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RESUMO  
 
  

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo analisar os Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPP) do Curso de Pedagogia e licenciaturas da Universidade 

Estadual de Londrina, em relação à formação dos docentes para a inclusão de alunos 

com necessidades especiais (NEE). O procedimento metodológico utilizado consistiu 

em uma análise documental dos PPPs. Os resultados encontrados indicam que todos 

os cursos de formação de professores da instituição têm pelo menos uma disciplina 

voltada para a Educação Especial. Verificamos também que as disciplinas 

apresentam temas em comuns, tais como histórico da Educação Especial, 

diversidade, legislação, caracterização das necessidades educacionais especiais, 

construção do processo inclusivo e os desafios postos à universidade. 

 

Palavras-chave: Educação Especial. Formação de Professores. Projeto Político 
Pedagógico. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um dos assuntos mais abordados no campo educacional atualmente é a 

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) nas escolas 

regulares de ensino. Com base em tais discussões, buscamos, no presente trabalho, 

apresentar como a Universidade Estadual de Londrina (UEL) está formando seus 

futuros docentes dos cursos de Pedagogia e Licenciaturas para atuarem nesta área. 

O interesse pela opção deste assunto na área da Educação Especial teve início 

a partir do contato familiar com uma criança com síndrome de Down, que estava 

matriculada em uma instituição de Educação Especial e, em 2013, ao atingir a idade 

do primeiro ano do ensino regular, foi matriculada em uma instituição regular. No 

entanto, nos deparamos com uma infraestrutura inadequada, salas de aula lotadas, 

professores e equipe pedagógica com dificuldade para lidar com a inclusão. Em face 

desta realidade, a criança não conseguiu continuar seu estudo nesta instituição e 

precisou retornar à instituição anterior. 

A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas 

regulares de ensino desafia os professores que os recebem. Para muitos deles, a 

ausência de disciplinas que abordam este tema nos cursos de formação dificulta o 

trabalho com estes educandos. Diante deste contexto, foi realizado uma pesquisa 

documental, com objetivo geral de analisar os projetos políticos pedagógicos (PPP) 

dos cursos de Pedagogia e Licenciatura da UEL, a fim de identificar como esta 

instituição está formando seus futuros professores para atuarem com crianças, jovens 

e adultos com necessidades educacionais especiais (NEE). 

Apresentamos inicialmente as bases teóricas que subsidiaram a pesquisa, com 

o intuito de compreender o processo de inclusão escolar e a formação do professor. 

Logo após, um breve histórico da universidade escolhida para nossa pesquisa e, na 

sequência, analisamos os projetos políticos pedagógico dos cursos de Pedagogia e 

Licenciaturas da UEL. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O atendimento à população com necessidades especiais, durante muito tempo, 

foi pautado nas concepções clínicas e em um trabalho assistencialista. No entanto, 

nas últimas décadas, vários documentos regulamentadores buscam encontrar uma 

solução para minimizar os efeitos da segregação e de ações preconceituosas que 

estigmatizam este sujeito. No sentido de aprofundar as análises acerca da Educação 

Especial, realizamos um breve histórico da Educação Especial e da formação de 

professores para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no 

ensino regular, com base nas literaturas da área especializada: Jannuzzi (2006), 

Bueno (2001), Vitaliano (2010, 2012), Michels (2006).  

2.1. Breve histórico da Educação Especial 

A escolarização de pessoas com necessidades especiais surgiu 

institucionalmente, no final do século XVIII e início do XIX, no conjunto de 

concretizações possíveis das ideias liberais. Conforme Jannuzzi, (2006) foi um 

liberalismo limitado visto a aceitação da escravidão, considerada mão-de-obra viável 

enquanto não se acentuou a imigração europeia. Mesmo assim, o liberalismo “lutou 

pela abolição de algumas instituições coloniais, criticou o dogmatismo e o poder 

autocrático, se opôs à interferência do Estado na economia e defendeu a liberdade de 

expressão” (p.6). 

Pode-se dizer que o liberalismo foi um liberalismo de elite, que se preocupou 

em concretizar suas ideias desde não prejudicasse seus interesses. Assim, também 

na educação, essa elite concretizou os seus interesses que, em parte, correspondia 

às classes médias, escassas, mas que ocupariam os parcos postos pela burocracia 

estatal (JANNUZZI, 2006. p. 9).  

A educação primária, essencial ao povo, na Assembleia Constituinte em 1824, 

prometia a “instrução primária e gratuita a todos”, mas acabou por ser relegada ao 

esquecimento. Desta forma, em 1878 vamos ter 15.561 escolas primárias, com 175 

mil alunos, em 9 milhões de habitantes. Em vista disso, somente 2% da população 
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era escolarizada. Ou melhor, a educação popular foi discutida nas assembleias, 

entretanto, o máximo que se conseguiu foi a publicação da lei de 15 de outubro de 

1827, que perdurou até 1946 quando surgiu a Lei Orgânica do Ensino Primário1, uma 

das últimas a serem legisladas no conjunto de reformas da educação (JANNUZZI, 

2006, p. 6-7).  

A lei de 15 de outubro de 1827, propõe que as escolas de primeiras letras, além 

de prever o ensino de leitura, escrita, contas, noções gerais de geometria prática, 

gramática não se esquecesse dos princípios morais e as doutrinas católicas e 

apostólicas romanas. (XAVIER, 1980 apud JANNUZZI, 2006, p. 41-42). 

Alguns brasileiros iniciaram, já no século XIX, inspirados em experiência 

realizadas na Europa e Estados Unidos das Américas do Norte, a organização de 

serviços para atendimento às pessoas com necessidades especiais (cegos, surdos, 

pessoas com deficiência intelectual e física).  

Posteriormente, em 1930, a sociedade civil começa a organizar-se em 

associações de pessoas preocupadas com o problema da deficiência, a esfera 

governamental consegue desencadear algumas ações tendo em vista apeculiaridade 

desses alunos criando escolas junto a hospitais e ao ensino regular (JANNUZZI, 

2006).  Nesta década, com a presença da psicóloga e pedagoga Helena Antipoff, e 

suas ações em Minas Gerais e Rio de Janeiro, pode-se perceber a mudança na 

atuação e nas teorias de aprendizagem psicológicas que passam a influenciar todas 

as áreas da educação escolar (JANNUZZI, 2004).   

Esta é a época do movimento conhecido como Escola Nova, que tem seus 

fundamentos ligados aos avanços científicos da Biologia e da Psicologia, o qual 

enfatiza a importância da escola e da ênfase nos métodos e nas técnicas de ensino.  

Conforme Jannuzzi (2004), a industrialização vem ocorrendo intensamente, 

junto com a urbanização e, assim, a necessidade de a escola para ensinar a 

população a ler, escrever e contar com vistas a outras motivações para sua 

implantação. Nesse contexto, a concepção de deficiência, principalmente a mental, 

está muito ligada ao coeficiente intelectual (QI) e, este, ao rendimento escolar. Há toda 

                                                           
1 Lei orgânica do ensino Primário – LEI n. º 8.529 de 2 de janeiro de 1946 
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uma proposta pedagógica em prol da manutenção de classes homogêneas, e 

deixando a margem classes especiais e instituições especializadas. Nessa época, o 

eixo da educação desloca-se do médico para o psicólogo 

Para atestar a cientificidade da condição, foram amplamente utilizados 
os testes de inteligência de Binet que avaliavam a normalidade do 
aluno comparando o seu quociente intelectual (QI) em relação aos 
alunos da mesma idade, além da observação da atenção do aluno e 
sua memória. Portanto, a normalidade do aluno era julgada baseada 
nos padrões de “aluno ideal” definidos pela escola regular 
(VELTRONE e MENDES, 2011, p. 214). 

 

Segundo Veltrone e Mendes (2011) em um primeiro momento, a escolarização 

de alunos com necessidades especiais foi um ensino criado para atender aos alunos 

que foram excluídos de participar do ensino regular. Todos estudantes eram 

sujeitados a avaliações médicas e testes psicológicos para medir seus níveis de 

conhecimento, atenção e memória, de modo que deveriam ficar dentro dos padrões 

estabelecidos pelas escolas de ensino regular.  

Depois do término da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), em vista da rápida 

recuperação de alguns países, acontece um incentivo à educação. A Educação 

Especial é intitulada, então, como educação de excepcionais e/ou de ensino 

emendativo.  

A publicação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1961, a lei n. 4.024/61 coloca a Educação de Excepcionais como um título (X) com 

dois artigos, 88 e 89: 

Art. 88. A educação de excepcionais, deve, no que for possível, 
enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na 
comunidade.     
Art. 89. Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos 
estaduais de educação, e relativa à educação de excepcionais, 
receberá dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsas 
de estudo, empréstimos e subvenções.  

 

De acordo com Jannuzzi (2004), é preciso ressaltar que, desde a década de 

1950, as próprias pessoas com deficiências começaram a se organizar, buscando 
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participar de discussões em torno de seus problemas. A primeira referência 

encontrada pela autora foi a de cegos, em 1954: Conselho Brasileiro para o Bem-

Estar dos Cegos. Precedeu assim à Organização das Federações de Entidades 

Filantrópicas, porquanto as Associações de Pais e Amigos de Excepcionais (APAES), 

fundadas em 1954, só em 1962 tiveram a sua Federação Nacional; as Sociedades 

Pestalozzi tornam-se federadas em 1970, embora organizadas desde 1934, e a 

Federação Brasileira de Instituições de Excepcionais, em 1974.  

A década 1970 foi um marco para a educação das pessoas com deficiência, 

visto que nesta época ocorreram algumas situações que colocaram a área da 

Educação Especial em evidência. Segundo Jannuzzi (2006), pela primeira vez é 

criado um órgão para a definição de metas governamentais específicas a ela, o Centro 

Nacional de Educação Especial (CENESP), prometendo uma ação política mais 

efetiva, que poderia organizar o que vinha sendo realizando de forma precária na 

sociedade:  

Escolas, instituições para ensino especializado desse alunado, 
formação para o trabalho, às vezes mais, às vezes menos integrados 
à educação regular, despendendo, em parte, da percepção da família, 
dos diversos elementos sensibilizados ao tema, militantes dessa 
educação e da própria comunidade (Jannuzzi,2006). 

 

Contudo, foi a partir de 1980, com a organização do Ano Internacional das 

Pessoas Deficientes (AIPD), pela Organização das Nações Unidas (ONU), que esse 

movimento recrudesceu, havendo em Brasília o 1º Encontro Nacional de Entidades 

de Pessoas Deficientes, com a presença de cerca de 1.000 participantes, incluindo 

cegos, surdos, pessoas com deficiência física e com doenças infeciosas, oriundos de 

diversos estados. O lema principal era: “Participação plena e igualdade”, com 

libertação da tutela do Estado e das instituições especializadas (JANNUZZI, 2004). 

Em relação às pessoas com deficiência, a década de 1980 foi muito 

significativa, pois surgiu, em 1984, a Federação Brasileira de Entidades de Cegos 

(Febec), a Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos (Onedef), a 

Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos (Feneis) e o Movimento de 

Reintegração dos Hansenianos (Morhan). Em dezembro do mesmo ano, foi fundado 
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o Conselho Brasileiro de Entidades de Pessoas Deficientes, que reuniu as quatro 

entidades e substituiu a Coalisão Nacional organizada em Brasília em 1980, no 

primeiro encontro nacional acima referido.  

Nos anos de 1990, com a reforma do Estado, o sistema de educação tem como 

foco central a expansão da educação básica e foi norteada pela bandeira da inclusão 

educacional ligada à proposta da educação para todos, extensiva às pessoas que 

apresentam necessidades educacionais especiais. Nesse caso, todos os alunos 

deveriam ser matriculados nas classes comuns de ensino regular e as escolas 

deveriam oferecer condições para que o estudante tivesse acesso aos níveis máximos 

de desenvolvimento e aprendizagem e não para que fosse “curado”. O atendimento 

deveria ser feito por meio de salas de recursos multifuncionais.  

 

Por Educação Especial, modalidade da educação escolar, entende-se 
um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que 
assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em 
alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo,  
garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 
potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 
educacionais especiais, em todas as etapas e modalidade de 
Educação Básica (BRASIL, 2001, p. 39). 

 

Segundo Rodrigues (2006), o princípio básico da educação inclusiva é que 

todos os alunos, independentemente de sua classe social, raça, cultural ou de 

desenvolvimento, sejam recebidos nas escolas regulares, as quais devem se adaptar 

para atender as necessidades dos alunos e não vice-versa, o ambiente escolar deve 

proporcionar ao educando uma educação de qualidade, o respeito à diversidade, o 

reconhecimento político das diferenças.  

A Educação Especial, enquanto conceito e proposta institucional, teve avanços 

significativos nos anos de 1990, provocados por dois acontecimentos importantes: a 

Conferência Mundial de Educação para Todos e a Conferência Mundial de Educação 

Especial. 

O primeiro foi realizado em Jomtiem, na Tailândia em 1990, a Conferência 

Mundial de Educação para Todos, com a proposta da CEPAL/UNESCO: educação e 

conhecimento, em que o objetivo foi examinar o encaminhamento e enfrentamento da 
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exclusão escolar. E o segundo, a Conferência na Espanha, em Salamanca em 1994, 

em que foi elaborada a Declaração de Salamanca, sobre as necessidades educativas 

especiais: acesso e qualidade. Tal documento enfatiza, entre outras questões, o 

desenvolvimento de uma orientação escolar inclusiva (MAZZILO, 2003, p. 18).   

Segundo Bueno (2001), diante do proposto por tais eventos, a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais nas classes regulares de ensino 

passou a ser considerada como “a forma mais avançada de democratização das 

oportunidades educacionais, na medida em que maior parte dessa população não 

apresenta nenhuma característica intrínseca que não permita tal inclusão [...]” 

(BUENO, 2001.p. 8). 

Nessa perspectiva, a Declaração de Salamanca constituiu um avanço 

significativo ao passo que propõe uma escola inclusiva e indica a todos os governos 

que devem atribuir  

a mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus 
sistemas educacionais no sentido de se tornarem aptos a incluírem 
todas as crianças, independentemente de suas diferenças ou 
dificuldades individuais e devem adotar o princípio de educação 
inclusiva em forma de lei ou de política, matriculando todos as crianças 
em escolas regulares, a menos que existam fortes razões para agir de 
outra forma (BRASIL, 1994, p. 2). 

No entanto, conforme Bueno (2001) a Declaração de Salamanca por um lado 

afirma o propósito da Educação Inclusiva, por outro aponta o aprimoramento dos 

sistemas de ensino: 

Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de 
aprendizagem[...] Escolas regulares que possuam tal orientação 
inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes 
discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, construindo 
uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além 
disso, tais escolas provêm uma educação efetiva à maioria das 
crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da 
eficácia de todo o sistema educacional (BRASIL, 1994, p. 1). 

Para Oliveira (2009) estes dois aspectos da Declaração estabelecem os 

parâmetros para uma política de educação voltada para a inclusão destas crianças, 

jovens e adultos com NEE que devem estar pautadas. Entretanto, “como toda 
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declaração política de largo alcance, ela suscita diferentes interpretações e oferece 

várias possibilidades para a sua concessão, principalmente em sociedades que se 

pretendem democratizar” (BUENO, 2001, p. 9). 

De acordo com Bueno (2001), para que a educação inclusiva seja alcançada, 

é importante que os princípios da educação inclusiva não se efetuem apenas em 

decretos, sem que se “avalie as reais condições que possibilitem a inclusão gradativa, 

contínua, sistemática e planejada de crianças com necessidades educativas especiais 

nos sistemas de ensino” (p. 5), sendo imprescindível, tanto do sistema de Educação 

Especial como os do ensino regular, uma adequação às novas ordens, construindo 

práticas políticas, institucionais e pedagógicas que garantam a qualidade do ensino e 

envolvam todos os alunos independentemente de suas condições. 

Ao analisar as organizações, pode-se observar que a Educação Especial vem 

adquirindo espaço, desde os fins de 1960 e, especialmente nos anos 1990, após a 

Declaração de Salamanca (1994), de grande repercussão, principalmente, entre 

publicações de autores da sociedade civil e política, que enfatizam a inclusão dos 

alunos especiais na rede regular de ensino. (JANNUZZI, 2006). E firma-se com 

publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Nº9394/96 

(BRASIL, 1996) que passa a entender que a Educação Especial deve ser oferecida, 

preferencialmente, na rede regular de ensino. 

Art. 58.  Entende-se por Educação Especial, para os efeitos desta Lei, 
a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de 
Educação Especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função das condições 
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular. 

§ 3º A oferta de Educação Especial, dever constitucional do Estado, 
tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação 
infantil. 
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O art. 59 da LDB 9394/96 (BRASIL, 1996) assegura aos alunos com NEE 

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos, professores com especialização 

adequada entre outros direitos que cabe ao Estado propiciar para atender as 

necessidades exigidas, para uma educação de qualidade e um desenvolvimento 

pleno.  

A mesma foi reforçada em 2001 com a publicação da CNE/CEB nº 2 que 

instituiu a Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 

garantido acesso à escola pública, até mesmo ás crianças com NEE.  

 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com 
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições 
necessárias para uma educação de qualidade para todos (BRASIL, 
2001). 

