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Introdução  
  

Como resposta a uma demanda da diversidade humana, a Educação Especial Inclusiva 

ganha espaço para discussões representando, assim, o amadurecimento da política 

educacional.  

A educação escolar tomando como preceitos a democratização do ensino para todos, 

assume a postura de incluir alunos com deficiência no contexto do ensino regular admitindo a 

heterogeneidade no processo de ensino e aprendizagem e os diversos aspectos socioculturais.  

Neste contexto promovem-se inúmeras pesquisas a cerca da inclusão defendendo 

pontos de vistas antagônicos: inclusão total e inclusão responsável de alunos com deficiência 

no ensino regular. 

Esta pesquisa abordará o tema da Educação Especial Inclusiva e as abordagens de 

inclusão total e responsável enfatizadas na formação inicial de professores no ensino superior. 

Durante a graduação, realizamos estudos que trouxeram como resultados indícios do 

funcionamento geral do encaminhamento de alunos na modalidade de atendimento 

educacional especializado, ou seja, serviço de apoio da educação especial inclusiva. Todavia, 

nossos estudos não nos possibilitaram que pudéssemos compreender como se dá a 

organização da atividade de ensino na sala de recursos e classes especiais.  

                                              
1
 Projeto de pesquisa elaborado para a Especialização de Políticas Públicas para Educação sob orientação do 

professor Dr. Flávio Rodrigo Furlanetto, da Universidade Estadual do Norte do Paraná – Campus de Cornélio 

Procópio. 

 
2
 Cursista da Pós-Graduação lato sensu/Especialização em Políticas Públicas para Educação, ofertado pelo 

Centro de Ciências Humanas e da Educação, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campus Cornélio 

Procópio. Integrante do Grupo de Estudos Marxistas (GEPEM) na linha de Ensino e aprendizagem na 

perspectiva vigotskiana e do Grupo de Pesquisa em Educação (GEPEDUC) na linha de formação de professores, 

professora na Educação Infantil.  



Na Especialização em Educação Especial Inclusiva, podemos desenvolver uma 

pesquisa quanto à organização da atividade de ensino do professor que atua na classe especial. 

Observamos que a necessidade organizar o ensino está relacionado ao motivo atribuído pelo 

professor e a intencionalidade de seu planejamento. E, respondendo as inquietações iniciais, 

percebemos que os professores organizam sua atividade de ensino na modalidade de 

Educação Especial de acordo com os parâmetros nacionais e legislação pertinente no ensino 

dos conteúdos da base nacional comum e as áreas do desenvolvimento.  

Neste sentido, surgiram algumas inquietações quanto à abordagem dada pelas políticas 

educacionais que visam à inclusão bem como o foco dado na formação inicial do professor.  

No entanto, no contato com a literatura de Mantoan e Carvalho surgiu a intenção de 

pesquisar este tema devido à busca de melhor compreensão do entendimento dos acadêmicos 

em formação docente no ensino superior.  

Do contato com a literatura pertinente e diante do processo observado na educação 

especial inclusiva, elencamos como problema de pesquisa: As discussões de inclusão total e 

inclusão responsável, incutidas nas políticas públicas para educação especial inclusiva, têm 

sido compreendidas pelos acadêmicos quando participam da formação inicial nos cursos de 

Pedagogia?  

Para responder tal problema, elencamos como objetivo geral identificar a compreensão 

dos acadêmicos sobre as discussões acerca da inclusão total e inclusão responsável, incutidas 

nas políticas públicas para educação especial inclusiva. Ainda, se tem como objetivos 

específicos analisar as concepções de inclusão implícitas nas políticas educacionais do Paraná 

e; identificar a compreensão dos acadêmicos em formação de professores no que diz respeito 

às abordagens de inclusão total e inclusão responsável. 

Para desenvolvimento da pesquisa sobre o tema e elaboração deste projeto, que 

resultará em artigo, será adotado como método de abordagem o método dialético que 

consiste penetrar no mundo dos fenômenos, tendo em vista sua ação recíproca, da contradição 

inerente ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade, 

adotando-se como referencial teórico a perspectiva histórico-cultural.  

