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RESUMO 

A Pesquisa teve como objetivo analisar comparativamente as políticas de formação continuada de 

professores da Educação Básica para o contexto educacional inclusivo no Brasil e na Argentina. Os 

dados foram analisados a partir da perspectiva da educação comparada, conforme Aguilar (2013) e 

Bereday (1972). A opção por procedimentos da educação comparada nos permitiu compreender um 

sistema educacional estrangeiro em comparação com o nosso sistema brasileiro. Ademais, a 

perspectiva comparada permitiu compreender, verificar e interpretar quais os discursos presentes 

nas políticas de formação continuada de professores da Educação Básica para o contexto inclusivo 

nos países em tela. Além disso, optamos pelo método hermenêutico em Gadamer (1997), Ricouer 

(1988), Palmer (1997) e outros. Dessa forma, entendemos a hermenêutica como um caminho viável 

para a concretização da pesquisa, pois partimos dos documentos e orientações internacionais 

(contexto macro) para os países latino-americanos, pretendendo chegar a uma realidade específica 

(contexto micro); ou seja, a formação continuada de professores para o contexto inclusivo no Brasil 

e na Argentina. Pela análise de dados foi possível identificar que em ambos os países, dentro de 

suas particularidades, há uma tendência comum referenciada nas orientações dos organismos 

internacionais, no que diz respeito às políticas de formação continuada de professores da Educação 

Básica para o contexto educacional inclusivo. Além disso, no que se refere ao conceito de inclusão 

aplicado no Brasil, os documentos que trazem a questão da formação para contexto inclusivo 

consideram especialmente os alunos com deficiência e necessidades educacionais especiais 

inseridos nas turmas comuns regulares; enquanto na Argentina, a questão da inclusão surge como 

resposta à desigualdade. A partir dessas maneiras de manifestar a inclusão em cada país, no caso da 

formação continuada de professores da Educação Básica que atuam nas turmas comuns regulares, o 

aparato legal traz restritas menções, pois quando falam de formação continuada dos professores 

fazem referência aos professores especializados para o trabalho com o AEE; e não àqueles das 

classes comuns regulares, em cujas turmas os alunos com NEE estão inseridos. O Brasil apresenta 

uma gama maior de documentos e programas em relação à Argentina, mas nenhum dos dois países 

possui um documento, um trecho dentro de um documento, e nem programa que contemple esse 

grupo de professores. 

Palavras-chave: Formação continuada. Inclusão. Brasil e Argentina. Necessidades Educacionais 

Especiais. 
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ABSTRACT 

The research had as aim at a cross-cultural investigation to analyze policies for continuing 

education for teachers of Basic Education for educational context in Brazil and Argentina. Data 

were analyzed from the cross-cultural perspective according to Aguilar (2013) and Bereday (1972). 

The option for cross-cultural education allowed understand a foreign education system compared to 

the Brazilian one. Further, cross-cultural investigation allowed understand, verify, and interpret the 

discourses in policies for continuing training for Basic Education teachers in the inclusive context 

in the countries mentioned. Besides, the option was for hermeneutical method by Gadamer (1997), 

Ricouer (1988), Palmer (1997) and others. Therefore, hermeneutical is understood as a viable path 

to carry out the research, because it starts from documents and international guidelines (macro 

context) to Latin American countries to achieve a specific reality, in other words, continuing 

teacher training for inclusive context in Brazil and Argentina. Through data analysis was possible 

identify that both countries present a trend, within their particularities, regarding policies for 

continuing teacher training of Basic Education in educational inclusive context. Moreover, 

regarding the concept of inclusion adopted in Brazil, documents bring the matter of training to 

inclusive context considering especially disabled students and those with special educational needs 

(NEE in Portuguese acronym) inserted in regular common groups, whole in Argentina, the 

inclusion matter arises as an answer to inequalities. From these ways to express inclusion in each 

country, regarding teacher continuing training for Basic Education who work with students in 

regular common groups, legal apparatus makes restricted mentions, because when continuing 

teacher training is mentioned, the reference is to specialized teachers for working with Specialized 

Educational Service (AEE in Portuguese acronym), not to those who work with regular common 

classes in whose groups the students with NEE students inserted in. Brazil presents a larger range 

of documents and programs when compared to Argentina, but neither country has a document, 

excerpt within a document, or even a program that contemplates this group of teachers.  