 

Ou seja, as leis afirmam o apoio especializado aos alunos com NEE que visa 

possibilitar a apropriação de conceitos essenciais ao domínio do conteúdo escola, a 

equidade2 e à igualdade. De acordo com Jannuzzi (2006), a escola tem papel 

importante mesmo com as condições econômico-político-ideológico sendo adversas, 

ela tem função específica, exercida de forma competente, que deve possibilitar a 

apropriação do saber por todos os cidadãos.  

No final de 2003, é lançado o Programa do Governo Federal “Educação 

Inclusiva: Direito à Diversidade” e várias ações passam a ser implantadas com a 

intenção de transformar os sistemas de ensino brasileiros em sistemas de ensino 

inclusivos (BRASIL, 2005). Segundo Kassar e Rebelo (2011) a partir disso, vários 

documentos são publicados e distribuídos pelo Governo Federal entre os municípios 

brasileiros a fim de transmitir o conceito de educação inclusiva.  

Conforme Kassar e Rebelo (2011) a Educação Especial é retomada na Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva para combater 

o paralelo que vem acontecendo entre o ensino especial e o ensino comum.  

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa 
todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento 

                                                           
2 A equidade é um esforço de equilíbrio em benefício da igualdade de oportunidade que considera as 

situações concretas, a diversidade e mesmo as diferenças individuais (MEC,2002). 
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educacional especializado disponibiliza os recursos e serviços e 
orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem 
nas turmas comuns do ensino regular (p. 12-13). 

 

Nos dias atuais, busca-se um novo modelo de sistema inclusivo, menos 

segregado em que todos os alunos tenham direito a frequentar o ensino regular, e por 

meio do convívio e da troca de experiências entre os estudantes, não ocorrerá a 

exclusão nem a segregação dos alunos com NEE, segundo Blanco e Glat (2007, p. 2) 

“a Educação Especial não deve ser vista como um sistema educacional a parte, mas 

como um conjunto de metodologias, recursos e conhecimentos que a escola regular 

deve dispor para atender a diversidades de seus alunos”. 

De acordo com os Referenciais para a Formação de Professores (BRASIL, 

2001),  

Os sistemas de ensino devem conhecer a demanda real de 
atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais, 
mediante a criação de sistemas de informação e o estabelecimento de 
interface com os órgãos governamentais responsáveis pelo Censo 
Escolar e pelo Censo Demográfico, para atender a todas as variáveis 
implícitas à qualidade do processo formativo desses alunos (BRASIL, 
2001). 

 

Para que a educação inclusiva seja efetivada inteiramente, precisamos superar 

os desafios encontrados. Entre eles, podemos destacar a formação de professores, 

que vem sendo discutida com grande ênfase, já que apresenta um dos aspectos mais 

importantes para que a inclusão de alunos com NEE ocorra de fato no ensino regular.  

Do ponto de vista da formação do professor, apesar de as orientações legais, 

grupos de estudos, ainda parece existir indecisões na abertura real de cursos para 

formação de professores que almejem atuar com a educação inclusiva. Embora, 

desde 1990, já houvesse sugestões de introdução de disciplina relativa à Educação 

Especial nos cursos de formação de professores, mostra-se ainda a pouca efetivação 

da medida. “É uma tentativa de tornar possível inclusão apregoada no discurso, mas 

ainda bastante difícil de ser realizada eficientemente na prática” (JANNUZZI, 2006, p. 

198). 
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2.2.  Formação de professores para a inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais no ensino regular 

 

Segundo Rozek (2009), o discurso construído na modernidade sobre este 

sujeito vem sendo construído gradativamente e, por consequência, novas formas de 

tratá-los.  

O cenário do mundo atual denota um movimento em direção a um 
sentido de inclusão social e o sujeito com deficiência passa a dividir a 
cena com os sujeitos sem deficiência, coabitando os diversos espaços 
sociais, onde conceitos e práticas assumem cada vez mais um caráter 
efêmero e de possibilidades múltiplas (ROZEK, 2009, p. 6). 

 

Conforme Garcia (2013), a preocupação com o atendimento aos alunos com 

NEE nas escolas regulares e nas instituições especializadas revela que a proposta de 

escola inclusiva neste período aproxima-se de uma compreensão de inclusão 

processual, desenvolvida em diferentes espaços. Ao mesmo tempo, pode-se registrar 

uma atenção à formação dos profissionais para atuarem nesta área.  

Inicialmente, os cursos de formação de professores para trabalharem com 

Educação Especial era realizados em nível médio com variadas cargas horárias, pois 

as turmas eram compostas por professores de diferentes estados. Estes cursos eram 

ministrados em estabelecimentos federais, tais como o Instituto Nacional de Educação 

de Surdos, o Instituto Benjamin Constant e organizações não governamentais 

(ALMEIDA, 2004, p. 1).  

No final dos anos 1960 e início dos anos 1970, com a publicação dos Pareceres 

252/69 e 295/69 que regulamenta os cursos de Pedagogia, os cursos de formação de 

professores de Educação Especial, foram elevados ao nível superior. 

Com a publicação da LDB 9.394/96, as questões relacionas à formação dos 

professores foram alteradas. Segundo o inciso III do Art.59 da LDB pode haver dois 

tipos de professor para atuar com crianças com NEE: 

1. Professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior para atendimento individualizado; 
2. Professores capacitados para viabilizar a integração/inclusão 
desses educandos em classe comum. 
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Contudo, conforme Almeida (2004), a LDB não deixa claro nem a natureza, 

nem o conteúdo dessa especialização e nem se o curso deve ser específico para uma 

área ou mais generalista.  

Segundo Michels (2006), as mudanças que vem sendo implementadas em 

relação à formação de professores para a área da Educação Especial, vem se 

relacionando com as mudanças na formação dos educadores para o Ensino 

Fundamental. A resolução CNE n. 02/2001 para a Educação Especial, prevê que os 

professores que trabalham com alunos com NEE podem seguir dois modelos distintos: 

os capacitados e os especializados. No parágrafo 1º do artigo 18 (BRASIL, 2001), 

definem-se as competências destinadas aos professores chamados capacitados: 

§ 1o São considerados professores capacitados para atuar em classes 
comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais 
especiais aqueles que comprovem que, em sua formação, de nível 
médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre Educação 
Especial adequados ao desenvolvimento de competências e valores 
para: 
I – Perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e 
valorizar a educação inclusiva; 
II– Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de 
conhecimento de modo adequado às necessidades especiais de 
aprendizagem; 
III – avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o 
atendimento de necessidades educacionais especiais; 
IV – Atuar em equipe, inclusive com professores especializados em 
Educação Especial. 

 

A Resolução CNE n.02/2001 define ainda a competência necessária para cada 

tipo de educador. Aos professores denominados capacitados fica a tarefa de 

identificar os possíveis alunos com NEE e desenvolver as atividades ou ações 

pedagógicas em sala de aula.  Aos professores especializados, cabe identificar estes 

alunos e determinar estratégias, atividades ou ações pedagógicas que os professores 

capacitados deverão utilizar. Portanto, 

 

Com essa resolução, então, é reforçada a divisão do trabalho dentro 
das escolas. Se anteriormente os professores especializados em 
atender os alunos considerados deficientes atuavam fora da escola 
regular, agora, com a política de inclusão, esses professores deveriam 
estar dentro das escolas, indicando o que deve ser feito pelos 
professores capacitados (MICHELS, 2006, p. 407-560). 
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Conforme Michels (2006), a formação do professor capacitado, tanto nos níveis 

médio como superior, necessita ocorrer por meio de oferecimento de disciplinas ou 

tópicos que contemplem discussões sobre a educação de alunos com NEE. Ele 

percebe também que a formação deve desenvolver no futuro profissional, a 

“competência para executar atividades diretamente com os alunos considerados 

deficientes e, ao mesmo tempo, aprender a trabalhar em equipe” (p. 415), de modo 

que o professor capacitado não planeja a tarefa apenas executa as atividades 

proposta pelo professor especialista. 

Já os professores especializados, estes são responsáveis por planejar, 

organizar as atividades a serem desenvolvidas pelos “professores capacitados”. Para 

esta modalidade, é necessário a formação superior ou em nível de especialização, 

conforme explica o 2º e 3º parágrafo (BRASIL, 2001): 

§ 2o São considerados professores especializados em Educação 
Especial aqueles que desenvolveram competências para identificar as 
necessidades educacionais especiais para definir, implementar, 
liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, 
adaptação curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas 
alternativas, adequadas aos atendimentos das mesmas, bem como 
trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe comum nas 
práticas que são necessárias para promover a inclusão dos alunos 
com necessidades educacionais especiais. 
§ 3o Os professores especializados em Educação Especial deverão 
comprovar: 
I – Formação em cursos de licenciatura em Educação Especial ou em 
uma de suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e 
associado à licenciatura para a educação infantil ou para os anos 
iniciais do ensino fundamental;  
II – Complementação de estudos ou pós-graduação em áreas 
específicas da Educação Especial, posterior à licenciatura nas 
diferentes áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais do 
ensino fundamental e no ensino médio. 
 

Quanto aos professores que já lecionam no magistério, segundo o parágrafo 4º 

do artigo 18 devem ser oferecidas “oportunidades de formação continuada, inclusive 

em nível de especialização”. Conforme Michels (2006), quando a formação acontecer 

em nível superior, deverá ser nos cursos de licenciatura em especial no curso de 

Pedagogia, e não mais na área definida pela deficiência. E, quando o curso for 

oferecido pelos cursos de especialização, poderá acontecer na área da deficiência.  
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Desta forma, consegue notar-se os diferentes níveis de formação de professores 

possibilitados pela atual legislação para a Educação Especial. 

Segundo Freitas (2006), nesse contexto, a formação dos professores e a 

qualificação do ensino para alunos com NEE, envolve dois tipos de formação 

profissional: a primeira dos professores do ensino regular, com vistas a um mínimo de 

formação, já que a expectativa é da inclusão dos alunos com “necessidades 

educacionais especiais e a segunda, dos professores especializados nas diferentes 

necessidades educacionais especiais”, quer seja para o atendimento direto a essa 

população, quer seja para o apoio ao trabalho realizado por professores de classes 

regulares que integrem esses alunos (FREITAS, 2006, p. 171).  

De acordo com, a autora ainda nesta perspectiva o documento produzido pela 

secretaria de Educação Especial do MEC, sobre a formação de professores para a 

educação inclusiva perpassa pelos seguintes aspectos: 

1. Formação de professores no nível médio e superior, inclusão de 
teoria e prática que possibilite a este profissional desenvolver 
processo de ensino compatível com as características especificas dos 
alunos com NEE. 
2. Formação de professores para Educação Especial habilitação, 
após o curso de formação, para acompanhamento do trabalho 
pedagógico do professor de ensino regular com alunos NEE. 
3. Formação do professor que possam ser responsabilizar 
pela área da Educação Especial, nos cursos de formação do 
professor da educação básica (FREITAS, 2006.p. 172). 

Este documento sugere ainda, a inclusão de uma disciplina sobre Educação 

Especial nos cursos de Magistério, Pedagogia, Licenciatura e nas demais disciplinas, 

de temas que contemplem as características, peculiaridades, necessidades e 

possibilidades de aprendizagem dos alunos com NEE (FREITAS, 2006)  

A Resolução CNE/CP nº 1/2002 prevê ainda que todos os cursos de formação 

de professores, devem formar os futuros docentes para receber em suas salas de 

aulas todos os alunos com e sem necessidades educacionais especiais ou alunos 

com deficiências.  
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As instituições de ensino superior devem prever, em sua organização 
curricular, formação docente voltada para a atenção à diversidade e 
que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos 
com necessidades educacionais especiais (BRASIL, 2007). 

“Os Referenciais para Formação de Professores” (BRASIL, 2002 p.3) 

estabelece que:  

O professor precisa ter condições de se desenvolver profissionalmente 
para assumir com autonomia o comando de seu trabalho, pois só 
assim poderá oferecer as condições necessárias para o 
desenvolvimento de seus alunos, atendendo as suas diferenças 
culturais, sociais e individuais. 

Reforçada pela Resolução CNE/CP nº 2/2015 que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação 

continuada  

§ 2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos 
específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, 
seus fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados 
aos fundamentos da educação, formação na área de políticas públicas 
e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos 
humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de 
faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), Educação 
Especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em 
cumprimento de medidas socioeducativas.(BRASIL, 2015). 

A formação do professor deve acontecer na perspectiva da educação inclusiva, 

como formação de especialista, mas também tendo ela como parte integrante da 

formação geral dos profissionais da educação, a quem cabe atuar a fim de reestruturar 

suas práticas pedagógicas para o processo de inclusão educacional. 

Para efetivar a inclusão é preciso, portanto transformar a escola 
regular em sua estrutura organizativa, começando por desconstruir 
práticas segregacionistas, o que implica questionar concepções e 
valores, abandonando modelos que discriminem as pessoas PNEE, 
ou qualquer aluno (FREITAS, 2006, p. 173). 

Desta maneira, pode-se analisar que as propostas de formação dos 

professores para atuar com alunos com NEE atualmente, tem como base a inclusão. 

Contudo, é fundamental pensar se o modelo tradicional construído historicamente foi 

modificado, se a formação dos professores tem como base o modelo médico-
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pedagógico ou o processo de inclusão levando em conta o aprendizado do aluno. 

Além disso, 

[...] se é verdade que, para a democratização da escolarização de 
alunos com deficiências por meio de sua inclusão no ensino regular, 
terão que ser superadas as barreiras impostas pelos educadores não-
especializados e modificadas as práticas escolares na perspectiva da 
absorção, com qualidade, das mais diversas diferenças culturais, 
linguísticas, étnicas, sociais e físicas, é também verdadeiro que a 
contribuição da área da Educação Especial não se fará presente 
enquanto permanecer hegemônico o modelo médico-pedagógico 
(MICHELS, 2004, p. 158-159). 

 

Para Michels (2006), se o professor não for habilitado e não tiver recursos 

educacionais acessíveis e infraestrutura adequada, o discurso da inclusão e a 

necessária aceitação das diferenças não se consolidam, ou seja, o discurso sobre 

respeito às diferenças pode instaurar uma educação diferenciada, mas não adequada 

aos mencionados alunos, compensando, apenas, as diferenças sociais e reduzindo 

os custos. 

Assim, a inclusão significa um avanço educacional importantíssimo nas 

repercussões políticas e sociais, visto que não se trata somente de adequar, mas de 

transformar a realidade das práticas educacionais em função do desenvolvimento 

humano.  

De acordo com Vitaliano (2010), para que ocorra a inclusão e a formação, um 

aspecto essencial é o desenvolvimento de uma análise crítica das condições de 

organização das escolas, de todos os níveis de ensino, sua estrutura, currículo, 

sistema de avaliação, aprovação e reprovação e crenças presentes em seu cotidiano.  

Mas, muitos desafios são encontrados pelos professores para promoverem a 

inclusão das pessoas com NEE.  Carvalho (2012) aponta que, frequentemente, pode-

se observar a dificuldades dos professores em trabalhar com alunos com NEE, que 

buscam soluções prontas, mas ao se depararem com a falta de solução, os docentes 

acabam sentindo-se decepcionados ou frustrados.  

Esta situação agrava-se ainda mais, quando o professor se sente dependente 

do auxílio de um profissional da área da saúde, esquecendo o seu papel pedagógico 
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e reforçando a necessidade de o aluno com NEE ter o atendimento em âmbito clínico, 

especializado em vez de o educacional (PEREIRA, 2008). 

[...] Observa-se com frequência, a dificuldade dos professores, a partir 
de suas falas carregadas de preconceitos e estigmas, frustrações e 
medo: "não sou capaz disso", "não sei por onde começar", "é preciso 
ter uma equipe técnica na escola", "a direção não entende", "vai 
prejudicar os outros alunos", "não vou beneficiar o aluno com 
deficiência", "a criança com deficiência sofre rejeição dos outros 
alunos", "preciso de assessoramento em sala de aula, tanto para os 
com deficiência quanto para os de altas habilidades", “ficamos 
angustiados e sem ação frente a esse aluno" "precisamos de pessoal 
qualificado que nos ajude a amenizar a angústia que temos ao 
trabalhar com eles"[...] (PEREIRA, 2008, s. p.) 
 

A partir destes relatos, pode-se analisar que várias são as circunstâncias que 

impedem que ocorra a inclusão, podendo ser destacados alguns problemas como a 

formação dos professores, a busca por métodos prontos, a falta de materiais de apoio 

e recursos, a questão dos conceitos já pré-estabelecidos e entre outros.  

Segundo Oliveira, et all. Silva, Padilha e Bomfim (2012) mesmo com as leis que 

definem as diretrizes curriculares para a formação inicial em nível superior e 

continuada estabelecendo que seja essencial que os cursos de formação de 

professores tenham disciplinas que abordem conteúdos específicos da área da 

Educação Especial, ainda há uma queixa geral dos estudantes de Pedagogia, 

licenciaturas e de professores que dizem não terem sido preparados para lidar com 

crianças com NEE.  

Neste sentido, cabe às instituições de ensino superior (IES), responsáveis pela 

formação dos futuros professores, várias ações, dentre elas, a de prepará-los para 

ensinar a todos os alunos.  
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3. ESTUDOS ATUAIS SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Nos últimos anos, diversos estudos reafirmam a necessidade de melhoria na 

formação de professores como condição essencial e iminente para promover a 

inclusão de alunos com necessidades especiais em rede regular de ensino com 

qualidade. Para conhecer os estudos mais recentes sobre a formação de professores 

para a Educação Especial realizamos um levantamento das publicações acerca deste 

tema nos últimos 5 anos no site da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPED), revista Educação Especial e no portal Scientific Electronic 

Library Online – Scielo. 

A Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) 

realiza anualmente eventos sobre diferentes áreas da educação e coloca à disposição 

os trabalhos apresentados. Os artigos podem ser encontrados por meio da busca 

descritiva “Formação de professores” ou por meio dos GT08 -  Formação de 

Professores ou GT15 – Educação Especial. Na revista Educação Especial que foi 

acessada pelo site da Universidade Federal de Santa Maria, a qual disponibiliza as 

revistas desde a publicação n.15, do ano 2000, os artigos foram acessados por meio 

de cada edição da revista. Já no portal Scientific Electronic Library Online – Scielo, os 

artigos foram localizados por meio dos descritos, “formação de professores”, 

“Educação Especial”, “Educação Inclusiva”.  

Foram encontrados treze artigos associados ao tema formação de professores 

para a Educação Especial, sendo seis artigos na ANPED, três na Revista Educação 

Especial e cinco no SCIELO. A seguir, apresentaremos as sínteses dos artigos 

encontrados (quadro 1, apêndice A). 

Apenas Inglês, Antoszczysen, Semkiv e Oliveira (2014) analisaram a produção 

científica na área de políticas públicas com o foco nos aspectos da formação de 

professores para atuar em contextos inclusivos, delimitando seus estudos a fim de 

que os mesmos abordassem as áreas da educação inclusiva articuladas com a 

formação de professores voltada para o ensino fundamental. Os autores buscaram 

elementos para compreender e discutir a contribuições das políticas para a formação 

de professores em relação à educação inclusiva e tratam dos pontos que são 
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determinantes para a efetivação de uma política de inclusão e disseminação de 

propostas educacionais que contribuam para o ensino aprendizagem dos alunos com 

deficiência.  

Para Senna (2008), os lapsos na formação dos profissionais para o magistério, 

são os quais têm determinado a perpetuação do fracasso escolar. Do ponto de vista 

do autor, a educação inclusiva ganharia espaço na área de Educação Especial como 

um marco no processo de integração das pessoas com deficiência no mundo O autor 

apresentou os argumentos para a definição do conceito de fracasso escolar vinculado 

ao processo social. Analisou as causas recentes do preconceito contra o tecnicismo 

e o ensino e, por fim, situará o papel do professor na sociedade pós-industrial 

contemporâneo. O autor destaca que o tema é bastante polêmico no ambiente 

acadêmico, pois há correntes que, direta ou indiretamente, negam a primazia de 

algum saber especifico na formação docente. Por isso faz-se necessário disseminar 

os saberes técnico e os específico é necessário e imperativo, para que a educação 

formal possa, de fato, cumprir-se numa perspectiva inclusiva. 

Diniz (2011), discute a formação docente visando às múltiplas situações em 

que os docentes vêm se envolvendo durante seu trabalho. Hoje em dia, pode-se 

observar uma intensificação social da temática da diversidade cultural, que impacta a 

sociedade e, especialmente, a educação.  O presente trabalho pretende organizar-se 

em uma retomada dos modelos da racionalidade técnica na formação docente e, em 

seguida, avançaremos um pouco nesse paradigma, discutindo quais seriam os 

princípios a serem considerados em uma formação docente para a diversidade e 

inclusão numa perspectiva ética. A autora destaca que muitos profissionais expõem 

situações que envolvem as práticas educativas formais e não formais na formação 

docente inicial e continuada. No entanto, o que constatou nos discursos dos 

profissionais da educação é que a formação inicial dos cursos de graduação não tem 

suprido essa formação. Os profissionais não se sentem preparados para lidar com 

estas inúmeras situações. 

Oliveira (2011), e Oliveira e Araújo (2012) fornecem subsídios relevantes para 

a questão da relação aluno-docente na Educação Especial. Os autores, ao abordarem 

a questão da inclusão, estão fazendo referência a todos os sujeitos que foram 

excluídos por suas diferenças culturais, sociais, éticas, religiosas, de gênero e outras. 
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Os autores buscam compreender como tem se dado o processo de construção da 

identidade do futuro docente no curso de formação inicial, a partir dos saberes 

docentes do professor formador e se esta identidade construída se aproxima de uma 

perspectiva inclusiva ou excludente. Oliveira (2011) destaca ainda a experiência vivida 

em sala de aula com colegas surdos que abalaram suas crenças e representações 

que tinha acerca das pessoas com deficiências. 

Costa (2015) e Kauss e Sant’Anna (2013) problematizam a formação de 

professores e a sua relação com a educação inclusiva e analisam os conhecimentos 

e valores que embasaram as construções cognitivas dos pedagogos em formação 

para os desafios às experiências teóricas nas práxis pedagógicas inclusivas.  

Rossetto (2015); Santos, Santiago e Capes (2013) discutem a formação e as 

atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado realizado na Sala 

de Recursos Multifuncional. Rossetto (2015) destaca ainda a formação na modalidade 

da Educação a Distância (EAD) que tem sido um recurso muito utilizado para a 

formação continuada dos professores. 

 
A formação a distância, associada à desvalorização da Educação 
Especial enquanto campo de conhecimento, resulta numa preparação 
docente emergencial que defende um conhecimento subentendido e 
imediato, com limitações no que diz respeito à compreensão da 
realidade e à fundamentação teórica (ROSSETTO,2015, p. 12). 

 

De acordo com a autora, a formação à distância, associada à desvalorização 

da Educação Especial enquanto campo de conhecimento, resulta numa preparação 

docente emergencial que defende um conhecimento subentendido e imediato, com 

limitações no que tange à compreensão da realidade e à fundamentação teórica. 

Glat e Plestsch (2010), Cruz e Glat (2014) apresentam de forma sucinta o papel 

da Universidade na formação do docente para a inclusão. As autoras mencionam que 

a universidade deve estar pautada em duas esferas básicas: 1) na formação inicial e 

continuada de professores e demais agentes educacionais; 2) na produção de 

conhecimento por meio de projetos de pesquisa e de extensão que validem e 

disseminem propostas educativas bem-sucedidas para atender às novas demandas 

decorrentes da política educacional e reivindicações sociais. 
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Vasconcellos e Oliveira (2011) acompanham os Ciclos de Programa 

Institucional de Formação e Desenvolvimento Profissional de Docência e Gestores de 

2009 da Universidade Federal de Santa Maria. Segundo as autoras, por meio desta 

pesquisa, foi possível observar que o programa Ciclos cria oportunidade de um 

espaço de convivências entres os professores, oferecendo momentos de partilha dos 

saberes construídos durante sua profissão.  

Ao considerar a formação de professores como um processo singular, 

rememoramos as palavras de Oliveira (2005) ao afirmar que a formação acontece ao 

longo da vida, em tempos e espaços diferenciados, e até mesmo nos processos de 

escolarização, na condição de aluno, com experiências positivas e negativas fazendo 

a diferença na construção de uma representação do professor. 

Rodrigues e Rodrigues (2011) faz referência a quatro aspectos para a formação 

do professor: relação teoria-prática, conteúdos, estratégias e impacto do curso na vida 

profissional. Durante a vida profissional de um professor existem momentos de 

aprendizagem que têm uma influência direta na qualidade do seu ensino.  

No entanto, muitos professores afirmam que não foi a sua educação formal 

como professore que mais influenciou as mudanças mais importantes na sua carreira. 

A prática reflexiva, o trabalho cooperativo, a inclusão num projeto da Escola ou da 

comunidade, são exemplos citados como experiências que desempenham um papel 

decisivo nas competências e atitudes diante da profissão. Existem, no entanto, muitos 

professores que identificam a formação inicial ou em serviço como decisivas para o 

desenvolvimento das suas atitudes e competências como profissionais. 

Segundo Rodrigues (2005), a formação inicial de professores para a inclusão 

de alunos com NEE ocorre de modo muito precário alguns cursos até omitem essa 

questão para não assustar seus futuros docentes. Portanto, esta pesquisa tem como 

objetivo analisar os projetos políticos pedagógicos dos Cursos de Pedagogia e 

Licenciaturas da Universidade Estadual de Londrina no que tange à formação dos 

graduandos para atuarem com a educação inclusiva. 

 

 

4. MÉTODO 
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Esta pesquisa foi desenvolvida por meio de análise documental dos projetos 

políticos pedagógicos dos cursos de Pedagogia e Licenciaturas da UEL em relação à 

formação dos graduandos para a inclusão de alunos com NEE. 

Segundo Gil (2006), a pesquisa documental caracteriza-se pela utilização de 

fontes diversas, podendo ser encontradas em biblioteca, arquivos de órgãos públicos 

e instituições privadas, tais como associações científicas, igrejas, sindicatos, partidos 

políticos etc. A pesquisa documental apresenta uma série de vantagens, uma delas é 

que como os documentos sobrevivem por muito tempo, torna-se uma fonte rica e 

estável de dados. Outra vantagem é o baixo custo, como a pesquisa se dará 

basicamente por meio de análise de documentos, o pesquisador somente terá que 

disponibilizar tempo para sua realização. 

A fim de alcançar o objetivo desta pesquisa, foi realizado um levantamento de 

todas as Instituições de Ensino Superior (IES) do munícipio de Londrina, que consiste 

em uma instituição pública e sete instituições particulares. Dentre elas, apenas uma 

instituição pública e quatro particulares ofertam o curso de Pedagogia e Licenciaturas. 

Dentre s IES de Londrina que oferecem os cursos - temos pública:  

Universidade Estadual de Londrina (UEL) e particulares: Universidade Norte do 

Paraná (UNOPAR), Pitágoras, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). 

Entramos em contato por telefone via internet com as universidades particulares e as 

mesmas não disponibilizaram seus projetos políticos pedagógicos. Desse modo, 

decidimos fazer nossa pesquisa somente na Universidade Estadual de Londrina 

(UEL). 

Em seguida, realizamos uma coleta de dados no site da instituição para a 

localização dos PPPs, onde os mesmos encontravam-se disponíveis para o download 

em arquivo com extensão em PDF.  Os documentos selecionados para a análise 

foram os PPPs dos cursos de Pedagogia e as Licenciaturas de Artes Visuais, Ciências 

Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, 

Letras Inglês, Letras Espanhol, Letras Vernáculas, Matemática, Música e Química. 
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 Em seguida, foi realizada a leitura na íntegra destes documentos a fim de 

identificar quais as disciplinas da grade curricular de tais cursos abordam o tema da 

pesquisa. Posteriormente, elaboramos dois quadros com os dados extraídos das 

análises dos PPPs que mostravam o ano de criação dos cursos, períodos, objetivos, 

perfil dos estudantes. Além disso, foram analisadas as disciplinas ofertadas, carga 

horária, forma de oferta, modalidade curricular e ementa que tais cursos oferecem 

para a formação docente para o trabalho com a educação inclusiva e as mesmas 

encontram-se em anexo devido à grande quantidade de páginas. 
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5. RESULTADOS 

Tendo como pressuposto os objetivos deste trabalho, apresentaremos 

primeiramente a caracterização da universidade, os cursos de licenciaturas ofertados 

pela instituição e, posteriormente, os resultados das análises desenvolvidas junto às 

ementas contidas nos projetos políticos pedagógicos do curso de Pedagogia e 

Licenciaturas da UEL em relação às disciplinas que são diretamente relacionadas ao 

tema Educação Especial e/ou Educação Inclusiva e/ou atendimento a alunos com 

NEE.   

De acordo com as informações disponíveis no site institucional da UEL, a 

instituição foi reconhecida em 7 de outubro de 1970, com a junção de faculdades 

isoladas das áreas de Letras, Direito, Filosofia e Odontologia, criadas desde a década 

de 1950 em Londrina, cidade, hoje, com aproximadamente 510 mil habitantes, situada 

no norte do Estado do Paraná, na Região Sul do Brasil. Atualmente, oferta 68 cursos 

presenciais de Graduação (bacharelados e licenciaturas) e 239 de Pós-Graduação 

(residências, especializações, mestrados e doutorados), distribuídos em 9 Centros de 

Estudos e abrangendo diversas áreas do conhecimento. 

Localizada na Rod. Celso Garcia Cid, S/N e instalada em aproximadamente 

235 alqueires, repleta de áreas verdes. No Campus Universitário estão instalados os 

Centros de Estudos e a maioria dos Órgãos Suplementares e de Apoio que dão 

suporte ao Ensino, Pesquisa e Extensão, para a prestação de serviços à comunidade. 

Bem como o Colégio de Aplicação - Educação Infantil e Ensino Fundamental.  

Em agosto de 2015 o corpo docente era formado por 1.645 professores, sendo 

1107 doutores, 438 mestres, 84 especialistas e 16 graduados e o corpo técnico da 

instituição, de 3.440 servidores. 

Sua missão é a gestão democrática, com plena autonomia didático-científica, 

comprometida com o desenvolvimento e a transformação social, econômica, política 

e cultural do Estado do Paraná e do Brasil. Almeja garantir a dissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, a igualdade de condições de acesso e de permanência 

discente, a liberdade e respeito ao pluralismo de ideias, e tem como finalidade a 
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produção e disseminação do conhecimento, formando cidadãos e profissionais com 

competência técnica e humanística, orientada por valores éticos de liberdade, 

igualdade e justiça social. 

Para a admissão na instituição é necessário que os interessados participem do 

vestibular que é realizado pela Coordenadoria de Processo Seletivo (COPS), 

obedecendo aos dispositivos fixados, anualmente, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão (CEPE) é divulgado de maneira ampla no site da instituição e em jornais 

de Londrina e região. 

Em 2005, a universidade adotou em seus vestibulares o sistema de cotas 

reservando 20% de suas vagas de cada curso para candidatos que cursaram o Ensino 

Fundamental e Médio em escolas públicas e 20% para candidatos afrodescendentes, 

e, a partir 2010, utiliza os resultados do ENEM para preenchimento das vagas 

remanescentes. 

Atualmente, oferta 3090 vagas no vestibular, distribuídas nos 68 cursos de 

graduação incluindo turnos e habilitações. 

Conta ainda com o Núcleo de Acessibilidade da UEL (NAC) que atende 

atualmente estudantes com deficiências auditiva, visual e física, além de Transtornos 

do Espectro Autista (TEA) e de Altas Habilidades/superdotação. Para atender essa 

demanda, o NAC conta com bibliotecária, arquiteta, pedagoga, psicóloga, professora, 

assessor de legislação, estagiárias e estagiário dos cursos de Psicologia e técnico em 

enfermagem. Além disso, o NAC desenvolve ações de formação de servidores e 

docentes da UEL na área da Educação Especial. 

A instituição busca formar seus estudantes dos cursos de Pedagogia e 

Licenciaturas numa perspectiva crítica e comprometidos com a ética, para que tenham 

domínio dos recursos didático-pedagógicos e tecnológicos voltados para práticas 

democráticas da educação e com habilidades investigativas, pesquisa e reflexão 

crítica sobre a realidade social, atuando com flexibilidade na modificação da realidade; 

capazes de atuar como educador em diversas modalidades.  
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As análises abrangeram o curso de Pedagogia e outros 14 cursos de 

Licenciatura da UEL sendo: Artes Visuais, Ciência Biológicas, Ciência Social, 

Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Inglês, Letras Espanhol, 

Letras Vernáculas, Matemática, Música e Química. Os dados a seguir foram obtidos 

das ementas disponibilizadas pela instituição em 2015, vigentes no período.   

A seguir, apresentaremos os dados referentes à nomenclatura, decreto, 

resolução, implantação do curso na UEL, modalidade, grau, turno, campo de atuação, 

objetivo e duração da graduação (quadro 2, apêndice B).  

O curso de Artes Visuais foi criado e implantado na UEL pela resolução CEPE 

nº 30, de 09/03/05, com duração de 4 anos, sendo ofertado no período matutino e 

noturno.  

O estudante formado pelo curso deve ser capaz de compreender a educação 

enquanto realidade inserida no contexto histórico-social, apreendendo-a e recriando-

a no contexto do ensino de arte a partir da visão crítica da realidade em que atua; 

operar as poéticas plástico/visuais dominando seu conteúdo teórico-prático a partir do 

fazer reflexivo; desenvolver trabalhos de investigação com vistas à consolidação e à 

difusão do conhecimento artístico; atuar como agente cultural, identificando as 

demandas e definindo as estratégias necessárias para a implementação de ações 

específicas esta área; promover a conscientização e estimular a preservação do 

patrimônio natural, artístico e cultural.  

O curso tem como objetivo o ensino da Artes Visual em nível fundamental e 

médio, habilitando para o exercício das poéticas plásticos-visuais por meio da 

experimentação e de projetos coletivos, também habilitar para a investigação 

metodológica segundo diferentes vertentes teóricas e capacitar para a ação cultural a 

partir das políticas culturais.  

O profissional formado sai licenciado em Artes Visuais, podendo atuar nas 

Instituições de ensino público e privada, ateliê de arte e projetos culturais 

comunitários.  

O curso de Ciências Biológicas criado pela resolução n. º 053, de 26/10/71 e 

implantado na UEL em 18/02/72, com duração de 4 anos é ofertado em período 

integral.  



