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RESUMO 

 

 

Não é mais possível negar a importância do tema Educação Inclusiva na atualidade. 

O número de alunos matriculados nas escolas regulares vem crescendo ano a ano e 

os relatos dos docentes que atuam em escolas da educação básica sobre os seus 

desafios no que tange à aprendizagem saltam a olhos vistos. Incertezas, impasses, 

dúvidas e questionamentos sondam o tema. Diante disto, a preocupação deste 

trabalho é analisar de que maneira os futuros professores de geografia estão sendo 

preparados para atuar em uma sala de aula cada vez mais complexa e plural. O 

recorte institucional é o Curso de Licenciatura em Geografia oferecido pelo Instituto 

de Geociências da Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ). Além de uma 

revisão bibliográfica sobre o entendimento do tema e a legislação correlata, fez-se 

também um levantamento sobre os entendimentos do ponto de vista dos docentes 

que atuam para o referido curso bem como os seus graduado(a)s que estejam 

atuando em escolas no Estado do Rio de Janeiro.  

 

 

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Formação Docente. Curso de Licenciatura em 

Geografia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 

It is no longer possible to deny the importance of the theme of Inclusive Education 

today. The number of students enrolled in regular schools is increasing year by year 

and the reports of teachers who work in school only increase. Uncertainties, 

impasses, doubts and questions are related the subject. In view of this, the concern 

of this work is to analyze how future teachers of geography are being prepared to act 

a increasingly complex and multicultural classroom. The institutional clipping is the 

Geography Teaching Course offered by Instituto de Geociências of Universidade 

Federal Fluminense, Niterói. In addition to a bibliographical review, in order to 

understand since when the theme has been studied, what public policies guarantee, 

an investigation was also made based on the comprehension of teachers of the 

referred course and also those that are have already graduated and work at schools 

in Rio de Janeiro. 

 

 

Keywords: Inclusive education. Teacher Training. Geography Teaching Course. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A presente pesquisa analisa a formação de professores de geografia do 

Instituto de Geociências da Universidade Federal Fluminense (UFF), Câmpus da 

Praia Vermelha (Niterói), no que diz respeito à educação inclusiva enquanto 

conteúdo de ensino/formativo na atual década. No âmbito legal, a concepção de 

inclusão está atrelada a um “movimento mundial” sendo ela uma “ação política, 

cultural, social e pedagógica desencadeada em defesa do direito de todos os 

estudantes a estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de 

discriminação” (BRASIL, 2008).   

Assim, educação inclusiva é aquela em que a escola e os professores 

ensinam a todos os seus alunos independente de suas diferenças. É a 

contraposição da Educação Especial - apesar de ter nascido dela, pois foi o pontapé 

para que os estudos e práticas escolares a aprendizes com deficiência se 

desenvolvessem.  Nesse sentido, depreende-se a importância de uma análise que 

compreenda os campos teóricos sobre Currículo e Formação (inicial) de Professores 

de maneira ampla e abrangente e ao mesmo tempo reconhece-se a não abordagem 

por essas áreas de estudo muito em função do tempo disponível para a realização 

deste Trabalho de Conclusão de Curso. 

O objetivo da investigação é entender como este Curso de Licenciatura 

concebe e desenvolve as problematizações curriculares do ensinar na perspectiva 

da geografia inclusiva: o que tem sido feito? Quais avanços e dificuldades 

encontradas pelos seus docentes? Por parte dos recém-formados, quais os desafios 

encontrados nas salas de aula onde atuam? Este tema tem sua relevância fundada 

na crescente demanda de matrículas em escolas regulares de alunos que 

anteriormente eram alvo da Educação Especial, além das exigências legais e 

institucionais recentes.  

A metodologia da pesquisa foi construída a partir de levantamentos 

bibliográficos inerentes ao tema na base do Google Scholar, do repositório da 

própria universidade e de outros periódicos, documento institucionais tal como Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) e projeto político-pedagógico (Projeto Político 

de Curso/PPC) do referido curso e livros. Ainda em termos metodológicos, foram 
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realizadas entrevistas a licenciados formados pela UFF já em exercício e aos 

professores atuantes no Curso em tela da referida instituição.  

 
 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo, além dos pesquisadores que se debruçaram sobre o tema, 

procura-se descrever as principais normatizações, políticas e diretrizes brasileiras 

em consonância com acordos internacionais que respaldam a Educação Especial e 

a Educação Inclusiva no país. Além disso, procurou-se evidenciar no âmbito da 

própria Universidade Federal Fluminense e, por extensão, no Curso de Licenciatura 

de Geografia oferecido pelo Instituto de Geociências da mesma Universidade, 

documentos que expressam ações concretas ou curriculares que digam respeito à 

formação inicial de professores voltadas ao tema. Por conseguinte, há ainda uma 

seção em que se explicitou as principais dificuldades encontradas por professores a 

realizarem o ensino dentro da perspectiva inclusiva.  

 

 

2.1 NORMATIZAÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

NO BRASIL 

 

Na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), Lei nº 

4024/61, o atendimento educacional a pessoas com deficiência já era resguardado. 

O termo utilizado é “educação dos excepcionais” e essa deveria ser feita - quando 

possível - no sistema geral de educação. Esta Lei ainda discorre sobre iniciativas 

privadas com foco em educação de pessoas com deficiência e essas, por sua vez, 

poderiam receber dos órgãos públicos verbas para fomentar este fim. 

A Constituição Federal de 1988 aponta a educação como direito de todos e 

dever do Estado e da família devendo ser promovida e incentivada em colaboração 

da sociedade, visando o desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e 

do trabalho. Sob os princípios da educação, ressalta a igualdade de condições de 

acesso e de permanência na escola a todos. O Estado teria dever com a Educação, 

inclusive a dos portadores de necessidades especiais garantindo-lhes o atendimento 
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especializado. É expressa a preferencialidade dessas matrículas a se realizar na 

rede regular de ensino. 

 Oito anos depois, a  nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei nº 9394/96 já define a Educação Especial como uma modalidade de 

ensino destinada aos portadores de necessidades especiais a ser feita, mais uma 

vez, preferencialmente na rede regular. Assegura também compromissos para com 

estes educandos como: atendimento especializado na escola para atender a 

clientela da Educação Especial quando necessário; locais especializados a eles 

quando na escola regular não for possível; o dever do Estado de ensiná-los; garantia 

de currículos, métodos e recursos específicos a fim de atender a suas 

necessidades.  

Interessante notar também na referida Lei, no capítulo V, artigo 59, item III a 

seguinte incumbência aos sistemas de ensino: de “professores com especialização 

adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como 

professores do ensino regular capacitados para integração desses educandos nas 

classes comuns” (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, 1996, p.19). 

A premissa lançada na LDB (1996) em que professores das classes regulares 

- mesmo que não sejam especializados em nível médio ou superior na Educação 

Especial - deveriam possuir conhecimentos sobre essa modalidade para que em 

suas classes ensinem a todos é um marco importante, pois, dadas as leis já 

analisadas, é a primeira vez que se fala sobre a formação de professores para o 

ensino de alunos com necessidades especiais. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) lançado ao final da mesma década faz 

um diagnóstico da educação brasileira e estabelece metas para um período de  10 

anos. Mais uma vez, a preferencialidade da educação de alunos com deficiência no 

ensino regular é expressa.  

Um dado importante contido neste plano toca na “questão” das matrículas. É 

descrito que por mais que este número venha aumentando, ele ainda é pequeno 

quando comparado ao número de pessoas com necessidades especiais. Além 

disso, observou-se diferenças nessas matrículas entre as macrorregiões brasileiras - 

consoante a divisão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em vigor. Essas 

diferenças também se verificam em relação às matrículas realizadas no setor público 

e privado (Plano Nacional de Educação, 2000, p. 62). 
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Sob a formação de profissionais do magistério, o PNE indica que: 
 
 

[...] qualificação dos profissionais do magistério é bastante boa, ressaltando 
que os sistemas de ensino costumam oferecer cursos de preparação a 
professores que lecionam em escolas especiais e diante da diretriz 
integradora onde todos os alunos deveriam aprender juntos em escolas 
regulares a necessidade de preparação do corpo docente e do corpo 
técnico e administrativo das escolas aumenta [...] e todos os professores 
deveriam ter conhecimento sobre educação de alunos especiais (Plano 
Nacional de Educação, 2000, p. 62-63). 