Keywords: Continuous training. Inclusion. Brazil and Argentina. Special Educational Needs. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, todo o processo de formação continuada está presente na vida de 

profissionais que buscam melhoria em sua carreira e na educação. Diversos cursos de 

extensão, palestras e outras exposições sobre assuntos relacionados às áreas de interesse 

individuais tornam-se importantes para esse fim. Falar sobre a formação de professores, 

ultimamente, tem se tornado um tema desafiador. Compreender esse processo se faz 

necessário, assim como analisar e compreender as políticas públicas voltadas para a 

formação continuada dos professores, de modo a permitir o desenvolvimento pessoal e a 

evolução de sua profissão.  

Para a construção desta pesquisa, foram estudadas políticas públicas, resoluções e 

normas vigentes no Brasil e na Argentina. Nesse sentido, ao delimitar a questão da 

formação continuada dos professores para a inclusão nos dois países, constatou-se que suas 

necessidades nem sempre são supridas da maneira adequada quanto à realidade da inclusão 

na Educação Básica, sendo necessário repensar métodos e técnicas diante dos problemas 

no campo educacional. Também, que é impossível reformular cursos de qualificação 

docente sem mudanças nas políticas públicas que abranjam a carreira e formação docente 

continuada. 

O interesse em compreender as políticas de formação continuada de professores 

surgiu quando iniciei1 o curso de Pedagogia na Universidade Estadual do Centro-Oeste, 

onde tive meu primeiro contato com a Educação Comparada, área que me despertou um 

imenso interesse. Tive a oportunidade de participar de dois projetos de pesquisa sobre a 

formação de professores nos dois países, e um terceiro não tão voltado para a formação de 

professores, mas que mapeava a expansão do Ensino Superior também no Brasil e na 

Argentina. 

Ao identificar as contribuições da Educação Comparada no campo das políticas 

educacionais, tive certeza de que gostaria de aprofundar os estudos na área, o que 

direcionou meu trabalho de conclusão de curso, intitulado A formação inicial do professor 

da educação infantil no Brasil e na Argentina: Uma análise comparativa dos documentos 

que orientam a formação. Além disso, as questões relacionadas à educação inclusiva 

sempre me despertaram muita preocupação, inquietude, levando-me a inúmeros 

questionamentos. Na minha graduação em Pedagogia, além de participar de projetos 

voltados para a formação de professores, tive a oportunidade de participar do Programa 

 
1 O uso da primeira pessoa do singular nesse momento do texto representa uma experiência pessoal. 
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Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID, na área de educação especial, o 

que também contribuiu muito para a minha proximidade com a temática. 

 Ao ingressar no curso de Pós-graduação em Educação – nível Mestrado na 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, esses questionamentos energizaram-se, pois tanto 

a formação continuada como a educação inclusiva sempre estão em evidência nas 

discussões referentes às políticas educacionais.   

 Além disso, consideramos importante esclarecer o motivo pelo qual optamos por 

constituir uma comparação entre as políticas públicas de formação continuada de 

professores dos países em tela. Ambos os países, ao longo dos anos, cultivaram inúmeros 

acordos e alianças de cooperação bilateral, o que eleva o país platino à condição de um dos 

que mais acordos possui com o Brasil. Ademais, são os Estados sul-americanos que mais 

se destacaram no desenvolvimento da tecnologia sensível junto à América Latina. Nessa 

perspectiva, esses processos de integração bilateral Brasil-Argentina ocorrem em nível da 

tecnologia nuclear pacífica e na constituição de um mercado comum regional junto aos 

países do Cone Sul. Assim, ambos os países do Cone Sul são fundamentais para o 

MERCOSUL, também à cooperação da América Latina.  

 Em meio aos blocos sub-regionais, destacamos o Bloco Econômico Regional 

Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, criado em 26 de março de 1991, por decisão 

política das repúblicas do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, com a assinatura do 

Tratado de Assunção, com o objetivo de promover a relação econômica entre esses países. 

