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Resumo Investigou-se no presente trabalho a formação profissional docente em um curso de 

Licenciatura com vistas à inclusão escolar de alunos com deficiência, como decorrência da 

necessidade de se compreender como futuros professores concebem a inclusão escolar, considerando 

a formação que estão a receber em um curso de preparação profissional para a docência. Para tanto, 

objetivou-se: a) investigar se os licenciandos percebem que é possível haver inclusão na escola; b) 

compreender em que medida a percepção dos licenciandos acerca da inclusão reflete sua condição de 

sujeitos na construção de uma escola inclusiva. Contextualizou-se a formação docente no período 

delimitado pelas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5692/71 e 9394/96, com o fim de 

ressaltar a contradição histórica presente no processo formativo realizado em nível superior. Se por 

um lado essa formação aponta para o atendimento de todos os alunos, de outro lado requer uma 

formação em nível de pós-graduação para a atuação junto a alunos com deficiência. Os procedimentos 

metodológicos assentam-se na análise documental do projeto pedagógico de um curso de licenciatura 

em Pedagogia e de suas respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais. Além disso, utilizou-se 

instrumento problematizador dos saberes relacionados à docência por intermédio de situações-

problema que apresentassem casos e dilemas profissionais típicos da atividade docente a serem 

resolvidos pelos licenciandos. Ainda no mesmo instrumento apresentou-se pergunta de caráter mais 

geral sobre inclusão escolar. Esses casos privilegiaram a capacidade escrita como processo 

mobilizador e evidenciador do pensamento dos licenciandos. A aplicação do instrumento, composto 

por três questões abertas, ocorreu no segundo semestre de 2012, junto a uma turma composta por 36 

licenciandos do 3º ano do curso de pedagogia de uma universidade estadual do Paraná - Brasil. Os 

resultados indicam que os licenciandos acreditam na possibilidade da inclusão escolar, mas 

reproduzem o discurso oficial quando se referem à necessidade de professores com formação 

específica para esse fim. Sinalizam, ainda, que podem contribuir para a efetivação da inclusão escolar, 

necessitando, contudo, de uma formação mais abrangente no âmbito do curso. Numa perspectiva 

educacional inclusiva a formação profissional docente deve considerar todos os alunos, inclusive 

aqueles com deficiência. 
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