 

Ainda está contido no PNE, as tendências recentes dos sistemas de ensino 

prevendo a integração/inclusão - palavras utilizadas no plano - em escolas regulares 

como objetivo urgente, que só não será realizada quando dificuldades do educando 

não permitirem. Seguindo o mote da inclusão/ integração exposto, a escola deve ser 

inclusiva, integradora e aberta à diversidade. E as escolas especiais seriam assim, 

reorientadas pela política de inclusão para servirem de apoio aos programas de 

integração (Plano Nacional de Educação, 2000, p. 64). 

A formação docente capacitada também tem destaque neste plano, 

ressaltando-se a necessidade de professores aptos a ensinar aos alunos com 

necessidades especiais bem como a capacitação aos que já se encontram em 

exercício. Dentro deste quadro, a meta a ser alcançada será: “a construção de uma 

escola inclusiva, que garanta o atendimento a [sic] diversidade humana”. (Plano 

Nacional de Educação, 2000, p.64). 

Nos objetivos e metas do plano, há um panorama do que deverá ser 

implementado nos 10 anos seguintes. Sobre a Educação Inclusiva/ Especial - tema 

específico deste trabalho - os principais objetivos são a necessidade de formação 

em serviço a professores em exercício sob as necessidades especiais, generalizar o 

acesso ao ensino, materiais didáticos adaptados, inclusão no currículo de formação 

de professores de disciplinas sobre as necessidades especiais e ampliar a 

habilitação de curso superior em Educação Especial (id., ibidem, p. 66-69).  

Sob a referência dos documentos analisados, observação importante aqui se 

faz: a posição de vanguarda que o PNE se põe. Isto porque, ainda que empregue o 

termo “integração” percebemos que pela primeira vez um documento brasileiro 

explica e define parâmetros a uma Educação Inclusiva e não apenas da Educação 

Especial - como ocorreu até então. Percebe-se então, a partir deste, o compromisso 

brasileiro com o movimento dentro do contexto educacional. 
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As Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica (2001) 

descrevem de que maneira esta Educação Especial - já garantida por lei enquanto 

modalidade de ensino - deve ocorrer em todo o Brasil. A grande novidade neste 

documento são os parâmetros inclusivos já consolidados enquanto política e 

também a definição do que seriam as necessidades educativas especiais.  

O texto traz em todo seu conteúdo a importância do ensino inclusivo 

enquanto justiça social e respeito à dignidade humana. A inclusão está ancorada na 

política de que todos devem aprender juntos. As diretrizes descrevem portadores de 

necessidades educacionais especiais como todos aqueles que necessitem de apoio 

especializado à aprendizagem que tenham origem de qualquer natureza, não 

somente de ordem motora, física, psicológica etc. 

Um princípio fundamental do ensino inclusivo é exposto nesta política, a de 

que a escola deve se modificar para atender toda sua clientela. E não os alunos se 

adequarem para “caber” nesta escola. Isto permeia todos os âmbitos, como espaços 

físicos da escola, aspectos pedagógicos, de ensino, currículo etc. Devido a tantos 

anos de segregação e exclusão de todos que fossem diferentes, urge na atualidade 

“a necessidade de se reestruturar os sistemas de ensino, que devem organizar-se 

para dar respostas às necessidades educacionais de todos os alunos [...] Existe uma 

dívida social a ser resgatada” (Diretrizes Nacionais para Educação Especial na 

Educação Básica, 2001, p.22) 

Ela trata também da formação de professores, que devem ter formação 

adequada ao atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais 

assim como e em conformidade a LDB/96 destaca a necessidade de “professores 

das classes comuns e da Educação Especial capacitados e especializados, 

respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos” 

(Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica 2001, p.47) 

A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008) é influenciada pelo movimento de luta de associações, 

organizações não governamentais (ongs), grupos de pais/responsáveis. Sobre o 

sentido desta inclusão: “uma ação política, cultural, social e pedagógica que defende 

o direito de todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando, sem 

nenhum tipo de discriminação”.  
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Define-se, então, a Educação Inclusiva como um paradigma novo na 

educação pautado nos direitos humanos de valorização das diferenças, expondo a 

equidade de direitos para dar conta da história da produção da exclusão dentro e 

fora da escola. A partir desse novo paradigma, a lógica das escolas e classes 

especiais passam  a ser repensadas, implicando numa mudança estrutural para que 

todos os estudantes possam ter sua educação garantida independente de suas 

especificidades. 

Esta política descreve todos os marcos (diretrizes, políticas, leis, decretos) 

sobre a educação e os direitos das pessoas com deficiência, altas habilidades e 

superdotação ao longo dos anos. Dá também o diagnóstico da Educação Especial 

em relação às matrículas, distribuição espacial, à origem das instituições e às etapas 

de ensino. Seus objetivos são a garantia do acesso, participação e aprendizado dos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares. 

De acordo com a política supracitada, quem seriam então os alunos da 

Educação Especial na perspectiva inclusiva? Os estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nesses 

casos e em outros, como os transtornos funcionais específicos, a Educação Especial 

atua de forma articulada com o ensino comum e orienta ações para o atendimento 

às especificidades desses estudantes no processo educacional. No âmbito de uma 

atuação mais ampla na escola, organiza-se redes de apoio, formação continuada, 

identificação de recursos, serviços e o desenvolvimento de práticas colaborativas. 

Nesse sentido, que fique claro que a Educação Especial passa a ser então 

uma modalidade de ensino inserida em todos os níveis da educação e que 

disponibiliza recursos, serviços e orientação no processo de ensino e aprendizagem 

nas turmas comuns no ensino regular. O atendimento educacional especializado tem 

como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, 

considerando suas necessidades específicas, sempre articulado com as propostas 

do ensino regular no turno inverso das aulas na classe comum.  

No contexto mundial, como resultado da Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais, a Declaração de Salamanca (1994) veio a 

tratar de princípios, políticas e práticas para construção de uma Educação Inclusiva. 
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Ela é de grande importância, pois inspirou adoção de práticas, pesquisas,  diretrizes 

não só no Brasil, mas também nos países signatários.  

A Declaração de Salamanca (1994) reforça a declaração dos direitos 

humanos na questão do acesso de toda criança à educação. Seu princípio e objetivo 

principal é que as escolas “deveriam acomodar todas as crianças 

independentemente de suas condições [...] inclusive aquelas crianças ou jovens 

cujas necessidades educacionais se originam em função de deficiências ou 

dificuldades de aprendizagem” (Declaração de Salamanca, 1994, p.3). 

O maior desafio para as escolas inclusivas seria desenvolver uma pedagogia 

centrada na criança capaz de educá-las com sucesso, inclusive as com dificuldades 

severas. Explicita-se que essas escolas teriam dupla vantagem por promover um 

ensino de alta qualidade e levando a eliminação de atitudes discriminatórias, por 

promoverem a valorização das diferenças. 

A promoção da Educação Inclusiva é um compromisso de todos, segundo a 

Declaração de Salamanca: da escola, dos professores, dos pais e responsáveis, da 

comunidade. Ela demonstra também o novo papel da educação e das escolas 

especiais devendo promover apoio profissional aos envolvidos das unidades de 

ensino regulares em como atender às necessidades educativas específicas. 

Importante destacar que a Declaração de Salamanca reafirma em vários 

pontos a urgência de todos aprenderem juntos. Caso seja necessário o atendimento 

específico a alguns que se faça de maneira complementar e ainda que precise ser 

alocado numa escola especial, que não seja de forma integral de modo que esta 

criança não seja totalmente segregada promovendo momentos de integração com 

os demais.  

