 

e que sua constituição ocorre ao longo de sua trajetória de vivências pessoais e pro-

fissionais. Ao incorporar a ideia trazida por essa expressão, reforça-se o processo 

de construção pedagógico e epistemológico do professor universitário como um pro-

cesso contínuo e influenciado por crenças, vivências e atitudes, compreendendo a 

experiência como princípio, e não como momento de auge e fim das suas aprendi-

zagens (BOLZAN; ISAIA, 2010). 

A ideia de professoralidade pressupõe, assim, na perspectiva apontada, pro-

cessos auto, hétero e interformativo (BOLZAN; ISAIA, 2010), envolvendo uma série 

de condicionantes que implicam não só em dominar conhecimentos, saberes e faze-

res de determinado campo, mas que envolvem, sobretudo, a sensibilidade do docen-

te em termos de atitudes e valores que levem em conta as experiências vivenciadas, 

percebidas sob a ótica da reflexão constante e a ênfase nas relações entre os sujei-
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tos, entendidas como elementos inerentes ao processo de sua formação enquanto 

educador em seu desenvolvimento profissional. 

Tal perspectiva aponta para as seguintes dimensões de conhecimentos asso-

ciadas à professoralidade: o conhecimento teórico-conceitual; a experiência prática 

do professor; a reflexão sobre a ação docente; e a transformação da ação pedagógi-

ca (BOLZAN; ISAIA, 2010). Colaborando com essas dimensões, Pimenta e Anasta-

siou (2002) acrescentam que a formação do professor, pautada nos conhecimentos 

científicos do seu campo e do campo da Educação (Pedagógica e Didática), deman-

da investimentos acadêmicos para a adoção do campo social da prática educativa 

como objeto de análise, compreensão, crítica e proposição, desenvolvendo uma do-

cência que perceba o pesquisar a própria prática como forma de aprender. 

Portanto, é possível perceber que a construção dos aprendizados da profissi-

onalização do professor se dá em um processo que parte da prática de sala de aula, 

na atuação cotidiana da universidade e de forma colaborativa. Para tanto, existe a 

necessidade de o professor estar aberto à reflexão sobre a sua prática, pesquisando 

e buscando soluções compartilhadas para os dilemas que surgem no seu dia a dia 

profissional. Nesse movimento, o professor universitário produz sua professoralida-

de, que implica não somente o domínio de conhecimentos, saberes e fazeres dos 

campos do conhecimento, mas também sensibilidade e valores pautados na reflexão 

constante das suas vivências durante o processo do seu desenvolvimento enquanto 

profissional e educador. 

A reflexão sobre a própria prática torna-se uma condição de formação e de-

senvolvimento profissional, indagando sobre as ações tomadas e suas relações com 

as teorias e os problemas que nascem da prática, o que permite o avanço e a apro-

priação de novos conhecimentos. 

Ao debater a aprendizagem necessária do ser professor, somos levados a en-

tendê-la a partir dos seus movimentos constitutivos, que são mobilizados pelo do-

cente na medida em que ele atua; quando essa constituição como profissional é 

marcada pelas trajetórias formativas que são incorporadas à docência a partir da 

tomada de consciência das múltiplas dimensões, pessoais e profissionais, que, ine-

vitavelmente, permeiam tal processo. 

Assim, podemos afirmar que o professor que se coloca aberto enquanto ensi-

na aprende com seus alunos e colegas de profissão, denotando espírito de abertura 

e humildade e afastando-se de uma posição autoritária, ao mesmo tempo em que 
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toma consciência de sua responsabilidade na condução do processo formativo de 

seus alunos, assumindo-se como um educador que, a todo o momento, reflete e re-

constrói seus conhecimentos e atitudes profissionais. 

 

3.3 Proposição do Produto Educacional 

 

Ao longo desta pesquisa, sobretudo no que tange à temática da formação 

continuada, foi perceptível que tal formação deve se dar em um processo que privi-

legie elementos da prática docente e tenha a participação efetiva dos envolvidos na 

construção de um projeto de formação, o qual não se caracterize por ações pontu-

ais, mas por um planejamento constante e colaborativo. Nesse aspecto, adiantamos 

as limitações desta proposta de formação, pois a proposição de um projeto de for-

mação ou de um momento de formação vinculado a um projeto já existente nos es-

paços institucionais só é possível a partir de um movimento interno que se mobilize 

para a elaboração e participação nos mesmos espaços. 

Assim, alertamos que a formação continuada apresentada não teve, em sua 

plenitude, a escuta das vozes dos envolvidos no processo de inclusão das pessoas 

com deficiência da UDESC (docentes e estudantes), e sim um recorte pontual des-

sas vozes indicado pelos/as participantes. Contudo, apesar das limitações, buscou-

se trazer elementos que enriquecessem o debate e a prática dentro desse espaço 

educacional, caminhando na perspectiva de trazer uma formação que dialogasse 

com as falas dos/as participantes da pesquisa, trouxesse elementos estudados du-

rante o processo e levasse em consideração as características do público-alvo apon-

tadas nos estudos. 