O Materialismo Histórico Dialético toma como ponto de partida a realidade. A partir 

do contexto geral em que a realidade se insere, ela é analisada por meio de abstrações, as 

quais sempre estarão relacionadas a este contexto geral, por intermédio da constituição de 

uma perspectiva que represente o objeto de estudo, retornando, por fim, à realidade, dessa vez 

como uma realidade estruturada e relacionada com a experiência do sujeito social. Neste 

sentido, Marx (1989) completa que: 



 

O concreto aparece no pensamento como o processo da concentração, como 
resultado, não como ponto de partida, embora seja o verdadeiro ponto de 
partida e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da 
representação. No primeiro caminho a representação plena volatiza-se na 
determinação abstrata; no segundo, as determinações abstratas conduzem à 
reprodução do concreto por meio do pensamento (MARX, 1989, p.410). 
 

 

Vale destacar que como procedimento entende-se que este representa de forma mais 

adequada o processo de estudo a ser realizado. O movimento do método deverá percorrer a 

finalidade de destacar conceitos que refletem uma construção histórica, desvendar conceitos 

nos dispositivos legais da temática a ser abordada, interpretação dos episódios por meio de 

unidades de análise a partir da coleta de dados e, por fim, após sistematização dos 

conhecimentos compreenderem o fenômeno em sua totalidade, historicidade e contradição.  

Será adotada a pesquisa qualitativa visando à descrição de um determinado assunto 

procurando estabelecer variáveis e conhecer a relação entre elas a partir de dados empíricos.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), o estudo qualitativo “tem no ambiente natural sua 

fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento” (p.11). Vale destacar 

que o alvo da pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 11), focaliza “o 

interesse do pesquisador ao estudar um determinado problema”.  

Como instrumento de coleta de dados utilizará a aplicação de questionário com 

perguntas abertas de carácter qualitativa, que contemplarão unidades de análise traduzindo os 

objetivos (geral e específicos).  

Para Marx (1989) o todo caótico divido em partes constitui-se em abstrações que, para 

Vigotski (2009) é nomeada como unidades de análise pelas quais o sujeito estabelece relações 

entre as menores partes vendo o todo que foi o ponto de partido neste movimento. Para o 

autor unidades de analise se refere a “[...] um produto da analise que, diferente dos elementos, 

possui todas as propriedades que são inerentes ao todo e, concomitantemente, são partes vivas 

e indecomponíveis dessa unidade” (VIGOTSKI, 2009, p.8).  

Sendo que o encaminhamento metodológico irá privilegiar como objeto de pesquisa  

acadêmicos do 4º ano do curso de graduação em Pedagogia de uma Universidade localizada 

em Cornélio Procópio, a coleta de dados por meio questionário com perguntas abertas e, a 

análise e interpretação dos resultados por meio de episódios que se referem a: 

 

[...] frases escritas ou faladas, gestos ou ações que constituem cenas que 
podem revelar interdependência entre os elementos de uma ação formadora. 



Assim, os episódios não são definidos a partir de um conjunto de ações 
lineares. Pode ser que uma afirmação de um participante de uma atividade 

não tenha impacto imediato sobre os outros sujeitos da coletividade. Esse 
impacto poderá estar revelado em um outro momento em que o sujeito foi 
solicitado a utilizar-se de algum conhecimento para participar de uma ação 
no coletivo  (MOURA, 2004, p.267 ). 

 

Desta forma, poderemos analisar a partir do referencial teórico as falas dos 

entrevistados. 

Para estruturar a pesquisa iremos apresentar secções que analisam as concepções de 

inclusão implícitas nas políticas educacionais do Paraná e, identificam as abordagens de 

inclusão total e inclusão responsável. 

 

 

Inclusão total e inclusão responsável: concepções de Mantoan e Carvalho 

  

Para iniciar a discussão buscaremos analisar as concepções de inclusão implícitas nas 

políticas educacionais do Paraná a partir dos estudos de Mantoan (1997a, 1997b, 2006) e 

Carvalho (1997, 2003, 2004) no posicionamento de inclusão total e inclusão responsável, 

respectivamente. 

Neste sentido, cabe ressaltar que a inclusão educacional têm se firmado num campo de 

afirmações não consensuais sobre as concepções e práticas de inclusão.  