A mesma Declaração prevê necessárias mudanças estruturais na escola no 

currículo, avaliação, rede de apoio, uso de tecnologias, capacitação de profissionais, 

no espaço infraestrutural e fomento à pesquisa no tema. Além disso, a união dos 

diretores, pais, apoiadores/voluntários e professores para o pleno desenvolvimento 

deste novo paradigma educacional. 

Sobre os professores, a declaração também destaca sua fundamental 

importância haja vista possuir “papel fundamental enquanto administradores do 

processo educacional apoiando às crianças através do uso de recursos disponíveis, 

tanto dentro como fora da sala de aula” (Declaração de Salamanca, 1994, p.10).  



8 
 

As instituições de pesquisa incentivando trabalhos neste tema também 

podem colaborar ainda mais com a disseminação sobre os conhecimentos na área 

universalizando ainda mais a Educação Inclusiva. Ressalta que “a preparação 

apropriada de todos os educadores constitui-se um fator chave na promoção de 

progresso no sentido do estabelecimento da Educação Inclusiva” (id., ibidem, p.10). 

No ano de 2015, foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão (LBI). Ela tem o 

intuito de promover “condições de igualdade,  exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais da pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania” 

(Lei Brasileira de Inclusão, 2015, p.1). Considera-se deficiente todo aquele que tem 

impedimento de longo prazo de “natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o 

qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (id., 

ibidem, p. 1). 

A LBI descreve os direitos das pessoas com deficiência em todos os aspectos  

sociais, visando garantir sua plena participação enquanto ser humano em 

comunidade - que muitas vezes era e o é negado. O direito à educação como o 

deveria ser garantido a todos é dever do Estado, descrito segundo o modelo 

inclusivo. Diante disto, os sistemas e instituições sejam eles quais forem 

(educacionais, de justiça, de lazer entre outros) devem se adequar a receber e 

acolher a todos. Sobre a educação é legislado que: 

 
 

[...] Constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a 
vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo 
suas características, interesses e necessidades de aprendizagem (id., 
ibidem, p. 6)  

 
 

Ao poder público caberá “assegurar, criar, desenvolver e implantar” em 

relação à educação aos sujeitos com deficiência: sistemas inclusivos, acesso 

permanência e participação na escola, recursos que eliminem as barreiras, 

atendimento educacional especializado, acesso ao currículo em condições de 

igualdade, educação bilíngue com libras como primeira língua, pesquisas que 

desenvolvam novas técnicas e recursos, plano de atendimento educacional 

especializado, tecnologia assistiva, igualdade de condições recreativas, acesso ao 
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ensino superior, disponibilização de intérpretes, oferta do ensino de Braille, etc. 

dentre outras (id., ibidem, p.6). 

Focalizando no tema específico deste trabalho, dois pontos são de suma 

importância: a “adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de 

formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o 

atendimento educacional especializado” e “inclusão em conteúdos curriculares, em 

cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas 

relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento” 

(id., ibidem, p.7). 

Embora que já fosse comentado nas outras diretrizes, a Lei Brasileira de 

Inclusão atua de modo a reafirmar mais uma vez a necessidade dos professores 

formados em quaisquer licenciaturas e também os formados em cursos de 

pedagogia tenham em suas formações/currículos o tema da Educação Inclusiva, 

visto que ela é uma realidade a ser encarada dentro e fora de nosso país. Não se 

pode mais ignorá-la, muito menos seus alunos. 

Diante do exposto, podemos concluir que as leis brasileiras foram se 

adaptando assegurando o acesso dos “excepcionais” à escola, garantindo a 

Educação Especial como uma modalidade de ensino e, por último, engajando-se ao 

paradigma do ensino inclusivo graças ao empenho tanto da gestão pública e aos 

movimentos da própria sociedade para esse reconhecimento. Por outro lado, 

sabemos que somente leis para acesso e permanência dos alunos que apresentam 

necessidades educativas especiais não é garantia de nada. Seria preciso que, além 

disso, houvesse também um movimento eficaz em que se fizesse cumprir todas 

estas diretrizes em termos de ações curriculares, especialmente no momento de 

formação de professores.  

Se as diretrizes são bastante vanguardistas, pensamos que o sucesso da 

inclusão, ou seja, que nenhuma criança, adolescente ou adulto ficasse à margem de 

uma educação de qualidade por ser “diferente” em qualquer instituição educativa em 

nosso país dependa da preparação e dedicação de educadores e do fomento de 

política públicas específicas. 
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2.2 DIRETRIZES NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES, 
O QUE DIZEM? 
 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura (DCN) 

traduzem-se nas normas que as universidades e faculdades devem seguir em seus 

cursos de formação nesta área. Por outro lado, ao afirmar que a geografia é uma 

área do conhecimento que coaduna e inter-relaciona elementos da natureza e 

sociais, fica evidente que esta e seus profissionais devem estar atentos às 

mudanças e movimentos que ocorrem  no mundo constantemente e a analisá-las de 

maneira interdisciplinar. 

 A formação de bacharéis e professores de Geografia deve estar pautada 

então na adaptação a essa nova dinâmica de novos conhecimentos e práticas que 

chegam diariamente, consoante o seguinte extrato da referida DCN:  

 
 
Dessa forma, os Departamentos ou Colegiados de Curso de Geografia, 
enquanto instâncias responsáveis pelo dinamismo e implementação das 
mudanças que se façam necessárias no currículo, não podem desconhecer 
novas possibilidades abertas pela LDB na perspectiva de flexibilização das 
estruturas curriculares, transformando conteúdos e técnicas em percursos 
possíveis para a formação do pesquisador e profissional em Geografia. 
Devem buscar, então, caminhos para superar a “cultura da cartilha” e para 
assumir a liberdade da crítica e da criação, como uma área do 
conhecimento que tem seu objeto específico, sem abrir mão do rigor 
científico e metodológico.(Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 
de Geografia, 2001, p.10). 
 

 

As Diretrizes Nacionais para Formação de Professores na Educação Básica 

abrangem todos os parâmetros a serem atendidos pelos cursos de formação de 

professores nas diversas licenciaturas. Em seu artigo 2, seção II define que o 

docente entre outras questões deve em sua formação deve estar preparado para “o 

trato e acolhimento da diversidade” (Diretrizes Nacionais para a Formação de 

Professores na Educação Básica, 2002, p. 1). Além disso, nessa DCN em seu 

artigo 6 § 3º, garante:  

 
 
A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de 
competências deverá, além da formação específica relacionada às 
diferentes etapas da educação básica, propiciar a inserção no debate 
contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, 
econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria 
docência, contemplando (...) conhecimentos sobre crianças, adolescentes, 
jovens e adultos, aí incluídas às especificidades dos alunos com 
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necessidades educacionais especiais e as das comunidades indígenas 
(Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores na Educação Básica, 
2002, p. 3).  
 

 

Logo, é possível inferir que as duas DCNs estão atentas à questão das 

mudanças contemporâneas (mesmo que a primeira não explicite a questão da 

inclusão, nota-se a abertura às novas premissas da sociedade), sendo 

indispensável, então, nos cursos de formação que as novas demandas sociais e 

escolares fossem abertamente discutidas por meio de disciplinas, debates, 

experiências, vivências, conteúdos ou “pontos” de concursos públicos e em 

processos seletivos para professores temporários (“substitutos”) para preenchimento 

de vagas dedicadas às áreas ou disciplinas dos cursos de licenciatura, etc. 

 Visto isso, já sabemos que o ensino de todos os alunos juntos 

independentemente de suas diferenças é garantido por lei. Mas de que maneira isso 

vem ocorrendo na prática? Assim como a educação de maneira geral, o modelo 

inclusivo também enfrenta uma série de dificuldades que serão discutidas neste 

momento. 

 

2.3 ALGUNS IMPASSES E DIFICULDADES FRENTE AO ENSINO INCLUSIVO 

 

 A primeira dificuldade - e das mais importantes - são as dificuldades que o 

professor enfrenta ao deparar-se com um aluno a ser incluído em sua sala de aula. 