É importante destacar que o ingresso de estudantes com deficiência trouxe a 

necessidade de reflexão sobre a importância da atuação docente e das mediações 

estabelecidas no processo de ensino, para o sucesso do percurso acadêmico des-

tes. Ao analisar maneiras de promover o debate, no campo da docência, de ques-

tões voltadas à educação inclusiva, percebemos que a formação continuada em ser-

viço proporciona um movimento fundamental para a reelaboração de saberes que 

são mobilizados na prática de ensino ao longo da profissionalização da docência. 

A investigação que antecedeu esse projeto de formação continuada, trouxe 

também indicativos do papel essencial dessas formações para a promoção da refle-

xão crítica sobre a prática e a socialização de conhecimentos constitutivos da profis-
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são docente (AZZI, 2002; CUNHA, 2004; PIMENTA, 2002). Tal reflexão, sobre os 

dilemas que se apresentam na prática cotidiana dos/as professores/as durante o 

processo educativo, devem encontrar nessas formações espaços privilegiados para 

o compartilhamento de conhecimentos que colaborem para a mediação desses di-

lemas e ressignifique as práticas pedagógicas, buscando coerência e adequando 

estas à realidade e características da instituição e seus centros, bem como a cada 

curso oferecido. 

Desse modo, dentro dessa formação, foram abordados conceitos básicos que 

norteiam as discussões sobre a inclusão das pessoas com deficiência, que contem-

plam as vozes dos/as participantes quando assinalaram a necessidade de conhecer 

conceitos e teorias envolvendo o processo de inclusão, tais como: o conceito de in-

clusão balizado por Mantoan (2015); as concepções de deficiência trazidas de 

Nuernberg e Bock (2018); e os tipos de acessibilidades apontados por documentos 

que norteiam a avaliação da Educação Superior, bem como as legislações que am-

param os direitos das pessoas com deficiência. 

Outros elementos que foram incorporados giram em torno dos saberes indi-

cados como base para a atividade de ensino e a prática educativa e, consequente-

mente, da profissão docente, os quais são apresentados por meio das teorias de 

Gauthier et al. (2006) e Freire (2019). Para uma docência que favoreça a inclusão 

das pessoas com deficiência, apresentaremos componentes indicados por Nozi 

(2013) como fundamentais. 

Esses elementos, dentro da pesquisa, são indicados nos estudos sobre os 

saberes da docência e nas colocações dos/as participantes, que apontaram a ne-

cessidade de abertura para a reflexão sobre a existência de uma base de conheci-

mentos que norteia o processo de ensino e que assegura à docência o “status” de 

profissão. A discussão sobre esses saberes foi apresentada nesta formação, pois 

acreditamos que, sem estes e sem o reconhecimento do docente como profissional 

da educação, as discussões acerca da inclusão educacional podem verter para ca-

minhos nebulosos guiados por preconceitos de toda ordem, sendo assim descolados 

da irrefutável responsabilidade social dos profissionais da educação. 

Como último conteúdo do curso, foram tratados elementos para a reflexão 

sobre adequações curriculares não significativas, indicadas por material produzido 

pela Secretaria de Educação Especial do MEC, com estratégias para o processo de 

educação de alunos com NEE, pois tais adequações, de modo geral, são pequenas 
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mudanças ligadas diretamente à atuação docente e que fazem grande diferença no 

percurso educacional das pessoas com deficiência. 

Assim, ilustramos que este curso, cujo projeto pedagógico é apresentado no 

Apêndice C, foi desenvolvido e oferecido para professores/as que atuam em turmas 

regulares em todas as disciplinas da UDESC, e também pensado para contribuir 

com o processo de inclusão das pessoas com deficiência dessa instituição por meio 

da difusão de saberes que favoreçam este processo. 

Como objetivos específicos foram elencados: 1) Apreender elementos teóri-

cos que desvelam a forma de vivenciar/reconhecer a deficiência na sociedade. 2) 

Reconhecer os principais marcos legais de garantia do direito à educação para as 

pessoas com deficiência. 3) Apontar caminhos para a elaboração de uma docência 

mais acessível e inclusiva considerando os saberes necessários a tal profissão. 