A fim de delimitar a pesquisa destacaremos duas abordagens antagônicas de se pensar 

a inclusão de alunos com deficiência no ensino regular: inclusão total e a inclusão 

responsável. Estas concepções são evidenciadas nos estudos de Mantoan e Carvalho sendo as 

fontes essenciais para fundamentação desta abordagem de educação inclusiva. 

De um lado, o movimento de inclusão total ou radical é caracterizado pela defesa dos 

direitos das pessoas com deficiência na igual oportunidade a educação escolar, sem restrições. 

E, sobretudo, enfatiza que ao aluno se devem garantir as condições indispensáveis para 

manter-se na escola e aprender. 

De acordo com Mantoan (2006), em defesa desta concepção, assinala que “A inclusão 

total é uma oportunidade que temos para reverter a situação da maioria de nossas escolas, as 

quais atribuem aos alunos as deficiências que são do próprio ensino ministrado por elas”(p. 

4). Ainda a autora defende que: 

 



A escola comum é o ambiente mais adequado para garantir o relacionamento 
entre os alunos com ou sem deficiência e de mesma idade cronológica, bem 

como a quebra de qualquer ação discriminatória e todo tipo de interação que 
possa beneficiar o desenvolvimento cognitivo, social, motor e afetivo dos 
alunos em geral (MANTOAN, 2006, p.19). 
 

 

Desta maneira, defende a extinção da rede de apoio especializada na educação escolar, 

ou seja, a escolarização deve ocorrer exclusivamente no ambiente do ensino regular a 

educação de todas as pessoas com deficiência.  

Na outra extremidade, há o posicionamento da inclusão responsável ou parcial. Nesta 

concepção defende-se a inclusão de alunos com deficiência no contexto escolar, mudanças 

nas políticas e estratégias metodológicas necessidade de repensar e reestruturar as políticas, 

mas que:  

 

Adota-se como um referencial filosófico dessa política a idéia de que a 
inclusão educacional é mais que a presença física, muito mais que 

acessibilidade arquitetônica, e muito mais que matricular alunos com 
deficiência nas salas de aula do ensino regular, é bem mais que um 
movimento da educação especial, pois se impõe como movimento 
responsável que não pode abrir mão de uma rede de ajuda e apoio aos 
educadores, alunos e familiares (CARVALHO, 2004, p. 32). 

 

 

Nesta perspectiva a inclusão educacional dos alunos com deficiência, deve ser 

contemplada junto a uma rede de apoio a Educação Especial. 

Desta forma, para atender necessidades e especificidades decorrentes da deficiência é 

preciso oferecer serviços especializados assegurando a aprendizagem escolar. “As escolas 

inclusivas são escolas para todos, implicando num sistema educacional que reconheça e 

atenda às diferenças individuais, respeitando as necessidades de qualquer dos alunos” 

(CARVALHO, 2004, p. 26). 

Ao defender a inclusão escolar, Mantoan (1997a), afirma que é preciso mudanças 

estruturais e pedagógicas neste processo, a fim de extinguir as aplicações de integração da 

pessoa com deficiência no âmbito escolar defendidas anteriormente a perspectiva de inclusão.  

 

A inclusão escolar é incondicional e, portanto, não admite qualquer forma de 
segregação. Esta opção de inserção tem como meta principal não deixar 
nenhum aluno no exterior do ensino regular, desde o início da escolarização, 
e questiona o papel do meio social no processo interativo de produção de 
incapacidades (MANTOAN, 1997a, p. 117). 

 



 

Ainda, afirma que para atender a demanda de uma “educação para todos”, as pesquisas 

e estudos na área da educação especial apontam um clima favorável para mudanças no ensino 

de pessoas com deficiências (p.119). 

 

A inclusão é, pois, um motivo para que a escola se modernize e os 
professores aperfeiçoem suas práticas e, assim sendo, a inclusão escolar de 
pessoas deficientes torna-se uma conseqüência natural de todo um esforço de 
atualização e de reestruturação das condições atuais do ensino básico 
(MANTOAN, 1997a, p. 120). 
 

 

Nessa perspectiva, uma educação especial deve ser entendida “como uma educação 

especializada em todos os alunos e não apenas em alguns deles...” (p. 120). Para tanto, exige-

se dos professores conhecimentos novos a fim de aperfeiçoar as condições gerais de ensino e 

de aprendizagem.  