Atualmente, são Estados-parte do MERCOSUL o Brasil, a Argentina, o Paraguai2, o 

Uruguai e a Venezuela3. A Bolívia4 encontra-se em processo de adesão ao bloco. Ainda 

 
2Sobre a situação do Paraguai, que, supostamente ao ter quebrado sua ordem democrática, foi 

suspensa em junho de 2012 do bloco do MERCOSUL, Estados-partes decidem cessar sua 

suspensão pelo disposto: “1.- Cessar a suspensão determinada em 29 de junho de 2012 na cidade 

de Mendoza, a partir da posse do novo governo constitucional na República do Paraguai, prevista 

para o próximo dia 15 de agosto. 2.- Considerar cumpridos os requisitos estabelecidos pelo artigo 

7º do Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático, a partir do próximo dia 15 de 

agosto, quando a República do Paraguai reassumirá plenamente seu direito de participar nos 

órgãos do MERCOSUL e das deliberações” (Decisão sobre o fim da suspensão do Paraguai no 

MERCOSUL em aplicação do Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático - 12 de 

julho de 2013 – Montevidéu). 
3 Membro do MERCOSUL conforme o disposto no artigo 1° da Decisão Nº 27/12, “A partir de 

12de agosto de 2012, a República Bolivariana da Venezuela adquirirá a condição de Estado Parte 

e participará com todos os direitos e obrigações no MERCOSUL, de acordo com o artigo 2° do 

Tratado de Assunção e nos termos do Protocolo de Adesão”. 
4 País associado desde 1996, e que, por meio do Protocolo de adesão do Estado Plurinacional da 

Bolívia ao MERCOSUL feito na cidade de Brasília, República Federativa do Brasil, no dia 07 de 
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são países associados o Chile (desde 1996), o Peru (desde 2003), a Colômbia, o Equador 

(desde 2004), a Guiana e o Suriname (ambos desde 2013). Dessa forma, temos 12 países 

envolvidos com o MERCOSUL, dos quais limitamos nossa escolha entre aqueles que se 

constituem Estados-parte. Como já tínhamos interesse pelo Brasil, nosso país de origem, 

optamos pela Argentina, como segundo Estado-parte do MERCOSUL para nossa pesquisa. 

Ademais, tanto Brasil quanto Argentina, são Repúblicas Federativas, ambos 

passaram por processos semelhantes de colonização, ditadura militar e recomposição da 

democracia. Foram da concorrência à cooperação e tiveram papel fundamental na 

composição do MERCOSUL. Com alianças bem firmadas, Brasil e Argentina são, hoje, 

grandes parceiros no campo político, econômico, educacional, tecnológico e social. 

 Essa relação à aproximação bilateral entre Brasil e Argentina, especialmente com 

os acordos firmados na década de 1980, instituem o desfecho do MERCOSUL, 

diferenciando o livre comércio da região como um afoito interesse de cooperação regional 

para além dos países do Cone Sul. 

Além disso, como antecedentes mais próximos, embora com inúmeras diferenças, 

Argentina e Brasil vivenciaram processo de redemocratização nos anos 1980, e com ele os 

impactos ocasionados pelas altas taxas inflacionárias e pela estagnação econômica. Na 

década de 1990, observou-se a redefinição do papel do Estado e a adoção de políticas mais 

liberais, marcadas pela privatização e descentralização, e nos anos 2000, a ascensão de 

governos com uma linha progressista. 

 Assim, consideramos relevante manter uma preocupação com a diversidade cultural 

existente nesses países, além de considerar as atuais condições de desigualdade local e 

regional no que se refere às questões educacionais. Por fim, outro ponto determinante pela 

análise comparativa configurou-se pelas proximidades nos aspectos educacionais entre os 

dois países, especialmente instigadas a partir de influências exercidas por organismos 

internacionais na representação das políticas educacionais. 

Diante do exposto, consideramos fundamental uma investigação aprofundada das 

políticas envolvidas no processo de formação continuada de professores para o contexto 

inclusivo. Pensar a dimensão da escolarização implica pensar o fazer pedagógico, ou seja, 

o trabalho do professor, profissional que deve ser altamente formado a fim de atender às 

exigências educacionais. Dessa forma, analisar as políticas de formação dos professores 

 
dezembro de 2012, solicitou adesão ao Bloco Regional. Em 2015, o Protocolo de Adesão de 

Bolívia ao MERCOSUL foi assinado pela totalidade dos Estados-parte, e agora se encontra em 

vias de incorporação pelos congressos desses Estados-parte. MERCOSUL - DEC. N° 68/12. 
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em diferentes países constitui-se como maneira de encontrar um sentido na educação para 

além da territorialidade. 

Para tanto, realizamos, através da pesquisa bibliográfica e documental, uma análise 

legal dos documentos que norteiam e regulamentam a formação continuada de professores 

no Brasil e na Argentina após as reformas educacionais da década de 1990, que 

representam um marco nas reformas educacionais impulsionadas na América Latina. Tais 

reformas são fruto da necessidade de adequação “[...] à nova ordem econômica, das 

mudanças trazidas pela revolução tecnológica e pelos novos sistemas de informação e 

comunicação” (BUENO et al., 2012, p.1).  