Considerando este escopo, oferecemos o curso de formação continuada inti-

tulado: Reflexões sobre Docência e Deficiência: trilhando caminhos para a inclusão, 

que foi ofertado na modalidade a distância pela plataforma Moodle da UDESC, em 

de fevereiro de 2021, com um total de 12 horas e a estrutura curricular que se apre-

senta a seguir: 

1 Sobre deficiência: primeiras reflexões. 

1.1 Deficiência e Educação: um pouco de história. 

1.2 Modelos Teóricos de Deficiência e seus reflexos nas vivências dos sujeitos. 

1.3 Acessibilidade: derrubando barreiras. 

2 A Deficiência e o Direito à Educação. 

3 Saberes Docentes e Inclusão no Ensino Superior. 

3.1 Saberes da Docência e Saberes da Inclusão. 

3.1.1 Gauthier e os Saberes gerais demandados pela profissão docente. 

3.1.2 Freire e os Saberes necessários à prática educativa. 

3.1.3 Nozi e os Saberes demandados para o atendimento às pessoas com 

necessidades especiais. 

3.2 Barreiras à Aprendizagem: refletindo sobre adequações curriculares e a 

atuação docente. 

Ao longo de cada tópico de estudo, constam atividades avaliativas em formato 

de fórum, questão aberta ou produção coletiva, por meio do recurso Wiki, em que foi 

verificada a relação do conteúdo apresentado com as colocações e respostas dos 

cursistas. 
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Nesta proposta piloto, foram convidados a realizar o curso 10 professores vo-

luntários e/ou escolhidos por afinidade com a temática, buscando contemplar os vá-

rios campi da universidade. Desses, três aceitaram fazer a formação e uma concluiu 

e avaliou o curso. 

Toda a parte de ambientação do curso no Moodle da UDESC encontra-se 

apresentada no Apêndice D e o encarte com material textual é apresentado inte-

gralmente no Apêndice E desta dissertação. 

A avaliação do curso realizou-se por meio de um formulário externo cujo link 

foi enviado para o e-mail da participante que concluiu o curso. Os aspectos avalia-

dos envolveram o conteúdo, a metodologia, os recursos utilizados, as atividades 

propostas, a relevância da temática e dos conteúdos para a docência, o tempo de 

duração e um espaço para sugestões. 

A devolutiva da participante foi positiva com relação à metodologia e duração 

do curso. As atividades propostas foram consideradas bem organizadas e propositi-

vas de reflexão e debate. Com relação ao conteúdo, foi considerado adequado, po-

rém, houve a sugestão de uso de materiais mais objetivos, com textos menores. Na 

medida do possível, as sugestões foram consideradas na elaboração do encarte fi-

nal do produto educacional, que encontra-se no Apêndice E. 

Com relação à certificação, por ter sido uma proposta piloto de curso de for-

mação continuada vinculada a uma pesquisa de mestrado (componente obrigatório 

da dissertação e critério para a obtenção do diploma de Mestre em EPT), o curso 

não vislumbrou a emissão de certificado. Sendo assim, foi dada prévia ciência desse 

fato aos participantes. 

Reafirmamos, enfim, que este curso de formação continuada foi construído a 

partir da reflexão sobre os saberes dos docentes participantes e de estudos teóricos 

sobre educação especial, inclusão e saberes gerais da profissão docente. A partir 

desses elementos, procuramos provocar reflexões acerca de aspectos fundamentais 

para pensar a deficiência, o direito à educação das pessoas com deficiência e co-

nhecimentos relacionados aos saberes que fundamentam a docência, que podem 

ser permanentemente ressignificados de modo a promover uma prática educativa 

que favoreça a inclusão no ensino superior. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Investigar os saberes fundamentais à ação docente no AEE em uma institui-

ção de ensino superior assinalou, de forma marcante, que a base de conhecimentos 

essenciais ao professor para trabalhar com os estudantes com NEE não se difere, 

em grande medida, dos conhecimentos que fazem parte dos saberes essenciais à 

ação docente. Ter consciência de que a docência é uma profissão que mobiliza sa-

beres específicos ligados à atividade de ensino parece ser um passo fundamental, 

para que os docentes consigam lidar de forma comprometida com os desafios que a 

inclusão traz para os espaços educacionais e, especificamente, para a sala de aula. 

Os estudos sobre Pedagogia Universitária, identificados nessa pesquisa, su-

gerem que na Educação Superior os professores, em boa medida, não tiveram, na 

formação inicial, a formação pedagógica necessária à prática de ensino. Esses pro-

fissionais, que são profundos conhecedores em suas áreas e têm, de modo geral, 

uma forte atuação no campo da pesquisa, ao atuarem na área de ensino, buscam 

em suas memórias, em suas experiências escolares anteriores, os conhecimentos 

que os auxiliem na tarefa de ensinar. Esse fato, geralmente, é insuficiente e, algu-

mas vezes, um complicador para a solução dos dilemas enfrentados no cotidiano 

educacional, principalmente quando se tratam de dificuldades somadas a preconcei-

tos sobre a educação das pessoas com deficiência, os quais estão fortemente pau-

tados no imaginário do senso comum. 