Carvalho (1997) defende seu posicionamento que no processo de integração de todos 

remete-se a uma não a exclusão de alguns. Enfatiza que no contexto de um mundo inclusivo 

se assegura as pessoas com deficiências igualdade de acesso e respeito às características 

individuais, sendo que a relação entre esta pessoa e o mundo inclusivo deve acontecer de 

forma participativa. Ainda ironiza que estas inclusões não devem ser “marcadas por interesses 

econômicos, ou pela caridade pública” (CARVALHO, 1997, p. 204). 

Ressalta que neste processo de inclusão deve haver a luta pela melhoria da escola que 

está sendo oferecida a todos os alunos. A autora expressa que os alunos da educação especial 

devem ser beneficiados pela inclusão, “por direito de acesso, ingresso e permanência no 

sistema governamental de ensino, mais como conseqüência da conscientização dos 

educadores do que por determinação superior” (p.205). Sublinha-se sua interpretação de que: 

“[..], o problema da educação não se resolverá, apenas, no âmbito da educação. As condições 

econômicas e políticas de um país, dentre outros aspectos precisam também, ser mais 

inclusivas, o que vai se refletir no sistema educacional” (CARVALHO, 2003, p. 112). 

Desta forma, entende que a educação por si só não dá conta de suprir as necessidades e 

mazelas da sociedade, mas que também sem ela não se conseguirá resolver os problemas de 

desigualdade social.  

 

[...] o êxito dessa proposta inclusiva, que está no bojo do ideal de educação 

para todos, passa necessariamente, por uma ressignificação das diferenças 
interpessoais e, urgentemente, por maior valorização dos seres humanos 



(professores e alunos), para que a educação possa, de fato, contribuir para 
desigualdade social. É preciso de todos, de direito e de fato, desfrutem de 

melhores padrões na qualidade de suas vidas (CARVALHO, 2003, p.135, 
grifos da autora). 
 

 

Neste ponto de vista a autora compreende que para as mudanças sejam consolidadas é 

necessário a partir da adesão dos profissionais da educação especial e daqueles que atuam no 

ensino regular almejando a qualidade escolar. Esclarecendo ainda seu posicionamento, 

Carvalho (2003) prevê que as perspectivas e pensamentos em torno da inclusão sem oferecer 

apoio e ajuda, resume-se a um mero aumento quantitativo de alunos matriculados e, 

consequentemente, mais carteiras. Assim, expõe que isto retrata uma forma perversa de uma 

segregação e exclusão, pois se revela de forma mascarada, apesar dos alunos estarem todos 

juntos no ensino regular incide apenas fisicamente. 

Na outra esfera em defesa da inclusão total Mantoan (2006) reforça a ideia de que a 

inclusão da pessoa com deficiência por vezes é confundida como uma medida radical, porém 

nesta perspectiva precisamos compreender que no ensino regular e especial as escolas passam 

a atender seus alunos de maneira que atendam as diferenças sem discriminar e segregar alguns 

alunos. 

Como diz Mantoan (2006, p. 16) “Se o que pretendemos é que a escola seja inclusiva, 

é urgente que seus planos se redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, 

plena, livre de preconceitos, que reconheça e valorize as diferenças.”.   

A concepção defendida pela autora é antagônica há de integração, já que, Mantoan 

(2006, p. 19) “prevê a inserção escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos os 

alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aula de ensino regular”. Portanto, entende-

se que o processo de inclusão demanda uma mudança de perspectiva educacional, porque é 

bem mais ampla que a integração, prevendo qualidade de educação para todos, não só para os 

alunos com deficiência. 

Nesta vertente, Mantoan (2006, p. 19) aponta que “uma escola inclusiva propõe um 

modo de organização do sistema educacional que considera as necessidades de todos os 

alunos e que é estruturado em função dessas necessidades”.  Ainda, enfatiza que a educação 

inclusiva deve estar pautada como um instrumento eficaz na construção de uma sociedade que 

respeite as pessoas e suas diferenças, dando condições de uma educação capaz de atender às 

especificidades de cada indivíduo.  



Em suma, a partir da análise são identificados os posicionamentos antagônicos nos 

estudos de Mantoan e Carvalho na defesa de inclusão total e responsável, concomitantemente.  