27 
 

 

 
 
 

O profissional formado deve ter total domínio da natureza do conhecimento 

biológico, fundamentação teórica adequada e atualizada, ter uma visão crítica sobre 

problemas de ordem biológica e saber interpretar as relações entre a natureza e 

ciência; ser generalista, crítico, ético e cidadão com espírito de solidariedade; estar 

consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade em prol da 

conservação e manejo da biodiversidade, políticas de saúde, meio ambiente, 

biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, na gestão ambiental, tanto nos 

aspectos técnico-científicos, quanto na formulação de políticas.  

O curso tem como objetivo possibilitar ao aluno a compreensão de que a vida 

se organizou através do tempo, sob a ação de processos evolutivos; possibilitar ao 

aluno o entendimento das interações de interdependência entre os organismos, aqui 

incluindo os seres humanos, por meio da compreensão das condições físicas do meio, 

do modo de vida e da organização funcional interna própria das diferentes espécies e 

sistemas biológicos. 

O estudante formado sai Licenciado em Ciências Biológicas, podendo atuar em 

Institutos de Pesquisa, Fundações, Autarquias, Organizações não Governamentais, 

Indústrias, Secretarias de Estado, Prefeituras, consultorias e assessorias a Empresas, 

etc. 

 O curso de Ciências Sociais criado pela Resolução n.100, de 25/05/72 e 

implantado na UEL em 16/02/73, com duração de 8 semestres, ofertado nos períodos 

matutino e noturno.  

Proporciona uma formação de um profissional crítico e comprometido com as 

questões sociais contemporâneas.  

O Curso de Ciências Sociais – Habilitação Licenciatura tem como objetivo 

propiciar ao estudante habilidades didático-pedagógicas e domínio dos conteúdos 

básicos para o exercício do magistério, ensino da Sociologia no Ensino Médio; 

capacidade de pesquisa e reflexão crítica sobre a realidade social; compromisso 

social; capacidade de operar com teorias, conceitos e métodos próprios das Ciências 

Sociais e abertura para outras competências necessárias à formação do 

educador/pesquisador.  

O profissional formado sai licenciado em Ciências Sociais e pode atuar em 

escolas públicas e privadas de ensino fundamental, médio e superior. 
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O curso de Educação Física reconhecido pela lei federal n. º 77.343, de 

29/03/76, tem duração de 4 anos e é ofertado nos períodos matutino e noturno. 

O curso de Educação Física com habilitação em licenciatura pretende formar o 

profissional que irá atuar com a Educação Física nos níveis e modalidades de 

educação e ensino, caracterizando-se como espaço propício à compreensão das 

ações referentes ao aprender a pensar e fazer, com base numa visão abrangente da 

realidade.  

Tem como objetivo promover a formação de profissionais para a atuação no 

processo ensino-aprendizagem da Educação Física em todos os níveis e modalidades 

de ensino, bem como para o desenvolvimento de estudos e pesquisas em educação 

sobre a temática da área; qualificar os graduandos a identificar o saber próprio do 

campo de conhecimento de que trata a Educação Física no conjunto dos saberes 

relativos ao movimento culturalmente construído. 

Qualifica os graduandos para reconhecerem que a construção das práticas 

sociais de que trata a Educação Física acontece na dinâmica sócio histórica, de modo 

que aprendam a atuar na realidade como ela é, problematizando suas estruturas e 

produzindo alternativas de transformações e permite aos graduandos a apropriação e 

produção de conhecimentos necessários à ação docente nos diferentes níveis e 

modalidades de educação e ensino.  

O estudante sai licenciado em Educação Física e pode atuar em Escolas ou 

Instituições que ofereçam: Educação Infantil, Ensino Fundamental; Ensino Médio; 

Educação de Jovens e Adultos e atendimento educacional para Portadores de 

Necessidades Especiais. 

O curso de Filosofia criação n. º 100, de 25/05/72 e reativação na UEL em 

25/05/72, ficou um tempo inativo e foi reativado em 28/02/94, com duração de 4 anos 

e ofertado no período noturno.  

O licenciado em Filosofia deverá estar apto a dar sua contribuição ao ensino 

de Filosofia no Ensino Médio, demonstrando conhecimento tanto da história quanto 

dos problemas fundamentais da Filosofia e dominar, especialmente, as técnicas de 

análise de textos e de argumentação. Compreende-se a técnica filosófica como um 

instrumento que, corretamente utilizado, poderá esclarecer inclusive problemas não 

pertencentes à Filosofia. 
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Destarte, o licenciado terá condições de se inserir em discussões não 

genuinamente filosóficas, apresentando-se à sua comunidade escolar como um 

intelectual que esclarece diversos problemas devido à sua capacidade de fazer 

formulações precisas. Tendo como campo de atuação as Instituições de ensino 

públicas e privadas, empresas e outras entidades. 

O curso de Física criado pela resolução n. º 166 de 14/07/1973 e implanta na 

UEL em 18/02/1974, tem duração de 4 anos e meio, sendo ofertado no período 

noturno.  

Espera-se que o profissional licenciado em Física adquira sólidos 

conhecimentos básicos com domínio dos conceitos fundamentais da área e com 

capacidade de compreender e transmitir os conteúdos de Física; domínio das técnicas 

pedagógicas e de uso de materiais didáticos adequados para cumprir seu papel no 

processo de ensino-aprendizagem; capacidade de abstração e de modelagem de 

fenômenos; experiência laboratorial. 

Desenvolvendo a aptidão de planejar e realizar experimentos e medições, bem 

como de utilizar-se desses recursos no desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem; conhecimento da importância da Física para o desenvolvimento de 

áreas afins e a relevância de trabalhos interdisciplinares; capacidade para transmitir e 

divulgar os princípios da Ciência, bem como de se expressar com clareza, precisão e 

objetividade. Este profissional deverá compreender o papel da Educação como 

elemento transformador da realidade; ser ético na atuação profissional com 

responsabilidade social; compreender a Ciência como processo histórico, 

desenvolvido em diferentes contextos sociopolíticos, culturais e econômicos. 

O objetivo do curso é propiciar ao estudante o domínio dos conceitos 

fundamentais da área e com capacidade de compreender e transmitir os conteúdos 

de Física; promover a correlação teoria-experimento como elemento básico para a 

construção do conhecimento e de auxílio no processo ensino-aprendizagem. O 

estudante sai licenciado em Física e pode atuar em instituições de Ensino Médio e 

superior pública e particular. 

  O curso de Geografia criado pelo Decreto Federal n. º 43.143, de 03/02/58 e 

implantado na UEL em 01/03/58, com duração de 4 anos, é ofertado no período 

matutino e noturno. 
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O profissional formado deverá estar apto a compreender os elementos e 

processos relativos ao meio natural e ao espaço socialmente produzido; dominar e 

aprimorar as abordagens científicas pertinentes ao processo de produção e aplicação 

do conhecimento geográfico; dominar técnicas de laboratório relativas à aplicação de 

conhecimentos geográficos; propor, elaborar e desenvolver projetos de naturezas 

diversas relativas ao conhecimento geográfico. 

Propor e realizar atividades de campo referentes à investigação geográfica; 

identificar e discutir as diferentes escalas em Geografia e selecionar a linguagem 

científica adequada para o tratamento e análise da informação geográfica com ênfase 

na elaboração de mapeamentos; atuar como professor em conformidade com a 

legislação vigente.  

Tem como objetivo a formação do profissional que deve ter seus 

conhecimentos pautados na compreensão dos pressupostos filosóficos e 

epistemológicos da Ciência como um referencial básico fundamental para a 

identificação, análise, interpretação e intervenção na sociedade e na natureza; 

possibilitar a formação integral do geógrafo e do educador, desenvolvendo a 

capacidade de conexão entre as áreas do conhecimento e suas repercussões no 

entendimento das interações entre o espaço físico e o homem; ter qualidade e ser 

adequado às necessidades e demandas atuais. 

O profissional também sai Bacharel em Geografia e pode atuar em 

Universidades, institutos de pesquisa, órgãos estatais e iniciativa privada. 

O curso de História criado pela resolução n. º 100, de 25/05/72 e foi implantado 

na UEL em 01/03/58 ficando inativo por um tempo e reativado em 28/02/94, com 

duração de 8 semestres, ofertado nos períodos matutino e noturno.  

O perfil do profissional esperado é que o graduando tenha domínio das 

diferentes concepções metodológicas que referenciam a construção de categorias 

para a investigação e a análise das relações sócio históricas; capacidade de 

problematizar, nas múltiplas dimensões das experiências dos sujeitos históricos, a 

constituição de diferentes relações de tempo e espaço; conhecimento das 

interpretações propostas pelas principais escolas historiográficas, de modo a distinguir 
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diferentes narrativas, metodologias e teorias; capacidade de, transitando pelas 

fronteiras entre a História e outras áreas do conhecimento, demarcar seus campos 

específicos e, sobretudo, de qualificar o que é próprio do conhecimento histórico; 

desenvolvimento da pesquisa, da produção do conhecimento e sua difusão não só no 

âmbito acadêmico, mas também em instituições de ensino, em órgãos de preservação 

de documentos e no desenvolvimento de políticas e projetos de gestão do patrimônio 

cultural. 

A Formação integral do profissional da área de História como professor e 

pesquisador é seu principal objetivo, isto é, como agente de transformação da 

sociedade brasileira a partir do trabalho em sua especialidade: no ensino, na pesquisa 

e na extensão e articulação da formação na graduação com a pós-graduação.  

O estudante sai licenciado em História e pode atuar em escolas públicas e 

privadas, universidades, museus, instituições e arquivos oficiais, editoras, bibliotecas 

e empresas. 

O curso de Letras Português criado pela resolução n. º 100/72, de 25/05/72 e 

implantado na UEL em 10/02/73, com duração de 4 anos é ofertado nos períodos 

noturno e vespertino.  

O profissional formado na Habilitação em Língua Portuguesa e Respectivas 

Literaturas deverá ter habilidades investigativas diante de seu objeto de estudo e de 

práticas educacionais, além de ser um profissional crítico, comprometido com a ética 

e que domine os recursos didático pedagógicos e tecnológicos voltados para práticas 

democráticas de educação. Seu objetivo é formar professores para atuar nas áreas 

de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, no Ensino Fundamental e 

Médio, capazes de aliar a formação teórica com a prática profissional, de forma crítica 

e reflexiva.  

O estudante sai licenciado em Letras Português e pode atuar em Área do 

magistério como professor de Português e de Literaturas de Língua Portuguesa no 

Ensino Fundamental e Médio; área de assessoria e consultoria a instituições 

promotoras de Linguística, Literatura e Artes; área de editoria de materiais linguístico-

literários; área de elaboração de projetos de alfabetização e produção de materiais 

didáticos de língua materna; área de pesquisa em estudos linguísticos e literários. 
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O curso de Letras Espanhol criado pela resolução n. º 100/72, de 25/05/72 e 

implantado na UEL em 10/01/2006, com duração de 4 anos, ofertado nos períodos 

noturno e vespertino.  

O Curso de Graduação em Letras Espanhol, Licenciatura em Língua Espanhola 

e Literatura Hispânica busca formar professores críticos e comprometidos com a ética, 

com domínio de recursos didático-pedagógicos e tecnológicos voltados para práticas 

democráticas da educação e com habilidades investigativas diante de seu objeto de 

estudo e de práticas educacionais. 

Tem como objetivo formar professores para atuar nas áreas de Língua 

Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola, no Ensino Fundamental e Médio, 

capazes de aliarem a formação teórica com a prática profissional, de forma crítica e 

reflexiva.  

O estudante sai Licenciado em Letras Espanhol podendo atuar em Instituições 

de Ensino Fundamental e Médio da rede pública e privada; escolas de idiomas. 

O curso de Letras Inglês criado pela resolução CEPE nº363/2005 18/07/2005, 

com duração de 4 anos é ofertado nos períodos noturno e vespertino.  

O perfil do profissional formado pelo curso de Letras Inglês é a buscar formar 

professores críticos e comprometidos com a ética, com domínio de recursos didático-

pedagógicos e tecnológicos voltados para práticas democráticas da educação e com 

habilidades investigativas diante de seu objeto de estudo e de práticas educacionais.  

A formação de professores para atuar nas áreas de Língua Inglesa e Literaturas 

de Língua Inglesa no Ensino Fundamental e Médio é seu objetivo; professores 

capazes de aliarem a formação teórica com a prática profissional, de forma crítica e 

reflexiva.  

O estudante sai Licenciado em Letras Inglesa e pode atuar em Instituições de 

Ensino Fundamental e Médio da rede pública e privada; escolas de idiomas. 

O curso de Matemática criado pelo decreto estadual n. º 18.110, de 28/01/70 e 

implantado na UEL em 01/03/70, com duração de 4 anos, ofertado no período noturno.  

O profissional deverá apresentar formação que o habilite a enfrentar os 

desafios das rápidas transformações da sociedade e das condições do exercício 

profissional; preparo para a compreensão e o trato da diversidade; capacidade de 

aprendizagem continuada e utilização de novas ideias e tecnologias; hábitos de 
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colaboração e capacidade de trabalhar em equipe; capacidade criativa e curiosidade 

para buscar novos conhecimentos; visão da contribuição que a aprendizagem da 

Matemática pode oferecer à formação dos indivíduos para a construção e o exercício 

de sua cidadania. 

Deverá apresentar habilidade de expressar-se com clareza, precisão e 

objetividade, seja na linguagem corrente, seja na linguagem matemática; capacidade 

de compreensão e utilização dos conhecimentos matemáticos e de estabelecer 

relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento; capacidade de analisar 

e interpretar dados, textos matemáticos, elaborar modelos e resolver problemas, 

integrando os vários campos da Matemática e visão histórica e crítica da Matemática, 

pelo conhecimento acerca do surgimento e evolução dos conceitos e métodos 

matemáticos.  

O objetivo do curso é preparar o profissional para sua inserção no mercado de 

trabalho, bem como para prosseguir seus estudos na pós-graduação, por meio do 

desenvolvimento da capacidade de conhecer e compreender a vasta aplicabilidade 

da Matemática nas diversas áreas do conhecimento, inclusive na própria Matemática, 

quando das interligações dos conceitos; conhecer e compreender os aspectos 

históricos da Matemática; compreender e estabelecer conceitos e argumentações 

matemáticas; avaliar criticamente textos matemáticos, encontrar formas de expressão 

alternativas e desenvolver o pensamento criativo; opinar sobre o valor instrumental e 

formativo da Matemática; interpretar dados, elaborar modelos e resolver problemas, 

integrando os vários campos da Matemática.  

O estudante sai licenciado em Matemática e o campo de atuação principal do 

bacharel em Matemática se encontra em universidades e centros de pesquisa, mas 

sua formação também o habilita a atuar em órgãos e empresas públicas e privadas, 

indústrias e bancos. 

O curso de Música criado pela resolução n. º 2024, de 24/06/92 e implantado 

na UEL em 01/03/93, com duração de 4 anos, ofertado no período vespertino.  

O perfil do profissional é formar um músico/educador: conhecedor da bagagem 

histórica do pensamento musical nas áreas de Educação, Performance, Linguagem e 

Estruturação, Musicologia e Criação Musical; Possuidor de consciência crítica, política 
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e social; atendo às transformações culturais, atuando com flexibilidade na perspectiva 

de modificação da realidade; capaz de atuar como educador musical em diferentes 

contextos socioculturais da realidade brasileira. 

Tem como objetivo proporcionar uma formação inicial ampla baseada nas 

competências musicais, pedagógicas e sócio-políticas que permitam a inserção dos 

alunos num processo continuado de formação profissional; instigar o pensamento 

reflexivo a partir de experiências vivenciadas e sua relação com as teorias propostas; 

possibilitar experiências que permitam a compreensão e o manejo dos materiais 

musicais visando à análise e criação musical; possibilitar experiências que permitam 

o crescimento das habilidades/competências de performance musical; possibilitar 

experiências que permitam a construção das habilidades/competências pedagógicas 

de educador musical; instigar a formação de uma postura crítica em relação aos fatos 

político-sociais, buscando uma atuação transformadora da realidade.  

O estudante licenciado em música pode atuar em escolas de Ensino 

Fundamental e Médio, conservatórios de música, escolas livres de música, 

orquestras, corais, rádios, agências de publicidade, estúdios de gravação, conjuntos 

musicais, grupos de música de câmara, etc. 

O curso de Pedagogia criado pelo decreto estadual n. º 29.916, de 28/05/60 e 

implantado na UEL em 01/03/62, com duração de 4 e meio é ofertado nos períodos 

matutino e noturno. 

Este curso pretende formar um profissional cuja base de atuação é Magistério 

para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Magistério para a Educação Infantil; 

Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio e Gestão Pedagógica escolar 

e não-escolar. Ele deve abranger a formação do Pedagogo num sentido amplo que 

contemple a educação escolar, prioritariamente, e a educação não escolar. 

 A educação escolar compreende as práticas educativas desenvolvidas no 

sistema de ensino em que a instituição escolar configura-se como principal espaço de 

atuação do pedagogo e a não-escolar apresenta como espaço de atuação outras 

instituições, associações, organizações e grupos dos diferentes segmentos da 

sociedade.  

Tem como objetivo formar o Pedagogo numa perspectiva de totalidade do 

trabalho pedagógico para atuar em: Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino 
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Médio; Magistério para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Magistério para a 

Educação Infantil e Gestão Pedagógica escolar e não escolar.  