Ao analisar os saberes docentes mobilizados pelos professores do AEE e os 

elementos teóricos associados, foi possível perceber que é necessário que esses 

profissionais se reconheçam como docentes e saibam o seu papel no processo edu-

cativo, bem como estarem abertos a fazer um investimento em conhecimento sobre 

a área da educação. Nesse ponto, a pesquisa mostrou ser fundamental que o do-

cente esteja aberto a novos conhecimentos e se disponha à participação em mo-

mentos de formação continuada. 

A importância de conhecimentos específicos voltados à inclusão, dentro do 

repertório de conhecimentos a serem mobilizados pelos docentes para atuar com 

estudantes com NEE, foi consistentemente identificada. No entanto, ficou muito 

marcante a ideia da necessidade primordial de reconhecimento dos saberes essen-

ciais à atuação profissional, em especial, à formação pedagógica, como fomento à 

compreensão positiva do processo de inclusão. 
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Outro saber primordial para uma atuação educacional inclusiva, apresentado 

neste estudo, foi o conhecimento acerca das concepções que norteiam a visão de 

educação especial em uma perspectiva inclusiva. Destacamos, aqui, o conhecimen-

to das leis que garantem o direito à educação desses estudantes; formas de perce-

ber a deficiência e as barreiras que limitam suas vivências; e, na especificidade da 

ação docente, as adequações curriculares não significativas, que estão diretamente 

ligadas a essa ação. Foram esses saberes que nortearam a proposta de formação, 

pois, além de serem apontados pelos/as professores/as participantes, encontraram 

também respaldo nas teorias que nortearam esta pesquisa. 

Com relação ao objetivo de conhecer e sintetizar os regramentos e as dinâmi-

cas de trabalho no AEE na UDESC, a metodologia da pesquisa não permitiu avan-

çar para um aprofundamento mais minucioso da estrutura de atendimento, sendo 

necessária, para traçar um panorama mais fiel, a elaboração de instrumentos de 

pesquisa empírica para aplicação em todos os Centros da instituição. O que ficou 

evidente foi a coexistência, na instituição, de formas diferenciadas de atendimento e 

acompanhamento, nas quais cada Centro estrutura seus espaços de suporte aos 

estudantes, considerando a demanda de atendimento e suas especificidades, con-

tando com o suporte, sempre que necessário, do Núcleo de Acessibilidade central 

ligado a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. 

A implementação da proposta de um curso de formação de professores que 

atuam em classes regulares, pensado a partir dos saberes docentes apresentados 

pelos professores do AEE e da interlocução com os autores da área de saberes do-

centes e educação inclusiva, foi desenvolvida dentro dos limites que uma formação 

continuada nesses moldes apresenta. Como principais limites, destaco a escuta limi-

tada dos envolvidos e a seleção dos conteúdos, pois a própria pesquisa indicou a 

necessidade de participação dos docentes na construção dos projetos formativos e a 

necessidade de escuta de docentes e estudantes nas escolhas das temáticas a se-

rem trabalhadas nas referidas formações. 

Nessa perspectiva, é possível perceber a responsabilidade das instituições, 

na proposição de políticas que apontem os caminhos, promovendo ações que favo-

reçam a inclusão em termos de ingresso, permanência e conclusão dos cursos pelos 

acadêmicos com deficiência e NEE. Dentre essas ações, a formação continuada 

docente apresentou-se como um elemento essencial para a garantia de permanên-

cia com êxito desses estudantes, pois, como foi possível observar nos estudos reali-
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zados, existe uma lacuna na formação inicial para a docência no tocante aos conhe-

cimentos fundamentais que favorecem o processo de inclusão, deixando somente 

para os espaços de formação em serviço e para iniciativas individuais o acesso e a 

apropriação de tais conhecimentos. 

Um fator positivo da formação em serviço, nesses casos, é a possibilidade 

maior de aproximação com elementos da prática. A formação que ocorre no mesmo 

momento da atuação profissional tem um grande potencial de reflexão e transforma-

ção da realidade a partir do momento em que traz para os espaços de formação as 

inquietações do cotidiano, de modo a compartilhá-las, buscando respostas de forma 

coletiva. 

Outro ponto primordial percebido foi a necessidade de refletir sobre o padrão 

de estudantes que as universidades esperam receber e as formas de lidar com as 

diferenças a partir do ingresso de estudantes que não se enquadram nesses pa-

drões. Entre estes encontram-se, os estudantes com deficiência, pois, a partir do 

momento em que essas pessoas conseguem acessar os cursos do ensino superior, 

novos desafios são impostos tanto às instituições quanto aos docentes. Tais desafi-

os trazem, para o exercício da docência, a necessidade de uma profunda reflexão 

sobre a diversidade humana e as formas de encaminhar o processo educativo, con-

siderando-se essa diversidade. 

Cabe refletir, também, sobre a universidade como um ambiente de aprendi-

zagens sociais e acadêmicas que se entrelaçam e se complementam, gerando co-

nhecimentos oriundos desse mesmo contexto, envolto pela diversidade que impõe 

seus conhecimentos próprios e impulsiona mudanças das instituições. A universida-

de constitui-se, assim, em um espaço de conhecimento científico, mas também com 

complexas relações sociais que promovem aprendizados de importante significado. 