Perante as discussões, selecionamos, dentre as legislações existentes sobre a educação 

especial e a inclusão, os documentos socialmente mais utilizados no Estado do Paraná, por 

serem considerados relevantes para análise acerca das concepções de inclusão total e inclusão 

responsável. 

 

 

Políticas educacionais inclusivas do Paraná: desvelando concepções 

 

Para tanto, destacaremos três documentos que revelam a concepção adotada pelo 

Estado paranaense, publicando em si posicionamentos sobre a Educação Especial Inclusiva e 

o atendimento educacional especializado da pessoa com deficiência: Deliberação n.º 02/2003; 

Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a construção de currículos inclusivos 

(2006); e o documento denominado Política Estadual de Educação Especial na Perspectiva da 

Inclusão, (2010). 

No primeiro documento a Deliberação n.º 02/2003 realçamos inicialmente que esta 

estabelece as normas para a Educação Especial, modalidade da Educação Básica para alunos 

com necessidades educacionais especiais, no Sistema de Ensino do Estado do Paraná.  

Encontra-se “Art.2° A Educação Especial, dever constitucional do Estado e da família, 

será oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino” (grifo nosso). A palavra 

destacada refere prontamente a nosso entendimento de há outra maneira, que é comprovada 

no Art. 3° que escreve: “O atendimento educacional especializado será feito em classes e 

escolas especiais ou por serviços especializados, sempre que, em função das condições 

específicas dos alunos, não for possível sua educação no ensino regular”. Desta maneira, as 

letras da deliberação expressam que o Estado do Paraná assume a perspectiva do processo de 

inclusão escolar contemplada junto com uma rede de apoio à Educação Especial, por 

conseguinte, posicionamento de inclusão responsável defendido por Carvalho. 

Ainda apregoa no Art. 7º que:  

 

O aluno que requeira atenção individualizada nas atividades da vida 
autônoma e social, recursos ou ajudas intensos e contínuos, adaptações 
curriculares significativas que a escola regular não consiga prover, deverá 

ser atendido em escolas especiais, públicas ou privadas (PARANÁ, 2003). 
 



O sistema de ensino no Estado do Paraná, assim, apreende que o alunado da Educação 

Especial deve estar matriculado na classe comum, com apoios educacionais especializados 

disponíveis para seu processo de aprendizagem. Porém, embora a ensino regular seja 

preferencial vê como necessário e direito ao atendimento educacional especializado que 

compreende uma rede de apoio à Educação Especial. 

As Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a construção de 

currículos inclusivos publicada em 2006 é resultado da sistematização de ideias e práticas dos 

professores de forma coletiva que atuam em escolas especiais e de escolas regulares, nos 

Núcleos Regionais de Educação e no Departamento de Educação Especial, que 

materializaram, assim, Educação Especial no Paraná. 

Nesta publicação, apresentam-se os fundamentos filosóficos, teóricos e legais da 

Educação Especial no Paraná, contextualizados na complexa dinâmica dos movimentos 

sociais que inspiraram suas ações em nível nacional e internacional, os quais lhe imprimem 

um novo sentido na atualidade (PARANÁ, 2003, p.9). 

Ainda, o texto de apresentação de Angelina Carmela Romão Mattar Matiskei (Chefe 

do Departamento de Educação Especial na época da publicação), já anuncia “[...] concebemos 

e praticamos uma inclusão educacional responsável no Paraná: ouvindo, dialogando, 

promovendo a aproximação entre os contextos regular e especial, como oportunidade de uma 

formação continuada, com valorização profissional” (2003, p.10, grifo nosso). 

Configura-se, portanto, em mais uma explicitação do posicionamento de inclusão 

responsável ao defender a responsabilidade no processo de inclusão escolar pelo ensino 

regular e pela Educação Especial. 

Em uma subseção deste documento, são propagados aspectos históricos “A década de 

1990 e os novos paradigmas educacionais” na qual enfatiza que:  

 

Em setembro de 2001, cinco anos após a promulgação da nova LDB, o 
Ministério da Educação homologou a Resolução n. 02, do Conselho 
Nacional de Educação, referente às Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica, instituindo as bases para a elaboração de 
normas para a Educação Especial, a fim de reorganizar a proposta de 
educação escolar dos alunos com necessidades educacionais especiais, no 
contexto da educação inclusiva (PARANÁ, 2006, p.30, grifos do autor). 
 