Pinheiro et al. descrevem que:  

 
 
“[...] A este profissional é imposto o desafio de disseminar conhecimentos 
que visem à construção de uma melhor qualidade de vida e promover a 
inclusão dos alunos, tendo em suas mãos, o poder de promover a sua 
ascensão ou exclusão sendo ele também [...] principal agente promovedor 
do processo de ensino e aprendizagem [...]” (2016, p.2) 
 
 

Ou seja, por ser o professor que vai lidar diretamente com o ensino aluno, sua 

tarefa no processo de inclusão torna-se maior. Porém, comumente estes professores 

sentem-se inaptos para ensinar nesta perspectiva. Mantoan (2015) aponta que 

mesmo que o processo de inclusão nas escolas não seja tão recente, os professores 

regulares ainda sentem-se despreparados ou incompetentes para ensinar a alunos 

com deficiência.  
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  O referido despreparo pode ser analisado sob duas óticas: da continuidade 

dos preconceitos e adoção de posturas rígidas, negando a flexibilidade necessária 

ao lidar com as diferenças e sob o ponto de vista da falta de formação adequada nas 

licenciaturas para o ensino inclusivo. 

A  perpetuação de preconceitos e posturas inflexíveis pode ser entendida pela 

“diversidade social contraditória que tem evidenciado desinformação, preconceitos e 

a produção de novos tipos de exclusão” (DELOU, 2009, p. 15).  

Mazzilo (2009) aponta que uma saída para o problema seria uma melhor 

articulação do processo de inclusão, ponto em que as leis não tem dado conta: 

 
 
E, por suposto, esta divisão tão demarcada apresenta consequências 
expressivas no processo de inclusão, apontando para o fato de que não é 
realizado de maneira minimamente articulada, nem segue orientação mais 
uniforme. Ele se faz (ou deixa de ser feito) de acordo com a percepção de 
cada professor a respeito de seu aluno (MAZZILO, 2009, p. 24). 

 

 E que esta articulação seja feita dentro da própria escola, partindo do que já é 

garantido por lei, de modo que professores, equipe pedagógica, pais e responsáveis 

e os próprios alunos possam construir os caminhos possíveis para um ensino que 

seja significativo a todos os alunos, inclusive os com necessidades especiais. 

O outro ponto fundamental para esta investigação é a falta de “bagagem” nas 

licenciaturas sobre a questão da inclusão. Santos e Gomes destacam que “a 

formação de professores é essencial para que a Educação Inclusiva ocorra de modo 

efetivo e adequado” (2018, p.3). 

Mais uma vez, a lei não tem evitado a continuidade dessas lacunas entre o 

que é de direito e o que se aplica na realidade. A Portaria nº 1793/1994 (BRASIL, 

1994) recomenda a inclusão da disciplina “Aspectos ético-político educacionais da 

normalização e integração da pessoa portadora de necessidades especiais”, 

prioritariamente, nos cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as Licenciaturas. 

Fora o curso de Pedagogia - que se apresenta bem à frente neste contexto - 

“poucos são os cursos que oferecem disciplinas ou conteúdos voltados para a 

educação dos deficientes” (Santos, Gomes, 2018, p.3). 

  Sob a necessidade da formação inicial - em especial no recorte do presente 

trabalho, sob a Licenciatura de Geografia - de apresentar contextos 
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socioeducacionais com alunos portadores de necessidades especiais e a Educação 

Inclusiva, Pinheiro et al enfatizam: 

 
“[...] Durante a formação deste profissional de Geografia precisa ser 
enfatizada a importância do seu papel, tanto na construção do 
conhecimento, como na formação de valores do cidadão, para isso, a 
formação deve ir para além dos aspectos instrumentais de ensino, para não 
formar um exército de docentes preparados e prontos para excluir [...]” 
(Pinheiro et al, 2016, p.11 ) 

 

 

Mantoan ressalta que: 

 

“[...] O professor de educação infantil e de ensino fundamental I e os 
licenciados, além da formação em serviço nas escolas, carecem de uma 
formação em Educação Inclusiva, que deveria vir de todas as disciplinas 

que compõem o currículo de formação inicial [...]” (2015, p.81) 
 
 

Sendo assim, além das políticas, que já existem e estão em constante 

progresso, faz-se necessário que também que as diretrizes de formação de 

professores e as instituições que as oferecem se definam e se comprometam com a 

Educação Inclusiva provocando “a reviravolta que se espera da escola e da 

formação inicial e continuada de professores, tornando o ensino acessível a todos os 

alunos” (MANTOAN, 2015, p.83).  

Sobre as dificuldades enfrentadas nas escolas Nuernberg e Gesser (2016, 

p.15), têm contribuições interessantes ao enumerar uma série de barreiras que 

travam a plenitude do ensino  inclusivo. Sendo as principais: 

 

 arquitetônicas: inadequações de espaços físicos da escola como falta 

de elevadores e rampas; 

 comunicacionais: inadequações no sentido da língua e da linguagem 

que travam a comunicação como o não uso da LIBRAS, do Braille e 

também de comunicação diferenciada ou alternativa em se tratando de 

alunos autistas ou com paralisia cerebral; 

 metodológicas e pedagógicas: inadequações na organização 

pedagógica e na avaliação onde o professor não se atenta a 

diversidade de sua turma em suas propostas de ensino; 
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 instrumentais: uso de materiais e artefatos que supõem um usuário 

ideal, que vai conseguir manuseá-lo perfeitamente. 

 

É interessante notar que a mais difícil das barreiras é a que denominaram 

como barreiras atitudinais, que se revelam como preconceitos, estigmas e mitos em 

relação à pessoa com deficiência (NUERNBERG, GESSER, 2016, p.16). Esse tipo 

de comportamento seria uma “resposta” às práticas sociais arraigadas de se atrelar 

a deficiência a um problema a ser corrigido. 

Uma boa saída para este problema, seria enxergar essas pessoas dentro do 

“modelo social da deficiência” onde ela é vista como uma questão natural dos 

humanos dentro da diversidade inerente a nossa espécie, visto que cada um é uma 

individualidade, com seu jeito, seus gostos, sua particularidades (id., ibidem, p.23).  

Assim, com a minimização dessas barreiras bem como a partir de uma 

formação mais adequada, o processo de inclusão poderia ser realizado de maneira 

mais completa ao permitir ganhos a todos em virtude da  convivência entre 

deficientes e não deficientes. Desse modo, seria possível perceber que a deficiência 

é apenas uma dimensão do sujeito, rompendo com uma série de preconceitos e 

estigmas. 

A intenção agora, após breve explanação das dificuldades enfrentadas pelo 

Ensino Inclusivo na prática, é buscar, no recorte institucional da Universidade 

Federal Fluminense, a configuração da formação inicial oferecida a partir da 

apreensão de alguns de seus protagonistas entre docentes, discentes e formados 

cuja atuação profissional se faça em espaços educativos. 

 

2.4 O OLHAR DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) E A 

INCLUSÃO 

 

Para entender de que maneira a instituição federal em tela vem 

implementando em suas práticas a inclusão e a formação de licenciandos a partir 

deste ponto de vista, faz-se necessário investigar se existem documentos que 

estabeleçam diretrizes e propostas com este fim. 

Um importante instrumento é o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

da Universidade Federal Fluminense, onde são impressas a missão, visão, política 
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pedagógica institucional e as suas estratégias para alcançar metas estabelecidas 

nos cinco anos subsequentes.  

Isso se observa principalmente no referido Projeto em que é expressa a 

necessidade de alcançar “a incorporação de avanços tecnológicos e pedagógicos, e 

aperfeiçoar o atendimento a necessidades educacionais diferenciadas” incorporando 

“quesitos de acessibilidade voltados para os portadores de necessidades 

educacionais diferenciadas” (Universidade Federal Fluminense, 2018, p.31). 