Como uma instituição que reflete a sociedade, encontram-se, nos espaços universi-

tários, preconceitos e discriminações que precisam ser confrontados, sendo esse 

enfrentamento parte do processo educativo de qualquer instituição que se propõe a 

atuar na direção de uma sociedade melhor. 

Dentro do percurso para essa mudança necessária, a ação pedagógica as-

sume um papel central na articulação da aceitação e respeito às diferenças, bem 

como nos arranjos necessários ao favorecimento da aprendizagem, sendo que tais 

articulações podem provocar maiores possibilidades de desenvolvimento e aprendi-

zagem efetiva para todos os que fazem parte desse processo. Isso remete à impor-
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tância do papel dos professores na promoção de mudanças na percepção sobre as 

deficiências e suas potencialidades. Tal mudança de percepção pode colaborar, de-

cisivamente, na democratização da universidade e sua afirmação como instituição 

que tem um dever social com a formação de todos os que nela ingressam. 

Reforçar a ideia da criação de um movimento que promova tais reflexões co-

loca a universidade em uma posição de defesa da cidadania, na perspectiva da 

promoção da educação para todos. No campo pedagógico, isso colabora para am-

pliar os horizontes e possibilidades da atividade docente, no campo do ensino, de 

modo a aumentar o potencial de aprendizagem, tanto dos estudantes com deficiên-

cia quanto de outros que não conseguem atender as expectativas de uma educação 

que, na maioria das vezes, não consegue lidar com características humanas que 

fogem dos padrões considerados “normais” pela sociedade. 

Como alertamos no curso de formação oferecido, estamos longe de esgotar 

as reflexões sobre os saberes necessários para o atendimento às necessidades 

educacionais das pessoas com deficiência no ensino superior, tampouco tivemos a 

pretensão de direcionamento do trabalho docente. Esperamos, contudo, provocar e 

contribuir para a reflexão sobre a prática e o apontamento de possibilidades que for-

neçam algumas respostas aos dilemas enfrentados cotidianamente, na educação 

superior, a partir do ingresso das pessoas com deficiência e NEE, que foi, gradati-

vamente, sendo garantido por meio de políticas públicas de inclusão. 

Enfim, consideramos que a dinâmica de novos estudos voltados aos saberes 

docentes e ao processo de inclusão nos convida a uma busca constante por conhe-

cimentos que conduzam as instituições e os docentes a um constante aperfeiçoa-

mento do processo educativo. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIMENTO 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO: SABERES DOCENTES DO AEE NO ENSINO SUPERIOR 
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APÊNDICE C 

PROJETO PEDAGÓGICO DO PRODUTO EDUCACIONAL: CURSO DE FORMA-

ÇÃO CONTINUADA 

 

 

1. Nome do curso: REFLEXÕES SOBRE DOCÊNCIA E DEFICIÊNCIA: Trilhando 
caminhos para a inclusão  

2. Público-alvo: 

Destina-se a professores/as que atuam em turmas regulares em todos os compo-
nentes curriculares  da UDESC. 

3. Objetivos: 

Geral:  

 Capacitar professores a fim de contribuir para  o processo de inclusão das 
pessoas com deficiência na UDESC, promovendo a difusão de saberes que 
favoreçam este processo. 

Específicos: 

 Enunciar elementos teóricos que desvelam a forma de vivenciar/reconhecer a 
deficiência na sociedade; 

 Arrolar  os marcos legais de garantia do direito à educação para as pessoas 
com deficiência; 

 Apontar  caminhos para a elaboração de uma docência acessível e inclusiva 
considerando os saberes necessários à tal profissão.  

4. Justificativa da oferta: 

Iniciamos esta justificativa apontando que a relevância social desta formação 
ancora-se na presença cada vez maior de estudantes que têm algum tipo de Neces-
sidade Educacional Especial (NEE) nos cursos da UDESC. O Núcleo de Acessibili-
dade Educacional (NAE) aponta que, no início de 2019 o número de estudantes que 
se autodeclararam com alguma necessidade educacional específica era de  459. 
Percebe-se, a partir dos dados do NAE, um crescimento neste público já que, no 
início de 2020, este número foi de 476 estudantes. 

O ingresso destes estudantes traz a necessidade de reflexões sobre a impor-
tância da atuação docente e das mediações estabelecidas, principalmente, em sala 
de aula para o sucesso do percurso acadêmico destes estudantes e do processo de 
inclusão como um todo.  