O estudante sai licenciado em Pedagogia e pode atuar nos campos Escolares: 

Docência (Centros de Educação Infantil; Formação de professores em nível médio; 

Anos Iniciais; Educação de Jovens e Adultos) e Gestão Pedagógica – planejamento, 

organização e desenvolvimento do trabalho pedagógico escolar que se desenvolve 

na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Médio e nas demais modalidades de 

ensino da Educação Básica. Nos espaços não-escolares pode atuar na docência e na 

gestão pedagógica – planejamento, organização e desenvolvimento do trabalho 

pedagógico, tais como em movimentos sociais, espaços comunitários, projetos 

educativos vinculados ao Poder Público ou em ONGs. 

O curso de Química, criado pela resolução n.100 de 25/05/72 e implantado na 

UEL em 16/02/73, com duração de 4 anos é ofertado no período integral.  

O profissional formado deverá dominar os conceitos básicos das diversas áreas 

da Química; se capaz de atuar de forma multidisciplinar e/ou transdisciplinar; 

capacidade de compreensão da necessidade de contínuo aperfeiçoamento 

profissional; domínio das técnicas básicas e compreensão dos princípios da pesquisa, 

para sua utilização em laboratórios e na operação de equipamentos; capacidade de 

compreensão da necessidade de contínuo aperfeiçoamento profissional.  

Tem como objetivo proporcionar ao aluno sólida formação básica, com domínio 

dos conceitos fundamentais e capacidade de compreender e aplicar os 

conhecimentos das diversas áreas da Química; proporcionar ao bacharel com opção 

em Química Tecnológica, conhecimentos específicos da área industrial, visando à sua 

futura inserção em seu campo de atuação profissional; promover, para os alunos da 

opção em Química Tecnológica, a integração dos conteúdos básicos da química com 

as aplicações tecnológicas de cunho industrial, ambiental e/ou social. 

Além disso, pretende desenvolver, desde o início do Curso, atividades técnicas 

e práticas, de forma integrada e interdisciplinar; promover a integração e 

sedimentação dos conteúdos por meio da multidisciplinaridade e interdisciplinaridade; 

incentivar a pesquisa em geral como instrumento de qualificação profissional e de 

educação continuada, após a obtenção do diploma; enfatizar a importância do domínio 

das técnicas e dos processos químicos e tecnológicos empregados nas indústrias de 
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transformação e valorizar a carreira do profissional de Química, dada a sua 

importância na Sociedade Moderna.  

O estudante licenciado em Química pode atuar em órgãos públicos, 

laboratórios, centros de pesquisa, indústrias (de produtos de higiene e limpeza, 

alimentícias, materiais plásticos, cerâmicos, tintas, vernizes, alimentícia, 

petroquímica, alcoolquímica, cosmética, praguicida, informática, etc.), empresas de 

comercialização de produtos químicos e instituições de saúde e ensino. 

Em geral, os objetivos dos cursos apresentados almejam a formação docente 

para atuarem em diversas áreas, sobretudo nas de ensino, extensão e pesquisa. 

Na sequência, apresentaremos os dados referentes à nomenclatura, carga 

horária, teoria ou prática, forma de oferta, ementas das disciplinas (quadro 3, apêndice 

C). O quadro 3 mostra que, em relação ao atendimento de alunos com NEE, todos os 

cursos de graduações têm uma ou mais disciplinas que abordam o tema Educação 

Especial, de acordo com a Resolução CNE/CP nº 1/2002,  

as instituições de ensino superior devem prever, em sua organização 
curricular, formação docente voltada para a atenção à diversidade e 
que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos 
com necessidades educacionais especiais (BRASIL, 2007).  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008) impactou os cursos de Licenciatura, à medida que houve a 

necessidade de formação de todos os licenciados para lidar com alunos com NEE, e 

não somente aqueles que estão envolvidos com a Educação Especial, estabelecendo 

ainda que:  

Para atuar na Educação Especial, o professor deve ter como base de 
sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o 
exercício da docência e conhecimentos específicos da área. Essa 
formação possibilita a atuação no atendimento educacional 
especializado e deve aprofundar o caráter interativo e interdisciplinar 
da atuação nas salas comuns do ensino regular, nas salas de 
recursos, nos centros de atendimento educacional especializado, nos 
núcleos de acessibilidade das instituições de educação superior, nas 
classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a oferta dos 
serviços e recursos da Educação Especial. (BRASIL, 2008, p. 17-18). 
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 No estudo das ementas, podemos identificar que os conteúdos programados 

e os objetivos são voltados para a caracterização das necessidades educacionais 

especiais, construção do processo inclusivo, legislação e concepção histórica da 

Educação Especial.  

Nas ementas referentes aos cursos de graduações de Artes Visuais, Ciências 

Sociais, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Português, Matemática, Música e 

Química, verificamos que eles apresentam somente a disciplina de Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS), com a publicação da lei 10.436/02 que reconhece a Libras como 

meio legal de comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas 

institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de 

Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores e 

de fonoaudiologia.  

O decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005 estabelece a obrigatoriedade da 

disciplina de Libras nos cursos de formação de professores o art. III diz 

 

A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos 
cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em 
nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições 
de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos 
sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
(BRASIL, 2005). 
 

 Desde então, as universidades brasileiras passaram a efetuar reformas 

curriculares com vistas ao atendimento das exigências legais. 

As nomenclaturas entre os cursos são iguais e a ementa tem algumas 

diferenças somente na forma de escrever, mas as abordagens são as mesmas tanto 

em relação a conceitos, cultura e a relação histórica da surdez com a Língua de Sinais, 

bem como a análise das tendências educacionais e segregação, inclusão e 

bilinguismo entre outros.  

No entanto, no que tange à carga horária, ocorre oscilação entre 30 e 60 horas 

revezando-se entre teoria, teoria e prática ou somente prática. Os cursos de Ciências 

Sociais com 30 horas, Filosofia com 30 horas, Letras Língua Portuguesa com 60 

horas, Matemática com 60 horas e Música com 60 horas tem sua carga horária 
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voltadas para a teoria. Já os cursos de Artes Visuais com 60 horas, Física com 60 

horas, História com 60 horas e Química com 30 horas dividem a carga horaria entre 

teoria e prática e o curso de Geografia 30 horas práticas.  

As ementas referentes aos cursos de graduação de Ciências Biológicas, Letras 

Inglesa, Letras Espanhol, oferecem duas disciplinas LIBRAS e uma disciplina de 

educação para a inclusão que contempla conteúdos relacionados ao planejamento de 

ensino e à Educação Especial, transformações históricas, principalmente étnicas 

aceitação da diversidade humana, estratégias de sala de aula em favor da inclusão, 

legislação, entre outros.  

A nomenclatura é a mesma, apesar de as ementas apresentarem variações, 

todas enfatizam a caracterização das necessidades educacionais especiais, 

conceitos, culturas, relação histórica da surdez com a Língua de Sinais, a análise das 

tendências educacionais como segregação e inclusão dos alunos surdos.  

Já na carga horária, há oscilação entre 30 horas e 60 horas. O curso de 

Ciências Biológicas tem a disciplina de LIBRAS com carga horária de 60 horas teórica 

e prática e a disciplina de Práticas Pedagógicas: ensino de ciências e educação 

inclusiva com carga horária de 30 horas práticas. Os cursos de Letras Inglês e Letras 

Espanhol têm as disciplinas de LIBRAS com carga horária de 60 horas teóricas e a 

disciplina Educação para a Inclusão com carga horária de 60 horas teóricas. 

Em relação ao curso de Educação Física, constatamos que o mesmo 

proporciona treze disciplinas: Educação Física e Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais I, Teoria e Metodologia de Esportes Coletivos I, Educação 

Física e Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais II, Teoria e Metodologia 

de Esportes Individuais I, Estágio Curricular Supervisionado I, Ginástica E Educação, 

Dança e Educação, Teoria E Metodologia de Atividades Motoras Aquáticas, Teoria e 

Metodologia de Esportes Coletivos II, Teoria e Metodologia de Esportes Individuais II, 

Teoria e Metodologia de Lutas,  Teoria e Metodologia dos Esportes e modalidades 

alternativas que dão ênfase às necessidades educacionais especiais, todas voltadas 

para o esporte. 
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Este é o único curso que possui o estágio curricular supervisionado que 

contempla a Integração dos componentes e dimensões curriculares em situações 

reais da atuação profissional docente em Educação Física na educação básica: 

Educação Infantil, Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Integração dos 

componentes e dimensões curriculares em situações reais da atuação profissional 

docente em Educação Física na Educação Especial, com carga horária de 200 horas 

práticas.  

Já as demais disciplinas como educação física e pessoas com necessidades 

educacionais especiais I, Teoria E Metodologia de Esportes Coletivos I, Educação 

Física e Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais II, Teoria e Metodologia 

de Esportes Individuais I, Ginástica e Educação, Dança e Educação, Teoria e 

Metodologia de Atividades Motoras Aquáticas, Teoria e Metodologia de Esportes 

Coletivos II, Teoria e Metodologia de Esportes Individuais II, Teoria e Metodologia de 

Lutas,  Teoria e Metodologia dos Esportes e Modalidades Alternativas que dão Ênfase 

às Necessidades Educacionais Especiais, abordam conteúdos como conceito, 

cultura, relações históricas, a análise das tendências educacionais: segregação e a 

inclusão dos alunos com NEE entre outros.  

As cargas horárias das disciplinas oscilam entre 30 horas e 60 horas divididas 

entre teórica, teórica e prática e prática. Assim, as matérias são divididas das 

seguintes maneiras: Educação Física e Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais I e LIBRAS com carga horária teórica de 30 horas. E as disciplinas Teoria e 

Metodologia de Esportes Coletivos I, Teoria e Metodologia de Atividades Motoras 

Aquáticas, Teoria e Metodologia dos Esportes e Modalidades Alternativas com carga 

horária de 30 horas e as disciplinas Educação Física e Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais II, Teoria e Metodologia de Esportes Individuais I, ginástica e 

Educação, Dança e Educação, Teoria e Metodologia de Esportes Coletivos II, Teoria 

e Metodologia de Esportes Individuais II, Teoria e Metodologia de Lutas com carga 

horária de 60 horas divididas entre teóricas e práticas. 

Já o curso de Pedagogia, apresentam três disciplinas: Educação e Diversidade, 

Educação Especial e LIBRAS que são voltadas para a Educação Especial, os 

conteúdos destacam a   caracterização das necessidades educacionais especiais, 
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adaptações curriculares, estratégias pedagógicas favorecedoras da inclusão no 

contexto escolar, aspectos clínicos, cultura, aspectos históricos, conceito de 

diversidade inclusão e exclusão, processo de discriminação, estigmatização e 

segregação social entre outros com carga horária de 60 horas teóricas cada uma. 

Constatamos que nas disciplinas que abordam o tema Educação Especial são 

abordados principalmente os aspectos históricos, políticos, caracterização das 

deficiências, metodologias de ensino.  

Um dado a ser destacado é que apenas o curso de Educação Física prevê uma 

disciplina de estágio que considera a experiência do contato com alunos com NEE.  

Vitaliano (2012) comenta que: 

As experiências de estágio deveriam estar previstas em todos 
os currículos, visto que está experiência poderia possibilitar ao 
graduando identificar as necessidades de seus alunos e planejar 
com apoio do supervisor as condições adequadas para 
favorecer a aprendizagem de todos (p. 24). 

Verificamos ainda que todos os cursos de licenciatura têm a disciplina de Libras 

conforme prevê a Lei 10.436/02, no entanto, há de se considerar, as críticas de Bueno 

(2001, p. 18), que manifesta a argumentação de que a  

inserção de uma disciplina ou a preocupação com conteúdos sobre 
crianças com necessidades educativas especiais pode redundar em 
práticas exatamente contrárias aos princípios e fundamentos da 
educação inclusiva: a distinção abstrata entre crianças que possuam 
condições para se inserir no ensino regular e as que não as possuam, 
e a manutenção de uma escola que, através de suas práticas, tem 
ratificado os processos de exclusão e de marginalização de amplas 
parcelas da população escolar brasileira. (BUENO, 2001, p. 21) 

Perante da afirmação de Bueno, entendemos que a formação do professor nos 

cursos de licenciatura deve acontecer de forma interdisciplinar, principalmente no que 

diz respeito ao ensino/aprendizagem dos alunos com NEE. 

Pazianotto (2012) assegura que a interdisciplinaridade entre os conteúdos da 

Educação Especial com todas as disciplinas pode trazer para os futuros docentes uma 

possibilidade de reflexão mais abrangente. Além disso, tem a oportunidade de criar 
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práticas que colaborem de forma mais efetiva no ensino/aprendizagem de todos os 

alunos. 

Conforme os PPPs, todas as disciplinas ministradas nos cursos estão 

organizadas dentro de uma perspectiva de continuidade, sendo indispensável uma 

formação continuada, possibilitando ao professor em formação uma visão processual 

da aprendizagem e do desenvolvimento.  Segundo Oliveira e Silva (2011), além da 

formação inicial, é importante que os docentes tenham oportunidade de cursar a 

educação continuada, pois o conhecimento sempre se renova, bem como as 

determinações normativas e as condições objetivas de trabalho. Por conseguinte 

a identidade do profissional da educação não é algo estático, fixo, não 
suscetível de mudanças. Pelo contrário, é um dado mutável, dinâmico, 
não é externo de tal forma que possa ser adquirido e emerge de um 
contexto histórico como resposta às necessidades postas pelas 
sociedades, adquirindo estatuto de legalidade (PIMENTA, 2002, p. 
122).  

Os cursos de formação exercem grande influência na construção da identidade 

do sujeito, tendo em vista que o docente é um professor em formação, isso leva-nos 

a pensar no professor-formador como um importante ator nesse processo. Desse 

modo, Zeichner (1993) assegura que a tarefa do professor-formador consistiria em 

ajudar os futuros professores a adquirirem as atitudes, os saberes e as capacidades 

essenciais para o desenvolvimento de um trabalho adequado. 

Ao relacionar com o objetivo deste estudo, que é a construção de uma 

identidade docente inclusiva, Mittler (2003) afirma que assegurar que os professores 

tenham uma compreensão básica do ensino inclusivo e de escolar inclusiva é o melhor 

investimento que pode ser feito a longo prazo, pois isto assenta os alicerces para uma 

boa prática.  

Entretanto, a autora chama a atenção para o fato de que a inserção de 

conteúdos relacionados à Educação Especial, nos cursos de formação de 

professores, não garante a esse aluno o desenvolvimento das capacidades para 

trabalhar com alunos com deficiência. 
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Conforme destaca Carvalho (2005), é preciso que os cursos de formação 

caminhem rumo à construção de uma identidade docente que acolha as diferenças, 

“a mudança de atitudes frente à diferença é uma barreira de complexa natureza, mais 

trabalhosa de ser removida, pois se trata de um movimento de dentro para fora” (p. 

21).  

Nesse sentido, para que a educação inclusiva se concretize, na plenitude de 

sua proposta, é indispensável que sejam identificadas e removidas barreiras 

conceituais e atitudinais, e, só então, poderíamos falar de um processo de formação 

que possibilitasse, de fato, a construção de uma identidade inclusiva. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir das análises realizadas em relação à formação dos graduandos para a 

inclusão de alunos NEE, destacamos por meio dos dados obtidos que todos os cursos 

de Pedagogia e Licenciaturas da Universidade Estadual de Londrina apresentam em 

sua grade curricular, ao menos uma disciplina que enfoque a Educação Especial. 

Constamos também que as disciplinas apresentam assuntos em comum, tais como 

histórico da Educação Especial, diversidade, legislação, caracterização das 

necessidades educacionais especiais, construção do processo inclusivo. A 

nomenclatura e as ementas diferem entre si, mas todas enfatizam a caracterização 

das NEE. 

Há de se indagar se os professores enfrentam alguma dificuldade para a 

promoção da inclusão de alunos com NEE, visto que os cursos apresentam apenas 

uma disciplina voltada para a Educação Especial, com extensos conteúdos e reduzida 

carga horária. 

Tanto os documentos analisados, a apresentação da grade curricular, o perfil 

do profissional, área de atuação, objetivo do curso, bem como as disciplinas ofertadas 

durante o curso com sua carga horária, os quais subsidiaram toda a pesquisa, foram 

de fácil acesso. Todavia, foi possível reconhecer a necessidade de adequação dos 

currículos dos cursos de formação inicial e continuada de professores de modo a 

incentivarem o vínculo entre o professor do Ensino Regular e da Educação Especial, 

por meio de discussões nas disciplinas, trabalhos de campo, estágios 

supervisionados, entre outras ações. 

Mesmo com reformulações curriculares recentes para a inclusão escolar dos 

alunos com NEE no ensino regular, os cursos de licenciatura ainda carecem de melhor 

capacitação aos futuros professores de modo que estes sejam capazes de atender as 

demandas dos estudantes com necessidades educacionais especiais  

Para tal, é proposto um desafio às universidades a fim de formarem 

profissionais que não sejam apenas instrumentos de transmissão de conhecimento, 

mas sobretudo, sujeitos com atitudes e práticas que valorizem a diversidade humana. 
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Assim, professores devem ser preparados para a construção de estratégias de ensino 

que permitam a aprendizagem e desenvolvimento de todos os alunos, sem exceção, 

sem exclusão.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Caracterização das revistas 

Caracterização das Revistas 

Título/autor/
ano/Revista 

Objetivos 
Problema de 

pesquisa 
Tipo de 

pesquisa/Metodologia 
Principais resultados 

Formação 
Docente 
para a 
Diversidade 
e a Inclusão. 
Margareth 
Diniz (2011). 
REVISTA 
ANPED 

Discutir a formação 
docente visando às 
múltiplas situações 
em que se veem 
envolvidos durante 
uma jornada de 
trabalho, a partir da 
metodologia da 
conversação, 
realizada com grupos 
de docentes, 
elucidando em seus 
resultados o caráter 
provisório do saber e 
da formação docente. 