Outro ponto importante refere-se à garantia do direito de ir e vir de toda 

pessoa vinculada à instituição ou visitante portador de necessidade especial. Sendo 

garantido  “políticas de acessibilidade e de inclusão” como essenciais à UFF, 

prevendo: 

 

 zelar pela aplicação da legislação sobre os direitos das pessoas com 

deficiência ou com necessidades diferenciadas, bem como das normas 

técnicas e recomendações vigentes, nas ações, atividades e projetos 

promovidos e implementados pelos órgãos da universidade; 

 incorporar transversalmente os conceitos e princípios da acessibilidade em 

todas as ações, projetos, processos de trabalhos e aquisições realizados na 

UFF, para atendimento das demandas internas e da sociedade; 

 orientar e apoiar os colegiados dos cursos e programas na adequação 

curricular para atender às especificidades das pessoas com deficiência ou 

necessidades diferenciadas. 

 garantir o acesso e a permanência da pessoa com deficiência ou 

necessidades diferenciadas, adequando a infraestrutura arquitetônica e 

urbanística (id., ibidem, p. 45-46). 

 

 Ao constatar-se no PDI, a preocupação com esta parcela de sua população, 

sejam os estudantes, funcionários frequentadores/visitantes é possível inferir uma 

UFF compatível e atenta aos anseios sociais e garantidos por legislação quanto a 

um ambiente educacional plural, com respeito às diferenças e de fato inclusivo, 

acolhendo a diversidade.  

Isso se faz de suma importância, pois, ao formar profissionais dos diversos 

campos de conhecimento é preciso de certa forma ser o exemplo de ações 
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positivas  e inclusivas a fim de que esses profissionais também possam ser espelho 

dessa realidade que já faz parte de seu cotidiano. 

 
 
2.5 PROJETO POLÍTICO DE CURSO (PPC): GEOGRAFIA 

 
 
Datado de 2006, o PPC do curso de Geografia enfatiza aspectos inerentes à 

formação do profissional geógrafo (licenciado e bacharel) de leitura do espaço num 

determinado período levando em consideração as diferentes escalas e categorias 

existentes bem como os conceitos inerentes à análise por este mesmo profissional - 

lugar, região, espaço geográfico e território. (Projeto Pedagógico de Curso, 2006, 

p.9) 

Aos que optarem pela licenciatura - à época, o ingresso era único - é descrita 

a organização curricular necessária (disciplinas, carga horária, estágios)  para 

obtenção deste título. A mesma é esquematizada em linhas gerais seguinte maneira: 

conhecimentos geográficos concomitantes aos estudantes de bacharelado, 

Geografia Física, Humana, Regional, Cartografia, estudos do meio ambiente 

acrescido das disciplinas da Educação.  

O projeto descreve: “tronco  comum às duas habilitações e vai até o terceiro 

período do Curso. Após o terceiro período o fluxograma sofre uma bifurcação nas 

atividades e disciplinas que irão compor o tronco profissionalizante” para assim 

formar o licenciado ou o bacharel. (id., ibidem, p.13) 

Além da descrição do profissional enfatizando sempre formação do “bacharel 

e licenciado” em concomitância, as disciplinas (obrigatórias, optativas), grade 

curricular, equivalências e avaliação foi possível inferir uma importante constatação: 

não há no referido PPC, nenhuma discussão sobre a ensino, geografia escolar ou 

um enfoque na docência - objetivo final de quase todos que ingressam a licenciatura 

em geografia.  

 A falta de clareza dos objetivos da formação do licenciado em geografia, 

expressa no Projeto Político do Curso pode caracterizar de certa maneira “indício” 

da já corrente desvalorização do profissional da educação no Brasil na atualidade ou 

ainda uma concepção aplicacionista da formação docente por parte dos seus 

integrantes docentes.  
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Isso reflete a maneira como estão sendo formados esses profissionais: será 

que tal atendimento incorreria por esforços autônomos ou “isolados” de algum 

professor lotado em algum departamento que subsidie o curso em tela? Além disso, 

a anteriormente relatada falta de formação para trabalhar com alunos incluídos nas 

classes comuns poderia ser mais uma consequência deste apagamento ou 

distanciamento da diretriz do PPC com a profissão professor de geografia? 

 O próximo capítulo tentará elucidar algumas destas questões, investigando a 

partir de dados obtidos em entrevistas semiestruturadas a realidade de professores 

de geografia formados na UFF quando se deparam com alunos incluídos em suas 

classes - uma recorrente realidade. Vale também, a posição de docentes que 

formam esses profissionais do Departamento de Geografia, pois, são esses que 

ministram mais de 50% dos componentes curriculares oferecidos aos seus 

licenciandos, especialmente sobre como o curso tem contribuído ou problematizado 

a iniciação à docência e a educação inclusiva. 

 
 

3 AS ENTREVISTAS 
 
 

Presencialmente, sete entrevistas foram realizadas durante o mês de junho 

de 2019. Dessa forma, foram recolhidos dois depoimentos dentre professores do 

Curso de Licenciatura de Geografia em análise e cinco professores que atuam em 

salas de aulas regulares que, aliás, foram formados pela mesma “casa”. 

Pelas dificuldades de encontros presenciais diante do prazo para a realização 

desta investigação autoral, a entrevista foi lançada na plataforma Google, 

formulários online. Entretanto, mesmo que algumas tenham sido respondidas o 

termo de autorização não foi assinado sendo consideradas nesta análise somente 

as respostas obtidas na modalidade presencial. 

Os entrevistados foram divididos em dois grupos: professores formadores da 

UFF e professores formados pela UFF. A princípio o intuito foi cruzar as informações 

do que tem sido feito, exposto e produzido - ou não - nesta formação sobre a 

educação inclusiva e a realidade que estes licenciados enfrentam nas salas de aula.  

A tabela abaixo foi elaborada para indicar e identificar os referidos 

professores sem citá-lo nominalmente, a  fim de facilitar a análise dos dados obtidos 

bem como preservar suas identidades: 
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A entrevista realizada é de cunho qualitativa, semi-estruturada, contando com (7) 

perguntas previamente elaboradas sobre as quais os entrevistados poderiam 

respondê-las livremente - inclusive fora de ordem quando demandassem. As 

perguntas estão listadas abaixo:  

 

1. Quais são os pontos “fortes” da formação inicial de professores proposta pelo 

Curso de Geografia da UFF (Instituto de Geociências)? 

2. Quais seriam os pontos “fracos”? 

3. O que você entende por educação inclusiva? 

4. O que você entende por necessidades educativas especiais? 

5. Você já teve ou tem contato com alunos inclusos em sua trajetória docente? 

Quais os desafios? Por quê? 

6. Você acha que o Curso de Licenciatura de Geografia UFF oferecido pelo 

Instituto de Geociências prepara licenciandos a ensinar alunos com 

necessidades educacionais especiais nas classes comuns? 

7. Você pensa que os professores formados pela UFF encontram quais 

dificuldades neste tema, quando ingressam nas salas de aula do Brasil? 

 

Em relação às potencialidades do curso em questão (pergunta 1), as 

respostas demonstraram visões diversas. Trabalho de campo, a visão regional, 

estímulo a pensar a geografia escolar, politizar a profissão e o trabalho coletivo 

foram apontados como alguns dos pontos positivos. 

Merece destaque, no entanto, a apreensão acerca dos docentes formadores 

e dos componentes curriculares denominados como Pesquisa e Prática de Ensino 

Professores Formadores  Professores Formados  

A1 B1 

B2 

B3 

A2 B4 

B5 
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(PPE) nos quais realizam-se os estágios supervisionados obrigatórios. Foram 

destacados em algumas entrevistas como muito importantes em suas formações 

enquanto professor(a) de geografia. Os fragmentos abaixo complementam o 

exposto: 

 

“Grupo docente dos professores. A bagagem que trazem de conhecimento, pessoas 
renomadas, então isso é um ponto positivo né que conhecimento e a experiência 
que tem de sobra na faculdade são professores bem preparados academicamente”. 
B1 

 

“Ótimos professores de pesquisa e prática de ensino que me ajudaram muito na 
minha formação assim (sic), alguns com experiência na educação básica na verdade 
um em especial. Que ajuda muito quando tem experiência em vários segmentos”. B2 

 

“A estrutura das PPEs (sic) (componentes curriculares obrigatórios de Pesquisa e 
Prática de Ensino) aqui é [...] E essa estrutura me ajudou muito e me ajuda até hoje 
na minha prática profissional”. B3 

 

Sobre as lacunas da formação (pergunta 2), os entrevistados em sua maioria 

dissertaram sobre algum ponto das disciplinas voltadas ao ensino. Número pequeno 

de opções dessas disciplinas, carga horária reduzida e no final do curso, falta de 

abordagem de questões mais práticas inerentes ao trabalho do professor ou má 

organização das mesmas. Relatado de maneira bastante sensível porque caso fosse 

melhor organizada poderia contribuir muito com o trabalho - principalmente inicial, 

quando se chega à sala de aula. Além disso, muitos apontaram uma desvalorização 

da licenciatura quando comparada ao bacharelado presente no próprio curso. 