Ao analisar formas de trazer ao debate, no campo docente, questões voltadas 
à educação inclusiva percebemos que a formação continuada em serviço se consti-
tui como um movimento fundamental para a elaboração/reelaboração de saberes ao 
longo do percurso profissional da docência. A pesquisa que precedeu a elaboração 
deste projeto de formação continuada também traz indicativos do papel fundamental 
destas formações para a promoção da reflexão crítica sobre a prática e a socializa-
ção de conhecimentos constitutivos da profissão docente. 
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 Tais reflexões, sobre os dilemas que se apresentam na prática cotidiana dos 
docentes durante o processo de ensino-aprendizagem, devem encontrar nestas for-
mações, espaços privilegiados para o compartilhamento de conhecimentos que con-
tribuam para o enfrentamento destes dilemas e fortaleçam práticas pedagógicas co-
erentes e adequadas para a realidade da instituição. 

Para a docência na educação superior, segundo a Lei nº 9394/96, Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional (LDB), os professores serão formados em ní-
vel de pós-graduação em programas de mestrado e doutorado. Neste sentido, cabe 
destacar que, segundo Pimenta (2002) a pós-graduação está essencialmente ligada 
à produção de conhecimento por meio da pesquisa sistemática e, por consequência, 
os estudantes deste nível de ensino têm maior proximidade com métodos de pes-
quisa em detrimento dos saberes voltados ao processo de ensino.  

Estes saberes, que se voltam ao ensino e estão fortemente ancorados nos 
conhecimentos pedagógicos, são considerados por autores como Tadif (2011), Gau-
thier (2006), Pimenta (2002), Cunha (2004) como saberes essenciais para a prática 
docente em todos os níveis educacionais, sendo que, o aprendizado destes saberes 
percorre a vida profissional e, para que traga efetivas contribuições à sua prática, 
deve sempre estar acompanhado de reflexão, estudos teóricos e, preferencialmente, 
promover uma rede de compartilhamento que favoreça a sua socialização, de modo 
a modificar práticas engessadas e pouco eficientes na efetivação da aprendizagem 
dos estudantes. 

Na educação superior a inclusão das pessoas com deficiência, que estão a 
cada semestre mais presentes nas universidades, demanda das instituições e, parti-
cularmente dos docentes, saberes específicos que, de modo geral, são pouco ou 
nada ensinados/aprendidos nas formações iniciais onde estes docentes foram for-
mados. Essa falta de informações/conhecimentos criam barreiras e preconceitos que 
dificultam a permanência das pessoas com deficiência no ensino superior. 

Considerando esse cenário, foi realizada uma pesquisa que, por meio da aná-
lise dos saberes docentes dos professores do Atendimento Educacional Especiali-
zado, pudesse propor um curso de formação continuada que capacitasse professo-
res a fim de contribuir para a o processo de inclusão das pessoas com deficiência na 
UDESC e  visando incluir de forma plena estes estudantes. 

Assim, destaca-se que, no âmbito da UDESC, existem duas regulamentações 
que convergem com este projeto de formação continuada em serviço, a saber: a Re-
solução nº 022/2019 – CONSUNI, que dispõe sobre a política de formação continua-
da para docentes e a Resolução nº 50/2018 que regulamenta a constituição e funci-
onamento do Núcleo de Acessibilidade Educacional. 

 Na primeira, que regulamenta a política de formação docente, verificam-se, 
ao menos, três eixos norteadores que têm relação direta com os objetivos deste cur-
so de formação continuada: o eixo da política institucional que, entre outras temáti-
cas, coloca as políticas voltadas para as ações afirmativas, como um dos temas a 
ser trabalhado para a formação ampla do docente; o eixo Saberes Docentes que 
abrange temáticas contemporâneas relacionadas à prática docente, as metodologias 
de ensino superior, aos saberes disciplinares, curriculares, das ciências da educa-
ção, da ação pedagógica, bem como as dificuldades que emergem do exercício da 
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docência; e o eixo da Pedagogia Universitária que engloba debates sobre a docên-
cia no ensino superior. 

Nas diretrizes e objetivos dessa política de formação, pode-se destacar al-
guns pontos que também convergem com os saberes docentes e a formação conti-
nuada que favoreça o processo de atendimento às NEE, bem como, com a oferta de 
cursos a distância, que vai ao encontro da forma proposta neste curso. Dentro des-
tas diretrizes podemos observar a necessidade de trabalhar a identidade docente da 
UDESC e desenvolver as modalidades presencial e EaD nos programas/ações de 
formação continuada. Nos objetivos destaca-se: promover a reflexão sobre as práti-
cas pedagógicas e impulsionar a busca de novos saberes;  desenvolver a proposta 
educativa com vistas a fortalecer o compromisso dos docentes com a formação hu-
mana e profissional e reconhecer a pedagogia universitária como um conjunto de 
práticas que favoreçam a diversidade entre as áreas de conhecimento;  

Igualmente, observa-se no regimento do NAE, aprovado pela Resolução nº 
50/2018 CONSUNI, compromissos que indicam a necessidade de formação, para 
toda a comunidade universitária, que promova a conscientização e garanta a quali-
dade da permanência dos estudantes público alvo da educação especial.  Aponta-
se, na perspectiva destes compromissos, as atribuições de: promover capacitações 
de docentes, técnicos e bolsistas, para atuarem com os estudantes público-alvo; 
promover ações de conscientização acerca do tema deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e necessidades educacionais específicas, visando o processo 
inclusivo; e identificar as necessidades de formação e qualificação, bem como, de 
recursos humanos, a fim de garantir a qualidade da permanência dos estudantes 
atendidos na universidade. 