No bojo das reformas educacionais, seus ideais aparecem consolidados basicamente 

nos seguintes aspectos: mudanças nos currículos, sistemas nacionais e internacionais de 

avaliação, formação inicial e continuada de professores, inclusão, educação a distância e o 

uso das tecnologias da informação e comunicação. Nesse contexto, marcado pela inovação 

tecnológica, científica e social, destacamos dois aspectos: o interesse sobre a formação de 

professores e a promoção da educação inclusiva.  

No que diz respeito à formação de professores, sua ascensão nos últimos anos 

chama a atenção, com destaque para o campo da investigação entre os diversos estudiosos, 

educadores, legisladores, instituições e governos que manifestaram argumentos e contra-

argumentos acerca da docência, tanto no âmbito internacional como nacional. Assim, 

[...] as tecnologias da reforma da educação não são simplesmente 

veículos para a mudança técnica e estrutural das organizações, mas 

também mecanismos para ‘reformar’ os professores e para mudar o que 

significa ser professor. Isto é, ‘a formação e actualização das capacidades 

e atributos do SER professor’ (DEAN, 1995, p.567). A reforma não muda 

apenas o que nós fazemos. Muda também quem nós somos [...] (BALL, 

2002, p. 4-5, grifos do autor). 

Assim, compreender o processo de formação continuada de professores implica 

entender que este se constitui um campo de tensões e disputas, em que as lutas internas 

alinhadas às hierarquias presentes no campo das políticas docentes revelam os conflitos, 

também nas “[...] relações de poder que permeiam as relações humanas nas instituições de 

formação de professores” (MARTINEZ, 2014, p.55) e nas políticas que orientam e 

instituem essa formação. Essas tensões e disputas, na maioria das vezes, favorecem os 

interesses privados.  Para Bueno et al. (2012, p.3), 

A multiplicação de cursos de formação professores de níveis, extensão e 

modalidades diversas é uma das ênfases das políticas correntes, as quais 

têm favorecido, por meio de consórcios e parcerias diversas, abertura 



 
 

5 
 

crescente para a entrada de empresas privadas no terreno antes reservado 

à atuação do Estado. O agravamento das condições de trabalho dos 

professores e a qualidade insatisfatória de muitos desses programas têm 

acirrado o debate entre educadores e pesquisadores sobre essa questão, 

entre outras razões, pelo fato de que tais políticas, mais do que 

democratizar a educação, têm contribuído para a produção de novas 

hierarquias sociais.    

A sociedade contemporânea impõe inúmeras exigências para a formação, e as 

mudanças curriculares buscam atender as demandas. Deste modo, a formação continuada 

vem sendo colocada como uma necessidade em todos os setores da sociedade, tendo em 

vista as alterações constantes nos conhecimentos, nas tecnologias e no mundo do trabalho. 

Por isso, compreender e discutir a formação, as condições de trabalho e carreira dos 

professores “[...] se torna importante para a compreensão e discussão da qualidade 

educacional de um país, ou de uma região” (GATTI, 2009, p.92). No entanto, como aponta 

Goergen (2013), é praticamente impossível relacionar diretamente a educação às demandas 

do mercado. É imprescindível atentarmos para a formação humana. 

No entanto, não podemos desconsiderar que as reformas ocorrem sob orientação 

dos organismos internacionais. Como exemplo podemos citar as políticas emanadas do 

Banco Mundial (BM) para a Educação na América Latina e no Caribe, alinhadas na IV 

Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtien (1990), e definidas após outros 

encontros. Isso é visível na Lei nº 9.394/96, que estabeleceu o Plano Nacional de Educação 

para o Brasil, cujas metas decenais direcionaram o sistema educacional para as demandas 

do mercado de trabalho e instauraram a formação continuada no próprio serviço, inclusive 

com cursos a distância (BRASIL, 1996).  

A formação continuada na Argentina foi regulada pela Lei Federal de Educação 

(LFE) nº 24.195/1993(ARGENTINA, 1993), hoje extinta e substituída pela Lei de 

Educação Nacional (LEN) n° 26.206 de 2006 (ARGENTINA, 2006). O discurso oficial da 

reforma, assim como tem ocorrido no Brasil, vincula a profissionalização e a formação 

docente continuada com a melhoria da qualidade da educação, mas em sintonia com as 

particularizações dos organismos internacionais. 