 

“Então algumas vezes o que se observa nas disciplinas de Estágio Supervisionado 
que não estão devidamente adequadas ao exercício de regência, discussão de 
práticas pedagógicas. Como organizar uma prova? como aplicar um trabalho de 
grupo numa determinada série (sic)”. A2 

 

“Falta de algumas disciplinas específicas e algo voltado para a legislação [...]”. B4 

 

“Eu acho que o ponto fraco que eu vejo, é a falta de valorização do curso de 
licenciatura. Ela é pouco valorizada pelo departamento, até quando você pensa em 
matérias optativas”. B3 

 

“Por mais que os professores da licenciatura valorizassem esse desejo de sermos 
professores tinham alguns do bacharel que faziam questão de verbalizar: por que 
você não faz alguma coisa melhor? Depois de formada um professor me perguntou: 
Você tá trabalhando? Eu falei: sim tô dando aula Ele: Não, mas você está 
trabalhando? Então assim tem uma desvalorização por parte dos professores do 
bacharel, então muitos alunos e colegas né acabam interiorizando isso. De que 
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professor é ser menos profissional que ser geógrafo. Mas acho que isso não é 
específico da UFF, acho que é geral assim”. B4 

 

“Pra mim os pontos fracos seriam a baixa quantidade de matérias direcionadas ao 
ensino porque pro bacharel tem até que bastante uma qualidade boa bons 
professores né (sic) as que têm também de licenciatura também são bons 
professores. Porém é muito raso é muito pouco se comparado com outras 
instituições que eu já tive contato com alunos da UERJ São Gonçalo tem um número 
absurdo quando comparado com a UFF”. B1 

 

“A gente fica uma coisa bem rasa e por isso acaba que não prepara direito os alunos 
né pra dar aula. Acaba preparando bons pesquisadores, porém voltados para essa 
questão do ensino fica bem raso entendeu? Não tem nenhuma abordagem dos 
professores com questão do ensino” B1 

 

“E eu percebi que, por exemplo, outras faculdades têm matérias na licenciatura de... 
é... não lembro o nome da disciplina. Ensino de Geografia física, e na licenciatura 
em geografia da UFF não tem nenhuma matéria de ensino de geografia no prédio de 
geografia, só na educação” [...] Quando eu ouvi falar dessa matéria de ensino de 
geografia física eu fiquei abismada e pensei: gente isso ia fazer toda diferença 
sabe? Ter uma matéria de ensino de geografia de fato tipo, ensino de clima, ensino 
de geografia física. Porque os conteúdos da escola de distanciam muito do conteúdo 
acadêmico e a gente não tendo esse meio termo na graduação fica muito difícil 
quando a gente se forma né então a prática fica um pouco complicada”. B2 

 

Em relação às apreensões sobre o que seria educação inclusiva e 

necessidades educativas especiais, os professores que estão inseridos no ambiente 

escolar (B1, B2, B3, B4, B5), na escola regular apresentaram de certo modo uma 

clareza maior em relação ao tema (perguntas 3 e 4) quando comparados aos 

professores formadores (A1 e A2). A propósito, uma professora formadora preferiu 

não responder a pergunta 3 sobre o que seria a educação inclusiva.  

Um dos caminhos para se explicar tal fato, é o de que o ingresso dos alunos 

com necessidades educativas especiais é maior na escola básica (educação infantil, 

fundamental I e II e ensino médio) quando comparados ao ensino superior, como 

nos mostra dados do PNE (2000). Muitas vezes por conviverem diariamente com 

esta realidade, foi apreendido mais repertório em relação ao tema. 

Ademais, os fragmentos destacados abaixo, também auxiliam a construção 

de uma visão de educação inclusiva não somente atrelada às deficiências pelos 

“professores formados”, que muitas vezes aparece como o único “alvo” para os 

“professores formadores”. Estes professores demonstraram maior nitidez em relação 

a este ponto: 

 



21 
 

“Pra mim educação inclusiva seria aquela que dá condições né, é pensada pra fazer 
com que os alunos que tenham alguma dificuldade em alguma área possam 
desenvolver as áreas que têm eles potencialidades entendeu? (sic)” B1 

 

“Necessidades educativas especiais então, são pontos em que o aluno, né 
apresenta maiores dificuldades que necessita ter uma abordagem diferenciada ou 
uma atenção né maior pra essas áreas para fazer com que ele desenvolva melhor”. 
B1 

 

“É... eu acho que educação inclusiva ela é aquela educação que vai, que envolve 
que tem uma estrutura escolar, que tem seu processo de construção de ensino e 
aprendizagem incluindo todos os sujeitos todos com as suas individualidades né. 
Onde todos com suas individualidades participem do processo”. B3 

 

“Entendo como necessidades educativas especiais, demandas que partem de certas 
individualidades de alguns sujeitos, quando eu tenho um aluno homossexual na sala 
e eu trabalho população, é importante eu falar da tratar da população LGBT em sala. 
Se eu tenho muitas meninas em sala é importante eu tratar da situação da mulher 
na sociedade, suas demandas, seus desafios é...mas eu acho que a necessidades 
educativas especiais vai além da perspectiva da sala de aula”.  B3 

 

“Educação inclusiva ao meu ver seria uma educação de convivência e de respeito 
né, não seria uma educação segregadora. Mas é… A educação inclusiva como 
realmente de convivência e integração ela não é tão inclusiva assim, não tem sido”. 
B5 

 

“Necessidades educativas especiais são algumas demandas específicas de alguns 
estudantes que ou tem alguma dificuldade/ limitação física ou intelectual ou 
emocional né, psiquiátrica”. B5 

 

 Sob o ensinar a alunos incluídos (pergunta 5), todos os professores tanto da 

Universidade quanto os inseridos em escolas afirmaram já ter tido em suas classes. 

A percepção que chamou atenção neste item foi a dos professores que lecionam no 

Instituto de Geociências além de terem tido contato em escolas, o tem também no 

ensino superior. Deste modo, foi relatado também a presença de alunos incluídos no 

próprio Curso de Geografia, objeto de análise como podemos confirmar nas 

seguintes falas: 

 

“[...] Sim. Eu fui professora anos da rede estadual então dei aula pra Ensino Médio e 
havia aluno que tinha necessidades educativas ao contrário. Não sei explicar direito 
o que ele tinha e ele… era inteligentíssimo pra certas coisas [...] Aqui na UFF já tive, 
sabia dos problemas escondidos. Problema de visão, não podia apagar a luz pra 
passar o slide. Ultimamente isso tem sido mais divulgado, o Estado está mais 
consciente agora eu vejo cadeirante, eu vejo é… “x” foi chamada pra ver o caso de 
um menino. Há pouco tempo atrás um menino tinha deficiência visual perdeu a 
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entrada na UFF, perdeu a matrícula. A gente teve que levar ele rápido pro Gragoatá, 
não me falaram nada da deficiência depois que falaram”. A1 

 

“Aqui no curso de geografia, a gente tem um cadeirante que inclusive fez trabalho de 
campo. A gente fez adaptações e ele conseguiu participar, e continua estudando 
com a gente. Agora a gente tem um deficiente auditivo que também (1º período) [...] 
Isso na universidade, quando eu era professora também já tive, deficiente auditivo 
mas faz tanto tempo que eu nem lembro”. A2 

 

 A pergunta 5 também procurava entender os desafios dos professores a 

ensinarem a alunos incluídos. Os professores lotados nas escolas regulares quando 

indagados acerca da questão (como já foi dito anteriormente todos tem ou já tiveram 

alunos com necessidades educacionais especiais em suas classes) apresentaram 

uma série de apontamentos. As dificuldades pareceram serem maiores nas escolas 

do que na Universidade. Os desafios foram diversos, mas para ilustrar alguns pode-

se apresentar: não contarem um setor, profissional ou direcionamento de apoio, não 

saber como lidar dificuldades do aluno, a falta de contato com o tema na formação 

inicial, a falta de laudo, a precariedade da oferta de intérpretes dentre outros.  