Que tipo de 
formação o (a) 
professor (a) precisa 
para lidar com 
tantas situações que 
envolvem a 
diversidade e as 
políticas de inclusão 
em curso no Brasil? 
Quais os recursos 
internos/subjetivos 
que ele precisa 
mobilizar em si para 
ensinar aos alunos? 

Retomada dos 
modelos da 
racionalidade técnica 
na formação docente 
e em seguida avançar 
um pouco nesse 
paradigma, discutindo 
quais seriam os 
princípios a serem 
considerados em uma 
formação docente 
para a diversidade e 
inclusão numa 
perspectiva ética.  

Caracterização do saber, 
partindo do princípio que 
há um mal-estar inerente à 
condição humana e de 
que não é possível tirar 
este mal-estar, seja na 
produção de 
conhecimento, seja na 
transmissão desse, a partir 
da concepção de sujeito 
dividido e plural, faz-se 
necessário continuar 
perguntando: O que é 
formar para a diversidade 
e a inclusão? 

Pedagogia 
Universitária 
e formação 
docente: em 
foco o 
programa 
Ciclos. 
Vanessa 
Alves da 
Silveira de 
Vasconcello
s, Valeska 
Maria 
Fontes de 
Oliveira 
(2011). 
REVISTA 
ANPED 

O conhecimento das 
significações dos 
professores 
universitários em 
relação ao seu 
processo formativo. 

De que forma o 
professor constrói 
sua identidade 
profissional? E 
ainda mais, em que 
lugar acontece a 
formação do 
professor 
universitário? 

Pesquisa 
interinstitucional na 
qual o principal 
objetivo é aproximar e 
conhecer as 
significações dos 
professores 
universitários da 
Universidade Federal 
de Santa Maria em 
relação ao seu 
processo formativo. 
Para isso foi 
acompanhado no 
segundo semestre do 
ano de 2009 o I 
Ciclos – Programa 
Institucional de 
Formação e 
Desenvolvimento 
Profissional de 
Docentes e Gestores, 
dessa mesma 
universidade. 

Foi possível observar por 
meio da pesquisa que o 
programa Ciclos cria 
oportunidade de um 
espaço de convivências 
entre os professores, de 
partilha de saberes 
construídos durante sua 
profissão, bem como de 
angústias geradas pelos 
desafios da docência 
universitária. Verificamos o 
quanto este programa 
busca a iniciativa de 
mudança da cultura do 
professor universitário, é 
pautada em uma lógica 
individual, devido a 
sucessivas subdivisões 
que afastam um professor 
do outro. 
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Caracterização das Revistas 

Título/autor/
ano/Revista 

Objetivos 
Problema de 

pesquisa 
Tipo de 

pesquisa/Metodologia 
Principais resultados 

A 
construção 
de uma 
identidade 
docente 
inclusiva e 
os desafios 
ao 
professor-
formador. 
Ana Flávia 
Teodoro de 
Mendonça 
Oliveira 
(2011). 
REVISTA 
ANPED 

Buscar compreender 
como tem se dado o 
processo de 
construção da 
identidade do aluno-
docente no curso de 
formação inicial, a 
partir dos saberes 
docentes do 
professor-formador, e 
se essa identidade 
construída é inclusiva. 

Podemos falar em 
mudança no 
processo de 
formação sem falar 
no professor-
formador? O que 
esse professor 
pensa a respeito 
das diferenças? 
Que concepção ele 
tem a respeito das 
pessoas com 
deficiência? Como 
ele trata as 
questões relativas 
às diferenças em 
sala de aula? Ou 
talvez melhor seria 
perguntar 
inicialmente se ele 
discute a respeito 
das diferenças ou 
se acha que isso 
não é relevante para 
a sua área de 
conhecimento? 

A concepção da 
pesquisa e seu 
desenvolvimento 
pautaram-se na ideia 
de que a construção 
de uma identidade 
pode ser 
compreendida por 
meio do dispositivo de 
formação (análise de 
conteúdos e 
atividades de 
formação), do 
processo identitário 
biográfico 
(representações e 
percepções 
individuais 
relacionadas à 
formação, 
experiências vividas e 
projeção de si na 
carreira) e do 
processo relacional 
(objetivos de 
formação e de 
avaliação do perfil 
profissional dos 
candidatos). 

Os dados mostram que a 
grande maioria dos 
professores-formadores 
ainda apresenta uma 
concepção integradora em 
relação à educação da 
pessoa com deficiência. 
Poderíamos afirmar que 
percebemos a irrelevância 
desta contribuição, já que 
os resultados alcançados 
nos revelam que os 
professores-formadores, 
em sua maioria, 
apresentam concepções 
integradoras, realizam 
uma prática pedagógica 
excludente, não mobilizam 
saberes relacionados à 
educação da pessoa com 
deficiência, ou quando 
mobilizam, não o fazem 
sob uma perspectiva 
inclusiva. 

A formação 
de 
professores 
para a 
educação 
inclusiva: 
um olhar 
sobre os 
saberes 
docentes do 
professor 
formador. 
Ana Flávia 
Teodoro de 
Mendonça 
Oliveira; 
Clarissa 
Martins de 
Araújo 
(2012). 
REVISTA 
ANPED 

Buscar compreender 
como se constitui o 
processo de 
construção da 
identidade do aluno 
docente no curso de 
formação inicial, a 
partir dos saberes 
docentes do professor 
formador, e se essa 
identidade construída 
se aproxima de uma 
perspectiva inclusiva 
ou excludente. 

Quais são os 
saberes docentes 
do professor-
formador acerca da 
educação das 
pessoas com 
deficiência e que 
identidade docente 
tem sido formada a 
partir da relação 
com esses saberes? 

Pesquisa o 
questionário e a 
entrevista não 
estruturada em 
relação ao 
procedimento de 
tratamento e análise 
dos dados da 
investigação nos 
referenciamos na 
Análise de Conteúdo 
em Bardin (1977). 

Com os dados Obtidos pode-
se entender o propósito da 
formação de professores está 
vinculado à defesa de cursos 
que promovam processos de 
mudanças curriculares e que 
tais mudanças contribuam 
para que os docentes 
possam aperfeiçoar as suas 
práticas formativas e construir 
uma concepção de educação 
pautada nos princípios da 
inclusão. Para tanto, 
devemos pensar em 
propostas de formação 
continuada para os 
professores-formadores, pois 
segundo alguns relatos, eles 
ainda não se sentem 
capacitados para tratar de 
saberes relativos à Educação 
Especial em suas aulas, pois 
não receberam uma 
formação específica para 
isso. 
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Caracterização das Revistas 

Título/autor/
ano/Revista 

Objetivos 
Problema de 

pesquisa 
Tipo de 

pesquisa/Metodologia 
Principais resultados 

O profissional 
professor e a 
educação 
inclusiva: 
Representaçõ
es sociais em 
construção. 
Clarissa 
Teixeira 
Kauss; 
Haydéa Maria 
Marino de 
Sant'Anna 
Reis (2013). 
REVISTA 
ANPED 

Apresentar as 
informações 
coletadas e 
analisadas sobre os 
conhecimentos e 
valores que 
embasaram as 
construções 
cognitivas dos 
pedagogos em 
formação acerca da 
Educação Inclusiva. 

Quais são as 
representações 
sociais com que os 
estudantes de 
Pedagogia estão 
entendendo o 
paradigma inclusivo 
de educação? Quais 
são os valores que 
permeiam as 
racionalidades 
materializadas em 
seus discursos? 

Entrevista quantitativa 
realizada por meio de 
questionário 
semiestruturado que 
continha 26 questões 
mistas, sendo a 
maioria aberta ou 
com opção para 
justificativa.  

Segundo os autores os 
resultados obtidos são a 
supervalorização das 
relações interpessoais no 
universo educacional, 
baseadas essencialmente 
na afetividade, em 
detrimento do domínio do 
conhecimento acadêmico-
científico evidenciados e 
interpretados à luz da 
análise de conteúdos.  

Ciclo de 
Formação 
de 
Professores 
sobre 
inclusão em 
educação: 
Em direção 
a uma 
perspectiva 
omnilética. 
Mônica 
Pereira dos 
Santos; 
Mylene 
Cristina 
Santiago; 
Agência 
Financiador
a (2013). 
REVISTA 
ANPED 

Desenvolver um 
ensaio analítico 
acerca da perspectiva 
omnilética a partir da 
reflexão sobre como 
tem sido o 
desenvolvimento 
inicial do referido 
curso, que utiliza o 
Index para a Inclusão 
como fonte de 
inspiração e reflexão-
ação. 

Em que medida o 
atendimento 
educacional 
especializado tem 
apoiado a 
escolarização de 
crianças e jovens 
com necessidades 
educacionais 
especiais? Como 
tem sido a formação 
e a experiência de 
professores que 
atuam nas SRMs? 

A narrar e analisar 
dos encontros tendo 
como foco principal o 
primeiro encontro. A 
proposta do primeiro 
encontro consistiu em 
apresentar e explorar 
os indicadores do 
Índex.  

Foi possível afirmar, por 
meio da pesquisa, que 
uma cultura omnilética na 
escola seria a garantia do 
direito de aprender e de 
participar, com todos os 
recursos materiais e 
humanos que esse 
processo, 
simultaneamente dialético 
e complexo, requer, no 
nível das culturas, das 
políticas e das práticas, 
em caráter processual e 
nunca finalístico. 
Concordamos com a 
importância dos processos 
formativos permanentes e 
em serviço, como 
instrumento potencializado 
de compartilhamento de 
experiências, valores e 
(por que não?) de sonhos 
coletivos de se assumir 
uma condição humana 
cada vez mais omnilética, 
que certamente produzirá 
espaços educativos 
potencialmente inclusivos. 
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Caracterização das Revistas 

Título/autor/
ano/Revista 

Objetivos 
Problema de 

pesquisa 
Tipo de 

pesquisa/Metodologia 
Principais resultados 

Formação 
de 
professores 
e sua 
relação com 
a educação 
inclusiva: 
desafios à 
experiência 
teórica nas 
práxis 
pedagógicas
. Valdelúcia 
Alves da 
Costa 
(2015). 
REVISTA 
EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

Problematizar a 
formação de 
professores e sua 
relação com a 
educação inclusiva, 
ao mesmo tempo em 
que analisa os 
desafios à 
experiência teórica 
nas práxis 
pedagógicas 
inclusivas. 

“Para que mudar?”, 
Para que atender as 
demandas por uma 
formação que se 
volte à inclusão à 
humanização dos 
alunos e ao 
fortalecimento da 
possibilidade de 
uma outra 
sociedade, mais 
justa e humana? 

Avanços 
contemporâneos nos 
processos de 
formação de 
professores em prol 
da educação 
inclusiva, ainda é 
necessário 
desenvolver a 
formação docente em 
sua dimensão teórica, 
na superação da 
pseudoideia de que a 
práxis docente e os 
métodos canônicos 
de ensino sejam 
pensados como um 
fim em si mesmos, 
como também 
suficientes no 
enfrentamento e 
superação dos limites 
sociais, impostos 
historicamente.  

Os dados afirmam o 
pensamento de Eco 
quanto a "ter sonho, 
utopias, fantasias, 
lembranças, memórias, 
inventar histórias nas 
quais somos os primeiros 
a acreditar e narrá-las é 
uma necessidade primária, 
perfeitamente intrínseca à 
vida do homem". Embora 
as condições sociais 
objetivas, vigentes na 
sociedade contemporânea 
e presentes na formação 
de professores sejam 
contrárias à experiência 
teórica, mantendo a cisão 
entre indivíduo x 
sociedade e teoria x 
práxis, a possibilidade de 
modificá-las sempre 
esteve presente na vida 
cotidiana, acadêmica e 
profissional.  

Formação 
do professor 
do 
atendimento 
educacional 
especializad
o: a 
Educação 
Especial em 
questão. 
Elisabeth 
Rossetto 
(2015). 
REVISTA 
EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

Discutir a formação e 
as atribuições do 
professor do 
Atendimento 
Educacional 
Especializado (AEE) 
realizado na Sala de 
Recursos 
Multifuncional (SRM). 

Preparação 
direcionada ao 
professor encontra-
se imbuída de 
características que 
denotam 
superficialidade 
teórica, com grande 
adesão à 
modalidade de 
Educação a 
Distância (EAD), 
com ênfase em 
procedimentos 
técnicos e na 
disponibilização do 
uso de recursos. 

 
Estudo bibliográfico, que 
prioriza a matérias 
representativa da 
Educação Especial na 
perspectiva inclusiva, 
tendo como base a 
teoria Histórico-Cultural 
de Vygotsky. 

Com as análises podemos 
dizer que a formação dos 
professores, dentre estes 
aqueles que se dedicam 
ao AEE, é intensamente 
influenciada por investidas 
que negam o saber formal 
para a classe 
trabalhadora. A formação 
à distância, associada à 
desvalorização da 
Educação Especial 
enquanto campo de 
conhecimento, resulta 
numa preparação docente 
emergencial que defende 
um conhecimento 
subentendido e imediato, 
com limitações no que diz 
respeito à compreensão 
da realidade e à 
fundamentação teórica. 
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Caracterização das Revistas 

Título/autor/
ano/Revista 

Objetivos 
Problema de 

pesquisa 
Tipo de 

pesquisa/Metodologia 
Principais resultados 

O papel da 
Universidad
e no 
contexto da 
política de 
educação 
inclusiva: 
reflexão 
sobre a 
formação de 
recursos 
humanos e 
a produção 
de 
conheciment
o Rosana 
Glat e 
Márcia 
Denise 
Pletsch 
(2010). 
REVISTA 
EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

Discutir e apresentar, 
de forma sucinta, 
linhas de ação sobre 
o papel da 
Universidade na 
promoção do 
desenvolvimento 
psicossocial e 
educacional de 
pessoas com 
deficiências e outras 
necessidades 
especiais. 

Abordando 
questões voltadas 
para a formação de 
recursos humanos, 
sobretudo 
professores. E 
também a produção 
de conhecimento, 
adquirido por meio 
de pesquisas e 
projetos de 
extensão, 
realizados, 
preferencialmente, 
em parceria com os 
agentes 
educacionais que 
atuam no campo, 
pode influenciar na 
efetivação das 
políticas voltadas 
para a inclusão.  

Esta concepção de 
pesquisa aplicada 
articula-se ao primeiro 
aspecto da discussão 
aqui travada, ou seja, 
que a formação de 
educadores e demais 
profissionais pela 
universidade deve 
incluir não apenas um 
conteúdo abrangente, 
mas, também, uma 
maior interrelação 
com a prática do seu 
corpo discente. No 
caso da Pedagogia, 
em grande medida, o 
corpo estudantil já é 
composto por 
professores que 
podem desenvolver 
essas pesquisas em 
seus próprios locais 
de trabalho. 

Cabe acentuar que 
embora frequentemente as 
ações extensionistas 
surjam a partir de 
demandas sociais 
específicas, na nossa 
concepção, extensão 
universitária (sobretudo no 
caso das universidades 
públicas) não é 
equivalente à prestação de 
serviços, nem tem como 
prioridade a captação de 
recursos, ainda que muitas 
vezes esses projetos 
revertam em verbas para a 
universidade. Projetos de 
extensão devem ser 
diretamente vinculados ao 
currículo tendo o valor 
acadêmico como norte e o 
ensino e a produção de 
conhecimento como matriz 
principal. 

Revisão 
sistemática 
acerca das 
políticas de 
educação 
inclusiva 
para a 
formação de 
professores. 
Maria 
Amélia 
Inglês; 
Samuel 
Antoszczysz
en; Silvia Iris 
Afonso 
Lopes 
Semkiv; 
Jáima 
Pinheiro de 
Oliveira 
(2014) 
SCIELO 

Analisar a produção 
cientifica na área de 
políticas públicas, 
com foco para a 
formação de 
professores da 
Educação Básica que 
atuem em contextos 
inclusivos. 

Políticas de 
formação docente; 
políticas de 
formação de 
professores; 
políticas de 
educação inclusiva; 
Educação inclusiva; 
Formação docente e 
Legislação 
educacional. Foi 
realizada uma 
análise dos resumos 
de todos os 
trabalhos 
encontrados, 
excluindo-se 
aqueles que não 
sugeriram 
vinculação entre as 
expressões de 
políticas públicas, 
educação inclusiva 
e formação docente. 

Revisão bibliográfica 
sistematizada, que 
abordou a temática das 
políticas públicas, com 
foco para a formação de 
professores da 
educação básica que 
atuem em contextos 
inclusivos, realizada em 
três etapas: busca por 
descritores no Portal 
CAPES, seleção por 
relevância do tema e 
análise de conteúdo. 
Para o delineamento 
desta revisão, na 
primeira etapa, realizou-
se uma busca 
sistematizada com 
critérios específicos, no 
Portal da CAPES 
(Periódicos). Na 
segunda etapa, foi 
realizada uma seleção 
dos resumos deste 
estudo que 
contemplavam os 
principais critérios 
estabelecidos. E, por 
fim, foi estudado cada 
artigo selecionado. 