 

De acordo com as diretrizes, o retardamento na aprovação do texto da Secretaria de 

Educação Especial (Seesp) resultou na formação de discussões antagônicas em relação à 

Educação Especial Inclusiva. Deste modo, a legislação aprovada seria contrária a visão 



nacional de inclusão educacional, pois caracterizada como conservadora optava pela 

manutenção de serviços especializados que, supostamente, não seriam compatíveis com as 

atuais diretrizes de inclusão escolar.  

Entre 1996 e 2002, como é destacada pelas diretrizes paranaense, a secretaria estadual 

realizou um trabalho de acordo com as Diretrizes Nacionais. Mas a partir deste momento 

“houve uma ruptura ideológica da concepção de inclusão educacional entre as duas 

instâncias” (2006, p. 30). 

Esse embate se deu em decorrência da defesa pela esfera nacional da inclusão total, ou 

seja:  

 

Com a matrícula incondicional de todos os alunos com necessidades 
educacionais especiais na escola regular, independentemente da natureza ou 
grau de comprometimento. Assim, não há prerrogativa para a escolarização 

em classes ou escolas especiais, por exemplo. O principal embate ideológico 
ambienta-se na área da deficiência mental, já que, na proposta paranaense, 
prevê-se a continuidade dessa forma de atendimento em ambos os serviços 
especializados. Nas demais áreas, não há incompatibilidade de pressupostos 
teóricos a sustentar a concepção de atendimento (PARANÁ, 2006, p.30-31). 
 

 

Diante os dois extremos não consensuais sobre as concepções e práticas de inclusão, a 

SEED assume assim a perspectiva de Carvalho com sua política educacional inclusiva 

denominada de “inclusão responsável”. Citando a autora, o texto admite que:  

 

Adota-se como um referencial filosófico dessa política a ideia de que a 
inclusão educacional é mais que a presença física, é mais que acessibilidade 
arquitetônica, é mais que matricular alunos com deficiência nas salas de aula 
do ensino regular, é bem mais que um movimento da Educação Especial, 
pois se impõe como movimento responsável que não pode abrir mão de uma 

rede de ajuda e apoio aos educadores, alunos e familiares (PARANÁ, 
2006, p.39, grifos do autor). 

 

 

Assim sendo, entende que mesmo a escola regular seja o local preferencial para o 

ingresso, permanência e sucesso da aprendizagem e inclusão de alunos com deficiência, há 

um número considerável destes, em razão de seus “graves comprometimentos ou necessidade 

de uma proposta lingüística diferenciada, requerem que seu atendimento seja realizado em 

classes ou escolas especiais” (PARANÁ, 2006, p.39). 

No documento intitulado “Política Estadual de Educação Especial na Perspectiva da 

Inclusão”(PARANÁ, 2010), a Secretaria Estadual de Educação junto ao Departamento de 



Educação Especial e Inclusão Educacional (DEEIN) sintetiza o conjunto de princípios e 

práticas que norteiam as políticas educacionais implementadas pelo Governo do Estado do 

Paraná em relação ao respeito e reconhecimento do direito das pessoas com deficiência. 

Assume que:  

 

O Paraná está fazendo uma inclusão educacional processual e responsável, 
por entender que esta não pode ser dissociada dos demais aspectos básicos 
de responsabilidade de todos os outros segmentos sociais, que inter-
relacionados fortalecerão os sentimentos éticos e de cidadania da população 
paranaense (PARANÁ, 2010, p. 14). 

 

 

De acordo com isto, a inclusão educacional de alunos com deficiência é tomada como 

ferramenta que se efetiva por meio de suporte da Educação Especial, abrangendo também a 

implantação e/ou implementação de uma rede de apoio a fim de garantir o ingresso, 

permanência e sucesso escolar de todos.   