 

“E pra escola né todas que eu trabalho nenhuma demonstram ter preparo para isso. 
Entendeu? Falam: Ah, o aluno tem diagnóstico você tem que prestar mais atenção 
nele só. Mas não te dá uma base né tipo assim “você pode fazer isso”, não te dá 
uma, não te ajuda com alternativas. Não tem um plano nenhum, só falam “você tem 
que ver o que vai passar pra ele, passa um trabalho mais simples” ou tenta fazer de 
uma forma que ele entenda melhor. Mas não procura ver o que ele pode ser 
explorado, o que ele tem qual capacidade dele [...] Só falam: ó esse aluno tem o 
diagnostico beleza? Você vai ter que pegar e fazer uma coisa diferente pra ele ta. E 
isso é difícil porque a gente não é preparado na faculdade às vezes é difícil você ter 
a criatividade de pensar alguma coisa diferente pro aluno entendeu?”. B1 

 

“Quando comecei a dar aula já tinha alunos incluídos, e eu não sabia muito o que 
fazer no início. Acabava me envolvendo é... e me sensibilizava muito com eles, me 
sentia culpado até um sentimento de pena mas eu precisava pensar em maneiras de 
ensiná-los”. B3 

 

“Cheguei a trabalhar com uma aluna cega e tive que me virar pra fazer alguma coisa 
com ela em sala de aula”. B4 

 

“Nossa, muitos foram muitos desafios. Primeiro porque, muitos alunos na rede 
Estadual têm necessidades educativas especiais e não tem laudo. As famílias ah, 
sentem dificuldades de aceitar que o aluno, filho, irmão precisa de uma atenção 
específica, especial pra aprender e pra progredir né [...] desafio de ter um 
profissional formado pra isso com pós-graduação no mínimo pra trabalhar na sala de 
recursos [...] minha própria formação meu histórico, não tive uma disciplina inteira 
voltada para isso”. B5 
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Vale destacar que as falas de certos professores contribuíram para a análise 

do fato de que uma rede de apoio contando com a escola, pais, os professores pode 

gerar de resultados muito positivos. Reforçando a ideia de que um ensino inclusivo 

efetivo é tecido por muitas mãos, não sendo apenas uma situação que o professor 

deve resolver na sala. A família, a escola, e os professores em conjunto buscando 

soluções deve ser o caminho. Pode-se confirmar nesses fragmentos o supracitado: 

 

“[...] Mas hoje trabalhando conjuntamente com o setor de mediação da escola a 
gente vai encontrando soluções [...] A supervisora dos mediadores vai aos 
conselhos de classe, mostra as evoluções e o que precisa ser melhorado desses 
alunos e é bom porque podemos pensar a partir disso conjuntamente coisas para 
esses estudantes não serem deixados de lado [...]”. B3 

 

“Esse outro colégio tenho acompanhamento muito maior da direção, coordenação, 
psicóloga e acompanhamento melhor. Eles fazem prova separado. Essa escola tem 
mais suporte”. B2 
 

 A próxima questão abordada na entrevista tem uma peculiaridade. Seis de 

sete professores de ambos os espaços de ensino alegaram que o curso de 

licenciatura em questão não prepara seus discentes e futuros professores de 

geografia para serem educadores inclusivos (pergunta 6).  

É importante indicar que mesmo a fala em que aponta uma formação nesta 

perspectiva, ocorreu de maneira elementar. Esta foi a única pergunta em que a 

maioria das falas convergiram, com alguns adendos. Os adendos seriam: não 

preparação para lecionar de uma maneira geral; um problema das licenciaturas em 

todo Estado e não somente da UFF; não prepara, mas toca no assunto; confirmados 

nos extratos a seguir: 

 

“Não. Muito mal prepara os alunos a serem professores né professores regulares 
com alunos que não apresentam nenhuma dificuldade muito menos com alunos que 
tenham qualquer dificuldade de aprendizagem ou que necessitem de um ensino 
diferenciado entendeu? Então, não”. B1 

 

“De maneira geral eu não me senti preparada para encarar a sala de aula quando eu 
me formei. Eu sinto que na UFF a gente tem uma formação geral de geografia que 
faz a gente pensar muitas formas de ensino em Geografia, mas quando a gente 
chega na sala de aula tem questões práticas que pegam a gente de calça arriada 
(sic) e a gente vai se virando pelo meio do caminho”. B4 

 

“Não, não acho. Mas isso não é uma coisa só da geografia UFF. Acho que isso é um 
problema sistêmico das licenciaturas no Rio de Janeiro. Eu na verdade acho que 
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tem um problema sistêmico nos cursos de geografia do Rio de Janeiro em vários 
aspectos, por exemplo, uma pós-graduação especialização lato sensu em ensino de 
geografia não tem, onde você encontra? Pós mesmo, essa é a primeira turma no 
CP2, tem na UFRJ, mas é muito difícil. Ensino de Geografia e Geografia Escolar ela 
é muito deixada de lado nos cursos de geografia do Estado do Rio de Janeiro”. B2 

 

“Não. Não prepara, mas conscientiza em pp4 com a professora “y” fui muito 
conscientizado sobre isso. Fizemos até um trabalho sobre propor uma aula de 
geografia levando em consideração a presença de indivíduos com necessidades 
educativas especiais”. B3 

 

“Olha eu acho que ele prepara, mas de uma maneira muito básica. Porque é uma 
formação inicial de professores [...] É... mas eu acredito que ainda tem muitos 
desafios pra aumentar assim o tempo dedicado a esse tipo de debate. Assim, e a 
própria pesquisa sobre inclusão, por vezes esse debate fica um pouco solto. Quem 
tem mais interesse em se formar e ser um profissional mais completo vai buscar 
artigos, discutir essas questões mas elas ficam muito diluídas na ideia das 
diferenças”. B5 

 

A última pergunta da entrevista buscou analisar quais as dificuldades dos 

professores formados pela UFF nas salas de aula em relação à promoção de um 

ensino de geografia inclusivo. Diversos apontamentos foram feitos dentre eles: o não 

saber o que fazer, falta de contato com o tema, dificuldades apresentadas entre a 

teoria e a prática mesmo a teoria existindo só a prática constrói certas habilidades, 

falta de tempo para estudar e se aprofundar no tema, fazer uma formação 

continuada, falta de espaços para diálogo nas escolas, dificuldades de mediação 

com outros profissionais especializados, como incluir efetivamente o aluno, entender 

as necessidades especiais, falta de apoio, tema pouco explorado na grade. Seguem 

as exposições dos professores: 

 

“Eu queria um apoio” A1 

 

“Eles vão encontrar dificuldades pra lidar com a educação especial justamente 
porque a gente talvez não esteja preparando pra isso”. A2 

 

“Como eu respondi na pergunta anterior né se a faculdade já não te prepara para 
isso né. Óbvio você vai encontrar dificuldades mesmo se a faculdade te preparasse 
ou desse uma base porque na prática é sempre diferente como a faculdade já não te 
prepara isso se torna mais ainda”. B1 

 

“A gente encontra dificuldades de não entender quais são as necessidades 
educativas especiais, existem muito mais do que a gente acha que existe”. 
Pensamos em autismo, down, surdos, cegos, baixa visão e existem diversos tipos 
de NEE [...] porque tem coisas que só conseguimos lidar com a prática e não sei até 
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que ponto, seria possível ter de fato uma vivência na graduação então essa é outra 
dificuldade [...]. B2 