Com os resultados obtidos 
foi possível concluir que 
há muitas reflexões e 
discussões teóricas acerca 
das políticas de formação 
docente e educação 
inclusiva, mas poucas 
dessas produções relatam 
experiências de práticas 
pedagógicas que 
promovam a inclusão. 
Parecem, também, retratar 
poucas formas de 
flexibilização do ensino, ou 
de ajustes curriculares que 
efetivem, de fato, a 
formação docente com 
perspectivas reais de 
inclusão. 
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Caracterização das Revistas 

Título/autor/
ano/Revista 

Objetivos 
Problema de 

pesquisa 
Tipo de 

pesquisa/Metodologia 
Principais resultados 

Educação 
inclusiva: 
desafio, 
descuido e 
responsabili
dade de 
cursos de 
licenciatura. 
Gilmar de 
Carvalho 
Cruz; 
Rosana Glat 
(2014) 
SCIELO 

Formação obtida em 
cursos de graduação 
no âmbito das 
Licenciaturas e sua 
implicação na 
preparação 
profissional para a 
docência enfatizando 
a inclusão escolar de 
alunos que 
apresentam 
necessidades 
educacionais 
especiais. 

Como esperar dos 
docentes da 
educação básica 
outra atitude, senão 
a de resistência e 
falta de investimento 
na escolarização de 
pessoas com 
necessidades 
especiais se em 
alguns casos nada, 
ou quase nada, lhes 
foi apresentado ao 
longo da 
graduação? 

Relato de pesquisa: 
Foi realizado uma 
apuração das 
disciplinas que 
abordem o tema 
Educação Especial 
dos cursos de 
licenciatura de uma 
universidade estadual 
paranaense e outra 
do Rio de Janeiro. Em 
seguida, foi realizada 
a comparação das 
duas universidades  

A contribuição que os 
cursos de Licenciatura 
podem assumir no que diz 
respeito à ressignificação 
do espaço/tempo de 
formação profissional 
oferecido no âmbito da 
graduação é a 
interlocução 
problematizada a entre 
vivência e intervenção 
profissional que se dão ao 
longo do processo de 
construção do ser 
docente. 

Formação 
de 
Professores 
e Inclusão: 
como se 
reformam os 
reformado 
res? David 
Rodrigues; 
Luzia Lima-
Rodrigues 
(2011). 
SCIELO 

Analisar as respostas 
de alunos de um 
curso de 
especialização em 
Educação Especial 
sobre questões 
específicas relativas à 
sua formação. Estas 
questões centraram-
se em quatro 
aspectos: relação 
teoria-prática, 
conteúdos, 
estratégias e impacto 
do curso na vida 
profissional. 

Os professores 
devem, pois, ser 
encarados como 
parceiros 
fundamentais para 
iniciar e desenvolver 
qualquer reforma 
educacional. Como 
essa mudança deve 
ser “pilotada” para 
ser eficaz? 

Relato de pesquisa: 
Utilizaram 
comentários 
avaliativos feitos por 
estudantes de um 
curso de mestrado 
em Educação 
Especial, 
discutiremos as 
práticas e valores da 
formação de 
professores em 
Educação Especial e 
Inclusiva. Por fim, 
apresentaremos 
alguns princípios que, 
emergindo do 
trabalho empírico, 
parecem mais 
importantes para o 
desenvolvimento de 
políticas adequadas 
de formação de 
professores. 

As percepções dos 
discentes evidenciam que 
a educação necessita de 
uma reforma no sentido da 
Inclusão. Para isso, 
necessita ter os seus 
próprios agentes, os seus 
próprios reformadores. 
Precisam de professores 
que, com o conhecimento 
adequado, com atitudes 
positivas e com um 
compromisso possam 
levar adiante a reforma da 
Educação Inclusiva. 
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Caracterização das Revistas 

Título/autor/
ano/Revista 

Objetivos 
Problema de 

pesquisa 
Tipo de 

pesquisa/Metodologia 
Principais resultados 

Formação 
docente e 
educação 
inclusiva. 
Luiz Antônio 
Gomes 
Senna 
(2008). 
SCIELO 

Problematiza-se a 
situação atual do 
professor em face da 
demanda por uma 
educação de natureza 
comprometida com a 
inclusão social. 

Caracterizar os 
lapsos na formação 
do pessoal para o 
magistério, os quais 
têm determinado a 
perpetuação do 
estado de fracasso 
escolar no país. 

Em um primeiro 
momento, 
apresentaremos os 
argumentos para uma 
definição do conceito 
de fracasso escolar 
como vinculado a um 
processo social.  Em 
seguida, 
analisaremos as 
causas recentes do 
preconceito contra o 
tecnicismo e o ensino, 
E, por fim, situaremos 
o papel do professor 
na sociedade pós-
industrial 
contemporânea. 

O autor encerra suas 
considerações não 
concluindo, visto o tema 
polêmico no mundo 
acadêmico. É preciso, 
começar a discernir entre o 
preconceito contra o saber 
meramente técnico e aquilo 
que é especifico. Caso 
contrário, estarão somente 
contribuindo para a 
perpetuação da história social 
do fracasso escolar e 
deliberadamente contribuindo 
para a manutenção da 
condição de tutelados e 
interditados. 

APÊNDICE B - Caracterização dos cursos 

O quadro 2 apresenta quatorze cursos de graduação com modalidade em 

licenciaturas e um curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. De 

modo geral, verifica-se que os objetivos dos cursos é a formação docentes para o 

trabalho em diferentes áreas, sobretudo para a área da educação.  

 

Curso 
Implantação 

UEL 
Grau Turno Campo de Atuação  Objetivo do curso Dur. 

ARTES 
VISUAIS 

Resolução 
CEPE nº30, 
de 09/03/05 

Licenciado 
em Artes 
Visuais 

Matutino/Noturno 

Instituições de 
ensino pública e 

privada, atelier de 
arte e projetos 

culturais 
comunitários. 

Habilitar o aluno para a 
investigação 

metodológica dos 
fenômenos artístico-
culturais segundo as 
diferentes vertentes 

teóricas que contemplam 
o pensamento artístico 
em sua história e para 
qualificar para a ação 
cultural a partir das 
políticas culturais. 

4 Anos 
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Curso 
Implantação 

UEL 
Grau Turno Campo de Atuação  Objetivo do curso Dur. 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

18/02/72 
Bacharel 

em 
Biológicas 

Integral 

Institutos de 
Pesquisa, 

Fundações, 
Autarquias, 

Organizações não 
Governamentais, 

Indústrias, 
Secretarias de 

Estado, Prefeituras, 
consultorias e 
assessorias a 

Empresas, etc. 

Promover a 
compreensão de que a 

vida se organizou 
através do tempo, sob a 

ação de processos 
evolutivos, entendimento 

das interações de 
interdependência entre 

os organismos, por meio 
da compreensão das 
condições físicas do 

meio, do modo de vida e 
da organização funcional 

interna própria das 
diferentes espécies e 
sistemas biológicos. 

4 Anos 

CIÊNCIAS 
SOCIAIS 

 16/02/73 

Licenciado 
em 

Ciências 
Sociais 

Matutino/Noturno 

Escolas públicas e 
privadas de ensino 
fundamental, médio 

e superior.  

Proporcionar uma 
formação teórica e de 

pesquisa conduzindo o 
aluno a uma reflexão 

crítica sobre a sociedade 
contemporânea e 
preparando para o 

mercado de trabalho. 

8 
Semestres 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Decreto 
Federal nº. 
77.343, de 
29/03/74 

Licenciado 
em 

Educação 
Física 

Matutino/Noturno 

Escolas ou 
Instituições que 

ofereçam: Educação 
Infantil, Ensino 
Fundamental; 
Ensino Médio; 

Educação de Jovens 
e Adultos e 
atendimento 

educacional para 
Portadores de 
Necessidades 

Especiais.  

Promover a formação de 
profissionais para a 

atuação no processo 
ensino-aprendizagem da 

Educação Física em 
todos os níveis e 

modalidades de ensino e 
o estudo de pesquisas 

em educação nesta área. 
 

4 Anos 

FILOSOFIA 
Reativação 

28/02/94 

Licenciado 
em 

Filosofia 
Noturno 

Instituições de 
ensino públicas e 

privadas, empresas 
e outras entidades. 

Habilitar para a prática 
docente no Ensino 

Médio, oferecendo-lhe a 
capacidade de 
compreender o 
significado dos 

problemas filosóficos; 
formular problemas 

filosóficos; compreender 
os eixos de 

conhecimento da 
Filosofia privilegiados 
pelo Curso da UEL. 

4 Anos 

FÍSICA   
Licenciado 
em Física 

Noturno 
Instituições de 
ensino médio e 

superior 

Proporcionar aos alunos 
o domínio dos conceitos 
fundamentais da área e 

a capacidade de 
compreender e transmitir 
os conteúdos de Física.  

4,5 Anos 
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Curso 
Implantação 

UEL 
Grau Turno Campo de Atuação  Objetivo do curso Dur. 

GEOGRAFIA 01/03/58 
Bacharel 

em 
Geografia 

Matutino/Noturno 

Universidades, 
institutos de 

pesquisa, órgãos 
estatais e iniciativa 

privada 

Pautado na 
compreensão dos 

pressupostos filosóficos 
e epistemológicos da 

Ciência, análise, 
interpretação e 
intervenção na 

sociedade e na natureza; 
possibilitar a formação 

integral do geógrafo e do 
educador, 

desenvolvendo a 
capacidade de conexão 

entre as áreas do 
conhecimento e suas 

repercussões no 
entendimento das 
interações entre o 
espaço físico e o 

homem. 

4 Anos 

HISTÓRIA 
Reativação 

28/02/94 
Licenciado 
em História 

Matutino/Noturno 

Escolas públicas e 
privadas, 

universidades, 
museus, instituições 
e arquivos oficiais, 

editoras, bibliotecas 
e empresas. 

Domínio das diferentes 
concepções 

metodológicas que 
referenciam a construção 

de categorias para a 
investigação e a análise 

das relações sócio 
históricas; capacidade de 

problematizar, nas 
múltiplas dimensões das 
experiências dos sujeitos 
históricos, a constituição 
de diferentes relações de 

tempo e espaço. 

8 
Semestres 

LETRAS 
PORTUGUÊS 

16/02/73 
Licenciado 
em Letras 
Português 

Noturno/Vespertino 

Área do magistério 
como professor de 

Português sua 
respectiva literatura 

no Ensino 
Fundamental e 
Médio; área de 
assessoria e 
consultoria a 
instituições 

promotoras de 
Linguística, 

Literatura e Artes; 
área de editoria de 

materiais linguístico-
literários; área de 

elaboração de 
projetos de 

alfabetização e 
produção de 

materiais didáticos 
de língua materna; 

área de pesquisa em 

O profissional formado 
deverá ter habilidades 

investigativas diante de 
seu objeto de estudo e 

de práticas educacionais, 
além de ser um 

profissional crítico, 
comprometido com a 
ética e que domine os 

recursos didático 
pedagógicos e 

tecnológicos voltados 
para práticas 

democráticas de 
educação. 

4 Anos 
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Curso 
Implantação 

UEL 
Grau Turno Campo de Atuação  Objetivo do curso Dur. 

estudos linguísticos 
e literários. 

LETRAS 
ESPANHOL 

10/01/06 
Licenciado 
em Letras 
Espanhol 

Noturno/Vespertino 

Instituições de 
Ensino Fundamental 

e Médio da rede 
pública e privada; 

escolas de idiomas. 

Formar professores para 
atuar nas áreas de 

Língua Espanhola e 
Literaturas de Língua 
Espanhola, no Ensino 
Fundamental e Médio, 
capazes de aliarem a 

formação teórica com a 
prática profissional, de 

forma crítica e reflexiva. 

4 Anos 

LETRAS 
INGLESA 

  
Licenciado 
em Letras 

Inglesa 
Noturno/Vespertino 

Instituições de 
Ensino Fundamental 

e Médio da rede 
pública e privada; 

escolas de idiomas. 

Formar professores para 
atuar nas áreas de 
Língua Inglesa e 

Literaturas de Língua 
Inglesa no Ensino 

Fundamental e Médio, 
capazes de aliarem a 

formação teórica com a 
prática profissional, de 

forma crítica e reflexiva. 

4 Anos 

MATEMÁTICA 01/03/70 
Licenciado 

em 
Matemática 

Noturno 

Em escolas públicas 
e privadas no ensino 

fundamental e 
médio, 

universidades, 
centro de pesquisa, 
órgãos e empresas 
públicas e privadas, 
indústrias, bancos e 

em empresas de 
consultoria. 

Preparo para enfrentar 
os desafios das rápidas 

transformações da 
sociedade, do mercado 

de trabalho e das 
condições de exercício 
profissional; prepara-lo 
para o acolhimento e 

trabalhar com a 
diversidade; hábitos de 

colaboração e de 
trabalho em equipe; 

autonomia em relação ao 
seu processo de 
aprendizagem; 

condições de avaliar e 
utilizar novas tecnologias 
de ensino; conhecimento 
acerca do surgimento e 
evolução histórica das 
noções, conceitos e 

procedimentos 
matemáticos. 

4 ANOS 
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Curso 
Implantação 

UEL 
Grau Turno Campo de Atuação  Objetivo do curso Dur. 

MÚSICA 01/03/93 
Licenciado 
em Música 

Vespertino 

Escolas de ensino 
fundamental e 

médio, 
conservatórios de 
música, escolas 
livres de música, 

orquestras, corais, 
rádio, agências de 

publicidade, estúdios 
de gravação, 

conjuntos musicais, 
grupos de música de 

câmara, etc. 

Formação inicial ampla 
baseada nas 

competências musicais, 
pedagógicas e sócio-

políticas que permitam a 
inserção dos alunos num 
processo continuado de 
formação profissional; 
instigar o pensamento 

reflexivo a partir de 
experiências vivenciadas 

e sua relação com as 
teorias propostas; 

4 Anos 

PEDAGOGIA 01/03/62 
Licenciado 

em 
Pedagogia 

Matutino/Noturno 

Escolares: Docência 
(Centros de 

Educação Infantil; 
Formação de 

professores em nível 
médio; Anos Iniciais; 
Educação de Jovens 
e Adultos) e Gestão 

Pedagógica – 
planejamento, 
organização e 

desenvolvimento do 
trabalho pedagógico 

escolar que se 
desenvolve na 

Educação Infantil, no 
Ensino Fundamental 

e Médio e nas 
demais modalidades 

de ensino da 
Educação Básica. 
Não. Escolares: na 

docência e na 
gestão pedagógica – 

planejamento, 
organização e 

desenvolvimento do 
trabalho pedagógico 
que se desenvolve 
em espaços não 

escolares 
(movimentos sociais, 

espaços 
comunitários, 

projetos educativos 
vinculados ao Poder 

Público ou nas 
ONGs). 

Profissional cuja base de 
atuação é Magistério 

para os Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental; 

Magistério para a 
Educação Infantil; 

Magistério das Matérias 
Pedagógicas do Ensino 

Médio e Gestão 
Pedagógica escolar e 

não escolar.  

4,5 Anos 
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Curso 
Implantação 

UEL 
Grau Turno Campo de Atuação  Objetivo do curso Dur. 

QUÍMICA 16/02/73 
Bacharel 

em 
Química 

Integral 

Químico atua em 
órgãos públicos, 

laboratórios, centros 
de pesquisa, 
indústrias (de 

produtos de higiene 
e limpeza, 

alimentícias, 
materiais plásticos, 
cerâmicos, tintas, 

vernizes, alimentícia, 
petroquímica, 
alcoolquímica, 

cosmética, 
praguicida, 

informática, etc.), 
empresas de 

comercialização de 
produtos químicos e 
instituições de saúde 

e ensino 

Domínio dos conceitos 
fundamentais e 
capacidade de 

compreender e aplicar os 
conhecimentos das 
diversas áreas da 

Química;  

4 Anos 

Fonte: própria autora  
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APÊNDICE C – Análise dos Projetos Políticos Pedagógicos 

O quadro 3 mostra que, em relação ao atendimento de alunos com NEE, em 

geral, todos os cursos de graduação têm uma ou mais disciplinas que abordam o tema 

Educação Especial. Ao analisar as ementas, podemos identificar também que os 

conteúdos programados e os objetivos são voltados para a caracterização das 

necessidades educacionais especiais, construção do processo inclusivo, legislação e 

concepção histórica da Educação Especial. 

Curso 
Nome da 
Disciplina 

Carga 
Horária 
(horas) 

Téo/Prát. 
Forma de 

Oferta: 
Ementa 

Artes 
Visuais 

LIBRAS - LÍNGUA 
BRASILEIRA DE 

SINAIS 
60 

Teór. 
/Prat. 

Semestral 

O sujeito surdo: conceitos, cultura e a 
relação histórica da surdez com a 

língua de sinais; análise das 
tendências educacionais: segregação, 

inclusão e bilinguismo. Noções 
linguísticas de Libras: aspectos 

lógicos, morfológicos e gramaticais 
(sintaxe). Noções básicas 

contextualizadas de língua de sinais. 
Análise do processo de tradução e 
interpretação: Libras - Português, 

Português - Libras. O papel do 
intérprete. A leitura e a escrita dos 
surdos. Avaliação da produção dos 

alunos surdos em suas mais diversas 
manifestações. 