Na realidade, as políticas postas aos professores implicam, também, em novas 

responsabilidades, pois, na maioria das propostas educacionais traçadas após as reformas 

da década de 1990, competências e habilidades são necessárias a sua profissão, nesses 

tempos de novas condições e modalidades de trabalho (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 

2011).Assim, emergem padrões e modelos aligeirados de formação inicial de professores, 

suscitando a expansão da formação em contínuo, a qual vem atender as orientações do 
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Banco Mundial (1995), bem como a demanda imposta pela nova configuração da 

sociedade. No campo da educação especial, historicamente, percebem-se sucessivas 

mudanças paradigmáticas, normativas e conceituais que implicam, ou deveriam implicar, 

em mudanças nas práticas sociais e educacionais envolvendo os sujeitos da educação 

especial. 

Assim sendo, para ambos os países, a década de 1990 trouxe transformações nos 

sistemas educacionais, com a adoção de medidas visando a adequar as diretrizes da política 

educacional às normativas das agências internacionais (ênfase no ensino básico, 

capacitação docente, focalização dos gastos com a educação, etc.), destacando-se,então,a 

ação do BM.  

Sobre a formação continuada, a ênfase dada pelo BM é uma formação decorrente 

de uma análise que “privilegia aspectos econômicos, baseada em estudos de custo-

benefício, em que a formação docente é pensada em termos da melhor forma de se 

produzir um profissional competente tecnicamente” (SANTOS, 2000, p.174). Nesse 

contexto, a educação em serviço apresenta-se como forma mais econômica e mais hábil de 

formar profissionais para a educação. Assim, 

A redução da educação inicial e o investimento na educação continuada 

são, pois, compatíveis com um projeto educacional de viés econômico, 

fundamentado em uma visão técnica e instrumental da educação. Para os 

que defendem melhorias no campo educacional, relacionando-as com o 

desenvolvimento de um projeto social, ligado a ideais democráticos, a 

formação inicial é valorizada na medida em pode dotar os docentes de 

capacidade crítica e criadora, pelo estudo, pela discussão e pela análise do 

processo de ensino-aprendizagem e de todos os seus condicionantes 

políticos, econômicos, sociais e culturais (SANTOS, 2000, p. 174). 

Dessa forma, o modelo de investimento proposto pelo Banco Mundial na formação 

continuada de professores é baseado na perspectiva de melhorar o desempenho docente, 

mediante maior propriedade que ele possa ter dos conteúdos referentes às disciplinas para 

ministrá-las, e instrumentalizá-lo para seguir diretrizes e normas curriculares. Assim sendo, 

o BM privilegia, na educação continuada, o conhecimento do conteúdo das disciplinas, 

alegando que ele tem mais influência no rendimento dos alunos do que o conhecimento 

pedagógico dos professores. Outro aspecto que o BM preconiza é o uso da educação a 

distância, considerando ser uma oferta mais barata, se comparado com modalidades 

presenciais. Entretanto, não há evidências de que seja uma modalidade que trará bons 

resultados no processo de formação continuada de docentes. 
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Sobre a educação inclusiva, Silva (2016, p. 2) explica que essa modalidade “[...] se 

apresenta com a justificativa de redução das condições impeditivas que limitam a 

participação social e o pleno exercício da cidadania das pessoas com necessidades 

educacionais especiais”. Embora as discussões acerca da inclusão em nível mundial datem 

desde o fim da Segunda Guerra Mundial, no contexto brasileiro, a temática 

foiimpulsionada com a Constituição Federal de 1988. Suas políticas efetivadas foram “[...] 

em decorrência da disseminação dos ideais e orientações das conferências e convenções 

internacionais das quais o país foi signatário a partir da década de 1990” (SILVA, 2016, 

p.2).  

As políticas de inclusão permitiram a ampliação dos espaços de discussão sobre a 

educação especial, transpondo seus próprios limites e envolvendo os diferentes níveis e 

modalidades de ensino. As necessárias mudanças e as discussões surgidas no contexto 

escolar envolveram diretamente a formação de professores, ou a falta de formação, 

apontadas pelos próprios professores, para trabalharem com alunos que necessitam de 

atendimento especializado. É nesse contexto que emerge o receio, a resistência e as 

argumentações que questionam o trabalho com esses alunos, considerando a inexistência 

de experiências anteriores e a falta de formação específica, seja ela inicial ou continuada, 

para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

Para Vinente, Silva e Silva (2015, p.1), “o movimento pela universalização do 

ensino e a redemocratização das práticas escolares encontra-se respaldado nos discursos e 

documentos que apregoam a inclusão escolar como paradigma educacional emergente”, 

fundamentado na concepção dos direitos humanos, contextualizando as circunstâncias 

históricas da produção da exclusão dentro e fora do ambiente escolar (BRASIL, 2008). 