Além das resoluções por hora assinaladas, cabe o destaque ao Planejamento 
Estratégico 2010-2030 da UDESC, que define como estratégia, a implementação de 
práticas institucionais que estimulem o aperfeiçoamento do ensino, a formação do-
cente, o apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações didático-
pedagógicas e o uso das novas tecnologias no processo de ensino e de aprendiza-
gem. 

Enfim, este curso de formação continuada foi construído a partir da reflexão 
sobre os saberes dos docentes participantes da pesquisa intitulada:  Saberes Do-
centes dos Professores de Atendimento Educacional Especializado na Educação 
Superior: Contribuições para a Formação Continuada de Professores, do Programa 
de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT)  e seus res-
pectivos estudos teóricos sobre educação especial, inclusão e saberes gerais da 
profissão docente. A partir destes elementos, procuramos provocar reflexões acerca 
de aspectos fundamentais para pensar a deficiência, o direito à educação das pes-
soas com deficiência e conhecimentos relacionados aos saberes que fundamentam 
a docência e que podem promover uma prática educativa que favoreça a inclusão no 
ensino superior.  

5. Modalidade: 

A distância 

6. Carga horária total do curso: 
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12 horas 

7. Forma de oferta: 

Serão ofertadas 10 (dez) vagas para a proposta piloto, direcionadas para docentes 
dos selecionados de forma aleatória dentro do quadro docente da UDESC.  

 8. Componentes da Formação: 

Componentes Gerais CH Total 

Tópico 1 

Sobre deficiência: primeiras reflexões 
05 

Tópico 2 

A deficiência e o direito à Educação 
02 

Tópico 3 

Saberes docentes e Inclusão no ensino superior 
05 

Carga Horária Total 12 

 

Tópico 1: Sobre deficiência: primeiras reflexões 
 

CH: 05 

Objetivo: Enunciar elementos teóricos que desvelam a forma de ivenciar/reconhecer 
a deficiência na sociedade; 

Metodologia: Apresentação dos modelos que pautaram as concepções de deficiên-
cia - vídeo sobre modelos/concepções de deficiência; leitura de texto que trabalhe o 
conceito de inclusão e acessibilidade e tipos de acessibilidade; Fórum de relato so-
bre a concepção de deficiência que você consegue perceber pautando o seu espaço 
educativo. 

Referências: 
 

BRASIL. Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior e a Avaliação in 
loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 
2013.Disponível em: 
<<http://www.ampesc.org.br/_arquivos/download/1382550379.pdf>. 
>.Acesso em: 20 out. 2020. 
 

BOCK, Geisa Letícia Kempfer; NUERNBERG, Adriano Henrique. As Concepções 
de Deficiência e as Implicações nas Práticas Pedagógicas. 2018. Disponível em: 
<http://www.academia.edu/35936469/AS_CONCEP%C3%87%C3%95ES_DE_ DE-
FICI%C3%8ANCIA_E_AS_IMPLICA%C3%87%C3%95ES_NAS_PR%C3% 

81TICAS_PEDAG%C3%93GICAS>. Acesso em: 09 out. 2020. 
 

MANTOAN, Maria Teresa Egler. Inclusão Escolar: O que é¿ Por quê¿ Como Fa-
zer¿.São Paulo: Summus. 2015. 
 

MENDES, Enicéia Gonçalves. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no 
Brasil.Revista Brasileira de Educação. vol.11 no.33 Rio de Janeiro Sept./Dec. 
2006. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1413-24782006000300002. Acesso 
em: 05 abril. 2020. 
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Tópico 2: A deficiência e o direito à educação 
 

CH: 02 

Objetivo: Arrolar os marcos legais de garantia do direito à educação para as pessoas 
com deficiência 

Metodologia: Estudo do tema por meio de linha histórica relacionada ao direito das 
pessoas com deficiência; leitura das regulamentações mais relevantes sobre o direi-
to à educação; Elaboração de relato acerca da questão: Como você percebe a ga-
rantia ao acesso à educação das pessoas com deficiência? 

Referências:  
 

BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa  com Deficiência). Brasília, 2015. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 23 set. 2020. 
 

BRASIL.Lei nº 9394, 20 de dezembro de 1996.  Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 
dez.1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso 
em: 10 nov. 2019. 
 

BRASIL. Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008. 
 