Ciências 
Biológicas 

LIBRAS - LÍNGUA 
BRASILEIRA DE 

SINAIS 
60 Prática Semestral 

Aspectos clínicos e educacionais da 
surdez. A cultura das pessoas mudas. 
Análise das tendências educacionais: 
segregação e a inclusão dos alunos 

surdos. Caracterização e 
desenvolvimento da Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS): aspectos lógicos, 
morfológicos e gramaticais (sintaxe). 

PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS: 

ENSINO DE 
CIÊNCIAS E 
EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 

30 Prática Semestral 

Fundamentos legais da política de 
educação inclusiva, transformações 

históricas da Educação Especial, 
principalmente éticos e na aceitação 

da diversidade humana, em seus 
aspectos sociais, culturais e pessoais. 

O ensino de ciência naturais na 
educação básica: objetivos e eixos 

organizadores dos conteúdos. 
Procedimentos metodológicos 

recursos didáticos. Planejamento de 
ensino e a Educação Especial. 
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Curso 
Nome da 
Disciplina 

Carga 
Horária 
(horas) 

Téo/Prát. 
Forma de 

Oferta: 
Ementa 

Ciências 
Sociais 

LÍNGUA 
BRASILEIRA DE 
SINAIS - LIBRAS 

30 Teoria Créd. 2 

O sujeito surdo: conceitos, cultura e a 
relação histórica da surdez com a 

língua de sinais. Noções linguísticas 
de Libras: parâmetros, classificados e 

intensificadores no discurso. A 
gramática da língua de sinais. Noções 
básicas da língua de sinais. A leitura e 

a escrita dos surdos. Papel do 
intérprete. Teoria sobre interpretação 

e tradução - Português/ Libras. 
Libras/Português. Avaliação das 
produções do surdo em aulas de 

Língua Portuguesa como segunda 
língua. 

Educação 
Física 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA E 

PESSOAS COM 
NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS I 

30 Teoria Semestral 

Implicações da presença de alunos 
com altas habilidades, condutas 

típicas e deficiências em programas 
de Educação Física escolar. 

Elaboração, implementação e 
avaliação de programas de Educação 
Física com vistas ao atendimento de 

alunos com necessidades 
educacionais especiais. 

TEORIA E 
METODOLOGIA 
DE ESPORTES 
COLETIVOS I 

60 Téo/Prát.   

História, regras, normas, espaços, 
equipamentos, fundamentos técnicos 
e táticos do voleibol e basquetebol. 
Pedagogia e didática do ensino dos 
esportes coletivos. Necessidades 
especiais, inclusão e o ensino dos 

esportes coletivos. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA E 

PESSOAS COM 
NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS II 

60 
Teor. 
/Prát. 

Anual 

Implicações da presença de alunos 
com altas habilidades, condutas 

típicas e deficiências em programas 
de Educação Física escolar. 

Elaboração, implementação e 
avaliação de programas de Educação 
Física com vistas ao atendimento de 

alunos com necessidades 
educacionais especiais. 

TEORIA E 
METODOLOGIA 
DE ESPORTES 
INDIVIDUAIS I 

60 
Teor. 
/Prát. 

Anual 

História, regras, normas, espaços, 
equipamentos, fundamentos técnicos 

e táticos da Ginástica Olímpica e 
Ginástica Rítmica. Pedagogia e 
didática do ensino de esportes 

individuais. Necessidades especiais, 
inclusão e o ensino do esporte 

individual. 
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Curso 
Nome da 
Disciplina 

Carga 
Horária 
(horas) 

Téo/Prát. 
Forma de 

Oferta: 
Ementa 

ESTÁGIO 
CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 
I 

200 Prática Anual 

Integração dos componentes e 
dimensões curriculares em situações 
reais- da atuação profissional docente 

em Educação Física na educação 
básica: educação infantil, séries 
iniciais do ensino fundamental. 
Integração dos componentes e 

dimensões curriculares em situações 
reais da atuação profissional docente 

em Educação Física na Educação 
Especial. 

GINÁSTICA E 
EDUCAÇÃO 

60 
Teor. 
/Prát. 

Anual 

Ginástica como conteúdo curricular da 
Educação Física. Ginástica e os 

documentos oficiais para a escola. 
Aspectos teórico-metodológicos do 

ensino da Ginástica para 
necessidades especiais, inclusão e o 

ensino da Ginástica. 

DANÇA E 
EDUCAÇÃO 

60 
Teor. 
/Prát. 

Anual 

Conhecimento das metodologias de 
ensino e investigação em Dança e 

sobre a Dança no contexto da 
Educação Física. Dimensões 

socioculturais da Dança. Dança na 
Educação. Necessidades especiais, 

inclusão e o ensino da dança. 

TEORIA E 
METODOLOGIA 
DE ATIVIDADES 

MOTORAS 
AQUÁTICAS 

30 
Teor. 
/Prát. 

Semestral 

Identificação das principais 
características do desenvolvimento da 

locomoção no ambiente aquático. 
Estudos teóricos e práticos das 

atividades aquáticas e suas 
implicações para contexto escolar. 

Didática e o ensino da movimentação 
do meio líquido. Necessidade, 

inclusão e o ensino de habilidades de 
locomoção no ambiente aquático. 

TEORIA E 
METODOLOGIA 
DE ESPORTES 
COLETIVOS II 

60 
Teor. 
/Prát. 

Anual 

História, regras, normas, espaços, 
equipamentos, fundamentos técnicos 
e táticos do handebol, futebol e futsal. 
Pedagogia e didática do ensino dos 
esportes coletivos. Necessidades 
especiais, inclusão e o ensino dos 

esportes coletivos. 

TEORIA E 
METODOLOGIA 
DE ESPORTES 
INDIVIDUAIS II 

60 
Teor. 
/Prát. 

Anual 

História, regras, normas, espaços, 
equipamentos, fundamentos técnicos 

e táticos do Atletismo e do Tênis. 
Pedagogia e didática do ensino de 
esportes individuais. Necessidades 
especiais, inclusão e o ensino do 

esporte individual. 

TEORIA E 
METODOLOGIA 

DE LUTAS 
60 

Teor. 
/Prát. 

Anual 

Modalidades, história, normas, 
espaços, equipamentos, fundamentos 

técnicos e táticos. Pedagogia e 
didática do ensino de lutas. 

Necessidades especiais, inclusão e o 
ensino de lutas. 
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Curso 
Nome da 
Disciplina 

Carga 
Horária 
(horas) 

Téo/Prát. 
Forma de 

Oferta: 
Ementa 

TEORIA E 
METODOLOGIA 

DOS ESPORTES E 
MODALIDADES 
ALTERNATIVAS 

30 
Teor. 
/Prát. 

Semestral 

História, regras, espaços, 
equipamentos, fundamentos técnicos 

e táticos. Necessidades especiais, 
inclusão e o ensino de esportes e 

modalidades alternativas. 
Organização e adaptação de tarefas 
motoras em esportes e modalidades 

alternativas. 

LÍNGUA 
BRASILEIRA DE 
SINAIS - LIBRAS 

30 Teoria Semestral 

O sujeito surdo: conceitos, cultura e a 
relação histórica da surdez com a 

língua de sinais; análise das 
tendências educacionais: segregação, 

inclusão e bilinguismo. Noções 
linguísticas de Libras: aspectos 

lógicos, morfológicos e gramaticais 
(sintaxe). Noções básicas 

contextualizadas de língua de sinais. 
Análise do processo de tradução e 

interpretação: Libras Português, 
Português - Libras. O papel do 

intérprete. A leitura e a escrita dos 
surdos. Avaliação da produção dos 

alunos surdos em suas mais diversas 
manifestações. 

Filosofia 
LÍNGUA 

BRASILEIRA DE 
SINAIS - LIBRAS 

30 Teoria Semestral 

O sujeito surdo: conceitos, cultura e a 
relação histórica da surdez com a 

língua de sinais; análise das 
tendências educacionais: segregação, 

inclusão e bilinguismo. Noções 
linguísticas de Libras: aspectos 

lógicos, morfológicos e gramaticais 
(sintaxe). Noções básicas 

contextualizadas de língua de sinais. 
Análise do processo de tradução e 

interpretação: Libras Português, 
Português - Libras. O papel do 

intérprete. A leitura e a escrita dos 
surdos. Avaliação da produção dos 

alunos surdos em suas mais diversas 
manifestações. 

Física 
LIBRAS - LÍNGUA 
BRASILEIRA DE 

SINAIS 
60 

Teor. 
/Prát. 

Semestral 

O sujeito surdo: conceitos, cultura e a 
relação histórica da surdez com a 

língua de sinais; análise das 
tendências educacionais: segregação, 

inclusão e bilinguismo. Noções 
linguísticas de Libras: aspectos 

lógicos, morfológicos e gramaticais 
(sintaxe). Noções básicas 

contextualizadas de língua de sinais. 
Análise do processo de tradução e 
interpretação: Libras - Português, 

Português - Libras. O papel do 
intérprete. A leitura e a escrita dos 
surdos. Avaliação da produção dos 

alunos surdos em suas mais diversas 
manifestações. 
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Curso 
Nome da 
Disciplina 

Carga 
Horária 
(horas) 

Téo/Prát. 
Forma de 

Oferta: 
Ementa 

Geografia 
LIBRAS - LÍNGUA 
BRASILEIRA DE 

SINAIS 
30 Prática Semestral 

O sujeito surdo: conceitos, cultura e a 
relação histórica da surdez com a 

língua de sinais; análise das 
tendências educacionais: segregação, 

inclusão e bilinguismo. Noções 
linguísticas de Libras: aspectos 

lógicos, morfológicos e gramaticais 
(sintaxe). Noções básicas 

contextualizadas de língua de sinais. 
Análise do processo de tradução e 
interpretação: Libras- Português, 
Português - Libras. O papel do 

intérprete. A leitura e a escrita dos 
surdos. Avaliação da produção dos 

alunos surdos em suas mais diversas 
manifestações. 

História 
LÍNGUA 

BRASILEIRA DE 
SINAIS - LIBRAS 

60 
Teor. 
/Prát. 

Créd. 4 

O sujeito surdo: conceitos, cultura e a 
relação histórica da surdez com a 

língua de sinais. Noções linguísticas 
de Libras: parâmetros, classificados e 

intensificadores no discurso. A 
gramática da língua de sinais. Noções 
básicas da língua de sinais. A leitura e 

a escrita dos surdos. Papel do 
intérprete. Teoria sobre interpretação 

e tradução - Português/ Libras. 
Libras/Português. Avaliação das 
produções do surdo em aulas de 

Língua Portuguesa como segunda 
língua. 

Letras 
Português 

LÍNGUA 
BRASILEIRA DE 
SINAIS - LIBRAS 

60 Teoria Anual 

O sujeito surdo: conceitos, cultura e a 
relação histórica da surdez com a 

língua de sinais. Noções linguísticas 
de Libras: parâmetros, classificadores 

e intensificadores no discurso. A 
gramática da língua de sinais. Noções 
básicas da língua de sinais. A leitura e 

a escrita dos surdos. Papel do 
intérprete. Teoria sobre interpretação 
e tradução - Português/ Libras, Libras/ 
Português. Avaliação das produções 

dos surdos em aulas de Língua 
Portuguesa como segunda língua. 

Letras 
Inglesa 

EDUCAÇÃO PARA 
A INCLUSÃO 

60 Teoria Anual 

Caracterização do paradigma da 
inclusão e suas aplicações 

educacionais. Caracterização e 
mecanismos sociais de discriminação 

das pessoas com necessidades 
especiais. Estratégias de sala de aula 

favorecedores da inclusão: grupos 
cooperativos e adaptações 

curriculares. 
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Curso 
Nome da 
Disciplina 

Carga 
Horária 
(horas) 

Téo/Prát. 
Forma de 

Oferta: 
Ementa 

LÍNGUA 
BRASILEIRA DE 
SINAIS - LIBRAS 

60 Teoria Anual 

O sujeito surdo: conceitos, cultura e a 
relação histórica da surdez com a 

língua de sinais. Noções linguísticas 
de Libras: parâmetros, classificados e 

intensificadores no discurso. A 
gramática da língua de sinais. Noções 
básicas da língua de sinais. A leitura e 

a escrita dos surdos. Papel do 
intérprete. Teoria sobre interpretação 

e tradução - Português/ Libras. 
Libras/Português. Avaliação das 
produções do surdo em aulas de 

Língua Portuguesa como segunda 
língua. 

Letras 
Espanhol 

EDUCAÇÃO PARA 
A INCLUSÃO 

60 Teoria Anual 

Caracterização do paradigma da 
inclusão e suas aplicações 

educacionais. Caracterização e 
mecanismos sociais de discriminação 

das pessoas com necessidades 
especiais. Estratégias de sala de aula 

favorecedores da inclusão: grupos 
cooperativos e adaptações 

curriculares. 

LÍNGUA 
BRASILEIRA DE 
SINAIS - LIBRAS 

60 Prática Anual 

O sujeito surdo: conceitos, cultura e a 
relação histórica da surdez com a 

língua de sinais. Noções linguísticas 
de Libras: parâmetros, classificados e 

intensificadores no discurso. A 
gramática da língua de sinais. Noções 
básicas da língua de sinais. A leitura e 

a escrita dos surdos. Papel do 
intérprete. Teoria sobre interpretação 

e tradução - Português/ Libras. 
Libras/Português. Avaliação das 
produções do surdo em aulas de 

Língua Portuguesa como segunda 
língua. 

Matemática 
LIBRAS - LÍNGUA 
BRASILEIRA DE 

SINAIS 
60 Teoria Anual 

O sujeito surdo: conceitos, cultura e a 
relação histórica da surdez com a 

língua de sinais; análise das 
tendências educacionais: segregação, 

inclusão e bilinguismo. Noções 
linguísticas de Libras: aspectos 

lógicos, morfológicos e gramaticais 
(sintaxe). Noções básicas 

contextualizadas de língua de sinais. 
Análise do processo de tradução e 
interpretação: Libras - Português, 

Português - Libras. O papel do 
intérprete. A leitura e a escrita dos 
surdos. Avaliação da produção dos 

alunos surdos em suas mais diversas 
manifestações. 
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Curso 
Nome da 
Disciplina 

Carga 
Horária 
(horas) 

Téo/Prát. 
Forma de 

Oferta: 
Ementa 

Música 
LÍNGUA 

BRASILEIRA DE 
SINAIS - LIBRAS 

60 Teoria Anual 

O sujeito surdo: conceitos, cultura e a 
relação histórica da surdez com a 

língua de sinais; análise das 
tendências educacionais: segregação, 

inclusão e bilinguismo. Noções 
linguísticas de Libras: aspectos 

lógicos, morfológicos e gramaticais 
(sintaxe). Noções básicas 

contextualizadas de língua de sinais. 
Análise do processo de tradução e 
interpretação: Libras - Português, 

Português - Libras. O papel do 
intérprete. A leitura e a escrita dos 
surdos. Avaliação da produção dos 

alunos surdos em suas mais diversas 
manifestações. 

Pedagogia 

EDUCAÇÃO E 
DIVERSIDADE 

60 Teoria Anual 

Conceito de diversidade inclusão e 
exclusão. Processo de discriminação, 
estigmatização e segregação social. 

Dignidade humana, igualdade de 
direitos. Caracterização das 

diferenças significativas: classe social, 
gênero, relações étnico-raciais e 

pessoas que apresentam 
necessidades especiais. Valorização 

das diferenças e das diversidades 
Educação das Relações Étnico-

Raciais. 

EDUCAÇÃO 
ESPECIAL A 

60 Teoria Anual 

Caracterização das necessidades 
educacionais especiais. Educação 
Especial nos diferentes níveis de 
ensino. Adaptações Curriculares. 

Estratégias pedagógicas 
favorecedoras da inclusão no contexto 
escolar. Avaliação das necessidades 
educacionais especiais no contexto 

educacional. 

LIBRAS - LÍNGUA 
BRASILEIRA DE 

SINAIS 
60 Teoria Semestral 

Aspectos clínicos e educacionais da 
surdez. A cultura das pessoas surdas. 
Análise das tendências educacionais: 

segregação e inclusão dos alunos 
surdos. Caracterização e 

desenvolvimento da Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS): aspectos lógicos, 
morfológicos e gramaticais (sintaxe). 

Experimentação da utilização da libra: 
desenvolvendo a expressão gestual-

visual visual-especial. Análise do 
processo de tradução e interpretação: 
Libras/ Português, Português/Libras. 
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Curso 
Nome da 
Disciplina 

Carga 
Horária 
(horas) 

Téo/Prát. 
Forma de 

Oferta: 
Ementa 

Química 
LÍNGUA 

BRASILEIRA DE 
SINAIS - LIBRAS 

30 
Teor. 
/Prát. 

Semestral 

O sujeito surdo: conceitos, cultura e a 
relação histórica da surdez com a 

língua de sinais; análise das 
tendências educacionais: segregação, 

inclusão e bilinguismo. Noções 
linguísticas de Libras: aspectos 

lógicos, morfológicos e gramaticais 
(sintaxe). Noções básicas 

contextualizadas de língua de sinais. 
Análise do processo de tradução e 

interpretação: Libras Português, 
Português - Libras. O papel do 

intérprete. A leitura e a escrita dos 
surdos. Avaliação da produção dos 

alunos surdos em suas mais diversas 
manifestações. 

Fonte: própria autora 