 

“Sim. A dificuldade principal seria a questão de incluir efetivamente o aluno no 
processo de construção do conhecimento”. B3 

 

Não sei nem se o problema é a UFF [...]  se não se não for uma escola especial não 
está a gente vai encontrar dificuldades como professor de lidar com esses alunos, 
dificuldades curricular, de mediação com outro profissional que seja formado para 
trabalhar com certas especificidades [...]. B4 

 

“[...] Uma vez na escola, o que fazer? Além disso o tempo pra estudar. A carga 
horária de trabalho é muito alta e simplesmente não há tempo da pessoa fazer uma 
formação continuada de repente né”. B5 

 

Diante do exposto, ao longo das entrevistas foi possível depreender um curso 

de licenciatura e a formação de construção do conhecimento teórico e prático de 

futuros docentes de geografia apenas pela suposta responsabilidade professores da 

Faculdade de Educação. Suposta porque não se deve de antemão assegurar que os 

depoimentos daqueles que ministram os componentes curriculares ligados aos 

estágios obrigatórios (PPEs) e às disciplinas teóricas do Curso de Pedagogia1 

venham a apresentar falas tão diferentes das que são apresentadas até aqui. Por 

falta de tempo hábil para a conclusão desta investigação não foi possível coletar os 

seus depoimentos. 

 Ainda que o número de professores formadores tenha sido limitado, a 

presença em sala de aula, a falta de debates e espaços no Instituto a se pensar e 

discutir o “ser professor de geografia” é bastante limitada, tendo sido confirmada 

pelas entrevistas e durante o período de 6 anos enquanto aluna da mesma. Isso se 

fez presente nos trechos: 

 

“Infelizmente eu não tenho digamos assim conhecimento se às disciplinas de estágio 
supervisionado né às PPE estão realmente tratando disso... Imagino que a 4 trate 
por conta do empenho do „z‟ ”. A2 

 

“Acho que não. Estou com medo de ser leviana. A parte lá da educação eu não 
conheço tanto assim. Quem conhece é a “X”. Mas toda essa parte de pedagogia eu 
não sou enfronhada. Não tenho uma ligação, mas eu acho que ninguém tá 

                                            
1 As disciplinas obrigatórias de cunho teórico oferecidas pela Faculdade de 
Educação da Universidade Federal Fluminense (Câmpus do Gragoatá) aos cursos 
de licenciatura sediados em Niterói (RJ) onde é a sede dessa Instituição são três, a 
saber: Didática, Organização da Educação Brasileira e Psicologia da Educação. 
Cada uma delas apresenta a carga horaria total de 60 horas. 
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preparado não. Eu não acho que eu tenho tato, tenho boa vontade, mas acho que 
ninguém está não”. A1 

 

 Faz-se importante reforçar a premissa de que os debates e os conteúdos que 

versam sobre a profissão “professor de geografia” ficam nas mãos de iniciativas 

particulares quando não pontuais durante o curso. Parte disso tem a ver com a 

oportunidade de alguns docentes desenvolverem trabalhos via projetos de ensino 

vinculados às políticas de formação de professores da UFF ou de 

agências/fundações tal como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 

Docência (PIBID) sob os auspícios da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes). De grande papel dentro deste contexto e com dez anos 

de existência nesta Universidade, considera-se uma das iniciativas de promoção dos 

cursos de formação para o magistério com o devido reconhecimento dos trabalhos 

de co-formação (Supervisores), ou seja, daqueles docentes escolares que venham a 

receber os licenciandos por meio de bolsas. Esse programa oferece bolsas também 

para estudantes (Iniciantes à Docência) como também para os professores de 

ensino superior quando na função de Coordenadores (institucionais ou de 

subprojetos). 

 O ingresso de uma professora voltada ao ensino cuja pós-graduação foi na 

área de Ensino de Geografia foi destacado por professores formadores e formados - 

ainda que não tenham sido seus alunos no Instituto. Diga-se de passagem que isso 

foi avaliado por alguns dos entrevistados como positiva, pois, amplia possibilidade 

da discussão da educação geográfica e da geografia escolar dentre suas infinitas 

vertentes enquanto saber aproximando as mesmas dos conteúdos acadêmicos ao 

menos em termos potenciais. 

 Por conseguinte, não se pode deixar de mencionar que a possibilidade 

recentemente institucionalizada de realização de Trabalhos de Conclusão de Curso 

voltadas a temas de Ensino/Educação tem a corroborar com os debates e 

produções acadêmicas sobre a Licenciatura e Ensino de Geografia como conteúdos 

curriculares, apontada como um dos principais desafios ao se ingressar nas salas de 

aula do Brasil mormente em se tratando de classes com alunos incluídos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O intuito desta pesquisa foi de apresentar sob um tema ainda pouco explorado, 

mas muito demandado nas escolas na atualidade. Principalmente por parte do 

professor, quem vai estar em sala de aula, diretamente com os alunos a serem 

incluídos. Foi possível observar a partir de uma experiência pessoal bem como em 

conversas com colegas professores, as dificuldades no processo de construção de 

um ensino verdadeiramente inclusivo, o qual ninguém ficasse de lado do processo 

de aprendizagem seja qual dificuldade ela apresente. As quais foram uma das 

principais razões que impulsionaram o trabalho. 

 Foi necessário num primeiro momento, analisar no contexto brasileiro o que 

era ou não garantido por lei para poder assim verificar o que e como os sistemas de 

ensino vem atuando. As leis brasileiras e as diretrizes internacionais que o mesmo é 

signatário apresentam uma perceptível evolução, saindo de um modelo em que se 

falavam apenas de deficiências para um olhar sobre diversas particularidades as 

quais o modelo atual da escola e de ensino não fazem sentido, ou não são 

significativos. Assim, surge a inclusão, para que a educação abarque a todos. Além 

disso, as referidas leis expressam também a necessidade da formação de 

professores abordarem questões referentes a inclusão, inclusive as licenciaturas não 

somente os cursos de pedagogia ou as especializações. 

 A hipótese lançada de que parte das dificuldades encontradas pelos docentes 

formados e atuantes independente da instituição de ensino teria sua explicação 

numa formação indicada pelas leis, voltada ao modelo inclusivo e que não ocorre é 

de certa forma expressa. As entrevistas foram fundamentais neste sentido, 

retratando docentes atuantes nas escolas com bastante clareza sobre o debate da 

inclusão, seus anseios, seus desafios e experiências muito mais pelas experiências 

vividas ou por iniciativas particulares sobre o tema. 

 De todo modo, os docentes formadores da Universidade onde situa-se o 

recorte do trabalho apresentaram certo distanciamento com o tema, mas não 

significa que estejam alheios à problemática, muito menos afirmar de maneira 

generalista, especialmente quando os mesmos já confirmaram a presença de alunos 

a serem incluídos também no ensino superior. Pode-se, então, confirmar a 

importância desta discussão também nestes espaços porque além de formarem 
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docentes da educação geográfica, pelo fato de não ser só na escola que alunos com 

necessidades educativas especiais, eles estão e devem estar ocupando – o que 

historicamente lhes foi negado – todas as modalidades e tipos de ensino, inclusive o 

superior. 

 Longe de encerrar o debate, o principal motivador da pesquisa foi apontar 

algumas das “pedras no caminho” da promoção de uma educação verdadeiramente 

inclusiva, não discriminatória e não segregadora que atenda à diversidade. E mais 

que isso, uma tentativa de mostrar algumas direções ou caminhos que podem 

colaborar no processo.  

Sendo assim, um desses caminhos para que a educação inclusiva se realize 

seria a formação inicial fomentar mais debates sobre o assunto para que os futuros 

professores não possam mais dizer que não sabem, não conhecem e não tem o que 

fazer bem como cobrar das demais instâncias, instituições e atores do processo que 

também realizem seus papéis. Fazendo valer e cumprir de fato o real direito de 

todos à educação de qualidade. Nossos alunos agradecem! 
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ANEXO 

MODELO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO ASSINADO PELOS ENTREVISTADOS 

 