Vale ainda ressaltar que Mantoan atua como assessora do Ministério de Educação 

(MEC) fazendo expressar a ideia de inclusão defendida pela esfera nacional educacional. Por 

outro lado, a autora Carvalho é consultora da Secretaria Estadual de Educação (SEED) no 

Paraná enunciando a perspectiva seguida pelo governo. Indica-se assim a discrepância entre 

ideologias frente ao processo de inclusão de alunos com deficiência no ensino regular na 

esfera nacional e estadual, em especial, o estado do Paraná. 

A partir dos estudos levantados realçamos que a educação se baseia em um dos 

aspectos relevantes para humanização do sujeito, principalmente no tange a escolarização. 

Contudo, também se entende que diante o processo de inclusão constitui-se como conteúdo e 

componente do programa curricular nos cursos de formação de professores.  

Portanto, a investigação por meio da pesquisa qualitativa, buscaremos analisar o 

entendimento apresentado pelos acadêmicos em fase de conclusão de curso de graduação, em 

uma Universidade localizada no norte do Paraná, no que diz respeito às abordagens de 

inclusão total e inclusão responsável. 

Segundo a Deliberação nº02/03 em seu Art. 31, os profissionais que poderão atuar 

com alunos com deficiências nas instituições de ensino regular e serviços de apoio à 

Educação Especial são:  

 

Art. 31 A direção, equipe técnico-pedagógica e professores dos 
estabelecimentos de ensino que ofertam Educação Básica exclusivamente 
para alunos com necessidades educacionais especiais devem comprovar 



habilitação ou especialização na modalidade de educação especial, em nível 
médio ou superior. 

Parágrafo único - Serão aceitos, em caráter emergencial, o profissional 
formado em curso superior que comprovar em seu histórico escolar, carga 
horária de no mínimo trezentas e sessenta horas, destinada à modalidade de 
educação especial (PARANÁ, 2003, p. 6).  

 

 

Ainda, no Capítulo VII, trata da formação de professores admitindo no Art. 33 que 

será feita em nível superior em cursos de licenciatura em educação especial associados ou não 

à licenciatura para a educação infantil ou para os anos iniciais do ensino fundamental; ou em 

curso de pós-graduação específico para educação especial; ou em programas especiais de 

complementação pedagógica nos termos da legislação vigente. Em seu Art. 34 promulga que 

ainda será aceito formação em curso normal ou equivalente, em nível médio, de forma 

conjugada ou não com a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 

Posteriormente, ressaltam a formação continuada declarada no Art. 35 sobre a 

capacitação de professores que para atuarem em classes comuns com alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais deverá ocorrer em consonância com a legislação vigente. 

Em reconhecimento da importância do papel docente no processo de inclusão na 

educação e efetivação da política de inclusão escolar de alunos com deficiência, por atua 

diretamente com este alunado, almejamos com a pesquisa qualitativa explicitar a necessidade 

de compreensão do sentido e significado das abordagens de inclusão total e inclusão 

responsável por parte do docente que irá fazer parte do processo de inclusão educacional. 

Para adentrar os conceitos mencionados utilizaremos nosso referencial teórico da 

perspectiva histórico cultural e autores afinados com esta teoria. 

 

 

Considerações finais  

 

 Este projeto de pesquisa, que resultará na produção de um artigo científico, tem como 

norte o problema de pesquisa: As discussões de inclusão total e inclusão responsável, 

incutidas nas políticas públicas para educação especial inclusiva, têm sido compreendidas 

pelos acadêmicos quando participam da formação inicial nos cursos de Pedagogia? 

Diante o andamento da pesquisa temos resultados e discussões iniciais de 

fundamentação teórica de que a inclusão educacional têm se firmado num campo de 

afirmações não consensuais sobre as concepções e práticas de inclusão.  



Percebe que neste contexto promovem-se inúmeras pesquisas a cerca da inclusão 

defendendo pontos de vistas diferentes: inclusão total e inclusão responsável de alunos com 

deficiência no ensino regular 

Nesta pesquisa destacamos duas abordagens antagônicas de se pensar a inclusão de 

alunos com deficiência no ensino regular: inclusão total e a inclusão responsável.  A Inclusão 

total ou radical contempla na defesa dos direitos das pessoas com deficiência na igual 

oportunidade a educação escolar, sem restrições. Por lado, a Inclusão parcial ou responsável 

compreende que a inclusão educacional dos alunos com deficiência, deve ser contemplada 

junto a uma rede de apoio a Educação Especial. 