Ampliando a discussão, 

Com o advento da Educação Inclusiva, o direito universal irrestrito à 

educação passa a ser reafirmado, porém não basta apenas a inserção física 

na sala de aula para que efetivamente todos os alunos aprendam. É 

necessário atendimento às necessidades específicas de alguns alunos, ou 

seja, a garantia de que todos aprendam, traduz-se em um desafio para a 

prática pedagógica dos professores, até então formados para atuar em 

turmas de caráter homogêneo. Surge a necessidade de encontrar maneiras 

diferenciadas para que qualquer barreira que um aluno apresente para 

aprender os conteúdos acadêmicos seja eliminada (REDIG; MASCARO; 

DUTRA, 2017, p.37). 

Dessa forma, os novos desafios trazidos pelo período da implantação das políticas 

de inclusão escolar evidenciam a necessidade de (re)pensar a formação continuada dos 

professores que atuam com esses alunos dentro da sala de aula comum. Isto porque a 
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maioria desses professores, em sua formação inicial, não estiveram familiarizados com a 

diversidade presente no contexto da inclusão. Além disso, é necessário pensar propostas 

colaborativas e articuladas entre os professores da sala de aula comum e aqueles que 

trabalham com Atendimento Educacional Especializado (AEE) e o apoio pedagógico de 

caráter complementar e suplementar (BRASIL, 2008).  

Delimitamos nossa investigação para a formação continuada de professores da 

Educação Básica para o contexto inclusivo no Brasil, e professores da Educação Primária 

na Argentina. Desse modo, na tentativa de compreender os processos formativos para os 

professores que atuam em salas de aula comum dentro do contexto inclusivo, temos como 

objetivos específicos: a) Identificar e caracterizar as políticas de formação continuada de 

professores da Educação Básica no Brasil e da Educação Primária na Argentina, 

considerando o contexto inclusivo; b) Compreender os discursos presentes nos documentos 

norteadores das políticas de formação continuada em ambos os países investigados; e 

c)Identificar os aspectos convergentes e/ou divergentes da formação continuada de 

professores para o contexto inclusivo nos países em tela, a fim de aprofundar o 

conhecimento dessa formação no Brasil, a partir do conhecimento da formação docente na 

Argentina.  

Considerando o exposto, nos cabe questionar: Quais diferenças entre as políticas de 

formação continuada de professores para o contexto inclusivo entre Brasil e Argentina? 

Partindo de uma problemática do paradigma da inclusão, buscamos investigar as políticas 

propostas em cada país para a oferta de formação continuada de professores de modo a 

aperfeiçoar a aplicabilidade e a implantação das políticas educacionais, estabelecendo 

quais documentos orientam a formação, a fim de atender os alunos com necessidades 

educacionais especiais (NEE) em suas especificidades, assegurando sua efetiva 

aprendizagem. Desse modo, investigar a formação continuada de professores para o 

contexto inclusivo compreende desvelar um espaço permeado por políticas, instituições e 

especificidades locais e nacionais, que podem se diferenciar dentro do contexto de cada 

país, mesmo com as prescrições internacionais. Assim, a Educação Comparada acrescenta 

importantes reflexões da realidade e das distinções de cada país pesquisado. 

A despeito da utilização de vários conceitos diferentes nas legislações consultadas 

para se referir às pessoas com necessidades educacionais especiais (discapacitados, 

portadores de deficiência, personas com discapacidades, alumnos com necesidades 

educativas especiales, etc.), para os efeitos deste trabalho, adota-se a terminologia pessoas 

com NEE pela maior abrangência do termo, além de ser a terminologia utilizada nos 
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últimos documentos oficiais do Brasil e da Argentina. As pessoas com NEE demandam, 

por suas condições específicas, o apoio, a complementação, a suplementação ou, ainda, a 

substituição dos serviços educacionais comuns, viabilizados pela educação especial, o que, 

evidentemente, não se restringe aos indivíduos com deficiências físicas ou mentais. 