BRASIL. Decreto nº 6949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Inter-
nacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/decreto6949_seesp.pdf. Acesso em: 23 set. 
2020. 
 

BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa  com Deficiência). Brasília, 2015. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 23 set. 2020. 
 

UNESCO. Declaração Mundial sobre Educação Para Todos: satisfação das ne-
cessidades básicas de aprendizagem. Jomtien, 1990. Disponível em:  
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-a-
Educa%C3%A7%C3%A3o/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos.html. 
Acesso em: 23 set. 2020. 
 

UNESCO. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades edu-
cativas especiais. Brasília: Corde, 1994. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf. Acesso em: 23 set. 2020. 
 

 

Tópico 3: Saberes docentes e Inclusão no ensino superior 
 

CH: 05 

Objetivo: Apontar caminhos para a elaboração de uma docência mais acessível e 
inclusiva considerando os saberes necessários à tal profissão.  

Metodologia: Leitura de texto sobre Saberes essenciais à uma docência inclusiva, 
apresentação resumida de barreiras à aprendizagem; propostas de flexibilizações 
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curriculares; apresentação da rede de núcleos que dão suporte ao processo de in-
clusão na UDESC. Fórum de discussão acerca dos principais desafios à docência 
no processo de ensino aprendizagem das pessoas com deficiência.  

Referência: 
 

BRASIL. Ministério da Educação/SEESP. Estratégias para a educação de alunos 
com necessidades educacionais especiais. Organização: Maria Salete Fábio 
Aranha. . Brasília, 2003. 
 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educa-
tiva. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
 

NOZI, Gislaine Semcovici. Análise dos saberes docentes recomendados pela 
produção acadêmica para a inclusão escolar de alunos com necessidades 
educacionais especiais. 2013. 180 f. Dissertação ( Mestrado em Educação) – Uni-
versidade Estadual de Londrina, Londrina, 2013. Disponível em:  
file:///C:/Users/pc/Downloads/Gislaine%20Semcovici%20Nozi. 
%20Disserta%C3%A7%C3%A3o.Mestrado%20em%20Educa%C3%A7%C3%A3o.p
df. 
Acesso em: 25 jul. 2020. 
 

GAUTHIER, Clermont. et al. Por uma Teoria da Pedagogia. Pesquisas Contem-
porâneas sobre o Saber Docente. 2. ed - Ijuí-RS: Editora UNIJUI, 2006. 
 

 

09. Atendimento ao Cursista: 

Na plataforma Moodle a estrutura do Ambiente Virtual de Aprendizagem tem canais 
próprios de comunicação. Para o curso de formação continuada, está previsto um 
Fórum de Avisos e dúvidas, cuja orientação para uso constará na apresentação do 
curso.  

10. Avaliação da Aprendizagem e Certificação 

Ao final de cada tópico de estudo constará uma atividade avaliativa em formato de 
fórum ou questão aberta compartilhada onde será verificada a relação do conteúdo 
apresentado com as colocações e respostas dos cursistas.  

Com relação à certificação, por ser uma proposta piloto de curso de formação conti-
nuada oriunda da pesquisa: Saberes Docentes dos Professores de Atendimento 
Educacional Especializado no Ensino Superior: contribuições para a formação conti-
nuada de professores e critério para obtenção do diploma de Mestre em EPT, o cur-
so não terá a emissão de certificado. 

11. Avaliação do Curso para fins de análise de dados para a dissertação de 
Mestrado: 

A avaliação do curso será realizada por meio de um formulário externo disponibiliza-
do por e-mail ao cursista que concluir a formação. Os aspectos avaliados envolvem 
o conteúdo, metodologia, os recursos utilizados, as atividades propostas, relevância 
da temática e dos conteúdos para a docência, o tempo de duração e espaço para 
sugestões.  
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12. Corpo docente e técnico-administrativo necessário para funcionamento do 
curso: 

Por ser uma proposta piloto vinculada à pesquisa de Mestrado do ProfEPT, o funci-
onamento do curso ficará a cargo da mestranda e da professora orientadora .  

13. Instalações, ambientes físicos e equipamentos, necessários ao funciona-
mento do curso: 

Ambiente Virtual de Aprendizagem na plataforma Moodle – espaço cedido pela 
UDESC, computador e acesso à Internet. 
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APÊNDICE D 

PRODUTO EDUCACIONAL: AMBIENTAÇÃO DO CURSO NO MOODLE 

 

Template do curso no ambiente do Moodle 
 

 
 
 

Apresentação 
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Fórum de avisos e dúvidas 
 

 
 
 

Recursos e atividades da unidade 1 
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Recursos e atividades da Unidade II 
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Recursos e atividades da Unidade III 
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Mensagem final 
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Avaliação do curso 
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APÊNDICE E 

PRODUTO EDUCACIONAL: ENCARTE COM MATERIAL TEXTUAL 
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ANEXO 

APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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