Nesta perspectiva percebemos que a Secretaria do Estado do Paraná (SEED) e a 

legislação paranaense, em sua política educacional inclusiva, apesar da tendência nacional 

defendida serem contrárias a esse posicionamento, optou pela perspectiva de uma educação 

inclusiva responsável na defesa da permanência das classes especiais e instituições 

especializadas em sua rede de apoio. Desta forma, o estado do Paraná entende que algumas 

crianças, jovens e adultos com graves comprometimentos e problemas no desenvolvimento 

necessitam de propostas curriculares alternativas vistas aquelas desenvolvidas pela escola 

regular.  

Perante esta situação em que estes alunos com deficiência não apresentarão as mesmas 

condições de aprendizagem acadêmica formal dos demais alunos, a rede de apoio a educação 

especial disponibilizará diversos instrumentos para que ele possa apropriar-se do 

conhecimento cientifico e estabelecer relações com as outras áreas do conhecimento. 

 

 

 

Referências 

 

 

 

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação. Tradução de 

Maria João Álvares, Sara Bahia dos Santos e Telmo Mourinho Baptista. Portugal: Porto, 

1994. p. 336. 

 

CARVALHO, R. E. Educação Inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto Alegre: Mediação, 

2004. 



CARVALHO, R. E. Falando de integração da pessoa deficiente: conceituação, 

posicionamento, aplicabilidade e viabilidade. In: MANTOAN, M. T. E. (colaboradores). A 

integração de pessoas com deficiência: Contribuições para uma reflexão sobre o tema. São 

Paulo: Memnon, 1997. 

 

CARVALHO, R. E. Temas em educação especial. 3. ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003. 

 

FURLANETTO, F. R.. O movimento de mudança de sentido pessoal na formação inicial do 

professor. Tese de doutorado. São Paulo: USP, 2013. 

 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Técnicas de Pesquisa. In: Fundamentos de 

Metodologia Científica. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2005.  

 

MANTOAN, M. T. E. Contribuições da pesquisa e desenvolvimento de aplicações para o 

ensino inclusivo de deficientes mentais. In: MANTOAN, M. T. E. (col). A integração de 

pessoas com deficiência: Contribuições para uma reflexão sobre o tema. São Paulo: 

Memnon, 1997a. 

 

MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar de deficientes mentais: que formação de professores? 

In: MANTOAN, M. T. E. (col). A integração de pessoas com deficiência: Contribuições 

para uma reflexão sobre o tema. São Paulo: Memnon, 1997b. 

 

MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer? 2. ed. São Paulo: 

Moderna, 2006.  

 

MARX, K. O método da economia política. In: FERNANDES, F. (Orgs). Marx e Engels: 

História. São Paulo: Ática, 1989, p. 409-417 (Coleção Grandes Cientistas Sociais). 

 

MOURA, M. O. de. Pesquisa colaborativa: um foco na ação formadora. In: CARVALHO, A. 

M. P. de; CASTRO, A. D. de (Orgs). Trajetórias e perspectivas da formação de 

educadores. São Paulo: Unesp, 2004, p.257-284. 

 

PARANÁ/CEE. Deliberação n.º 02/2003. Normas para a Educação Especial, modalidade da 

Educação Básica para alunos com necessidades educacionais especiais, no Sistema de Ensino 



do Estado do Paraná. Curitiba: Conselho Estadual de Educação, 2003. Disponível em: 

<http://www8.pr.gov.br/portals/portal/educacaohospitalar/pdf/11_Deliberacao_CEE_02_03.p

df> Acesso em: 18. ago.2012.  

 

PARANÁ/SEED/DEEIN. Política Estadual de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão 

- Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional. Curitiba: DEEIN, 2010. 

Disponível em: 

<http://www.nre.seed.pr.gov.br/londrina/arquivos/File/1politicasemanapedfev2010.pdf> 

Acesso em: 18. ago.2012. 

 

PARANÁ/SEED. Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a construção de 

currículos inclusivos. Curitiba: Secretaria de Estado da Educação, 2006. Disponível em: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_edespecial.pdf> 

Acesso em: 18.ago.2012.  

 

VIGOTSKI, L.S. A construção do pensamento e da linguagem. 2.ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2009. 

 

 