Por fim, é oportuno explicarmos que, posto que tenhamos como objeto de estudo as 

políticas de formação continuada de professores, em alguns momentos do texto 

dissertativo, esbarramos nas políticas de formação inicial, pois uma pressupõe a outra, e 

além disso, ambos os países intencionam propostas em uma tentativa de articulação entre 

elas. A presente pesquisa tem como objetivo analisar comparativamente as políticas 

públicas de formação continuada de professores da Educação Básica5 para o contexto 

inclusivo no Brasil e na Argentina. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS: A PERSPECTIVA COMPARADA E AS 

CONTRIBUIÇÕES DA HERMENÊUTICA 

 Do ponto de vista metodológico, a pesquisa, de cunho qualitativo, utilizou a análise 

bibliográfica e documental, a partir do método hermenêutico e na perspectiva comparada, 

com o objetivo de compreender, verificar e interpretar quais os discursos presentes nas 

políticas de formação continuada de professores da Educação Básica no Brasil e na 

Argentina. 

A hermenêutica consiste na arte de interpretar, pois a forma verbal hermenêuein 

significa: “[...] 1) exprimir em alta voz, ou seja, dizer; 2) explicar, como quando se explica 

uma situação e 3) traduzir, como na tradução de uma língua estrangeira. Os três 

significados podem ser expressos pelo verbo português ‘interpretar’ [...]” (PALMER, 

1997, p. 24). Assim, 

Entender e interpretar os textos não é somente um empenho da ciência, já 

que pertence claramente ao todo da experiência do homem no mundo [...] 

seu propósito é o de procurar por toda a parte a experiência da verdade, 

que ultrapassa o campo da metodologia científica, e indagar de sua 

própria legitimação, onde quer que a encontre. É assim que se aproximam 

as ciências do espírito das formas de experiência que se situam fora da 

ciência: com a experiência da filosofia, com a experiência da arte e com a 

experiência da própria história. Todos estes são modos de experiência, 

nos quais se manifesta uma verdade que não pode ser verificada com os 

meios metódicos da ciência (GADAMER, 1997, p. 32).  

 
5O termo Educação Básica, utilizado nesta pesquisa, refere-se aos níveis: a) Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio no Brasil; b) Educação Inicial, Educação Primária e Educação Secundária na 

Argentina. 
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Na visão de Scheiermacher (1768 – 1834) e Dilthey (1833 – 1911), todo e qualquer 

texto ou manifestação linguística é compreendido e interpretado hermeneuticamente. 

Assim, a “[...] hermenêutica tem como tarefa a compreensão dos textos" (GADAMER, 

1997, p. 570). Explicando de outro modo, é quando o pesquisador assume uma posição 

frente ao que compreendeu. 

Para Ricoeur (1988, p.17), a hermenêutica é “[...] a teoria das operações da 

compreensão em sua interpretação dos textos”, e o primeiro ponto sobre o qual se debruça 

é a linguagem, especialmente a escrita. Desse modo, a tarefa hermenêutica se desenvolve 

diante dos textos escritos, e a superação da leitura do texto é, pois, a tarefa mais elevada da 

compreensão. Para Gadamer (1997), a relação do homem com o mundo ocorre pela 

linguagem. Logo, 

O ser que pode ser compreendido é linguagem. O fenômeno 

hermenêutico devolve aqui a sua própria universalidade à constituição 

ôntica do compreendido, quando a determina, num sentido universal, 

como linguagem, e determina sua própria referência ao ente, como 

interpretação. Por isso, não falamos somente de uma linguagem da arte, 

mas também de uma linguagem da natureza, e inclusive de uma 

linguagem que as coisas exercem (GADAMER, 1997, p. 687). 

 Para o autor, é pela linguagem que os interlocutores realizam acordos. A troca de 

mensagens entre os interlocutores por meio do manejo dos conteúdos fomenta um 

exercício de discernimento por parte dos sujeitos, que é compreendido por Ricoeur (1988) 

como a própria interpretação. Partindo desse pressuposto temos que, 

A partir de uma abordagem hermenêutica poderíamos dizer que o texto é 

a mensagem, a fala, o discurso dos sujeitos; o contexto do texto passa a 

ser o contexto social-político-econômico-cultural-vital dos sujeitos que 

fazem a experiência do processo educativo, como uma formação crítica 

ou como alienação. O universo das significações se dá num contexto 

concreto, mas como captar o discurso (enquanto modo de dizer e 

interpretar o mundo) do ser-aí? (GHEDIN, 2004, p. 5). 

É importante destacar que o contexto histórico é fundamental para o exercício 

hermenêutico, pois "[...] antes da coerência de um texto, vem a da história, considerada 

como o grande documento do homem, como a mais fundamental expressão da vida" 

(RICOUER, 1988, p. 23). Toda a história vivida pela humanidade foi transmitida por meio 

das diferentes manifestações da linguagem, onde coexistem presente e passado.   

No que diz respeito ao registro escrito, tudo o que “[...] todo o transmitido está 

simultaneamente aí para qualquer presente” (GADAMER, 1997, p. 568), o que permite 
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acesso livre e irrestrito de toda consciência do presente aos fatos históricos. Em outras 

palavras, a “hermenêutica é o acesso do indivíduo ao saber da história universal, é a 

universalização do indivíduo” (RICOEUR, 1988, p. 28). Nesse sentido, “justamente 

porque o universal sempre é pensado dentro das possibilidades de uma dada linguagem, a 

hermenêutica é essencial para a compreensão do pensamento [...]” (SCHLEIERMACHER, 

1999, p. 14). 

Dessa forma, falar em hermenêutica implica compreender, constituindo um ato 

permanente de reconciliação com o outro, com a natureza, com a realidade e com o mundo 

da vida. Por fim, a hermenêutica passa pela relação com o outro. Por meio da interpretação 

o texto deve vir a fala, mas nenhum texto fala se sua linguagem não alcançar o outro 

(RICOUER, 1988). Portanto, “[...] a interpretação tem de encontrar a linguagem correta, se 

é que quer fazer com que o texto realmente fale” (RICOUER, 1988, p. 59). 

Uma das razões pela qual optamos pelo método hermenêutico foi a característica de 

leitura assumidamente hermenêutica, que apresenta quatro categorias epistemológicas, 

quais sejam: a compreensão; a apreensão; a interpretação; e a divulgação. Enquanto as três 

primeiras se referem ao momento da leitura, estudo e reflexão dos textos lidos e estudados, 

a última efetivou-se no momento de construção do nosso texto dissertativo. 

Assim, como o trabalho hermenêutico parte de uma análise do contexto macro para 

o estudo mais aprofundado e específico, ou seja, um contexto micro, entendemos a 

hermenêutica como um caminho viável para a concretização da pesquisa. Na presente 

investigação, partimos dos documentos e orientações internacionais (contexto macro) para 

os países latino-americanos, pretendendo chegar a uma realidade específica (contexto 

micro); ou seja, a formação continuada de professores da Educação Básica no Brasil e na 

Argentina. 

 Partindo dessas breves considerações acerca da importância e das possibilidades da 

hermenêutica para a pesquisa aqui intencionada, ainda vale destacar que, como se trata de 

dois países, optamos por realizar este estudo pelo viés da perspectiva comparada, pois a 

Educação Comparada acrescenta importantes reflexões da realidade e das distinções de 

cada país pesquisado.  

A princípio, objetivando orientar didaticamente os estudos comparativos, retomam-

se quatro passos clássicos de dimensões da análise propostas por Bereday (1972): 

descrição, justaposição, interpretação; e comparação. Na etapa descritiva, buscou-se o 

levantamento dos dados, que foram comparados posteriormente. Essa etapa é o momento 

de buscar dos dados, da apresentação, e interpretação dos dados levantados, por isso ela 
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tende a ser aquela que demanda um longo tempo de investigação. Esses dados têm por 

objetivo um levantamento histórico, social, contextual e legal das políticas docentes nos 

países a serem investigados. Para tanto, foi realizado levantamento bibliográfico e 

documental das políticas postas para a formação continuada docente e dos discursos 

presentes em tais políticas. Isto porque,  

No tocante ao mercado simbólico, entendido como aquele que designa 

determinados espaços habitados por múltiplas vozes que concorrem entre 

si, encontramos os documentos como fontes e/ou fontes como 

documentos, que testemunham uma produção social dos sentidos, o que 

requer considerações acerca da polifonia, polissemia, contexto, 

concorrência discursiva e posicional, habitus e lugares de interlocuções 

(SILVA, 2016, p. 2014). 

 A fase de interpretação “[...] possui característica de alta relevância quando se trata 

de um estudo que utilizou bases legais [...]” (AGUILAR et al., 2016, p. 133). Ela se 

constitui na tentativa de interpretar e analisar os discursos presentes nos dados levantados 

com recursos e métodos de outras ciências sociais, “[...] dando margem para uma discussão 

de cunho hermenêutico jurídico” (AGUILAR et al., 2016, p.133). Conforme Ferreira 

(2001), a interpretação e análise dos dados devem focar em uma análise explicativa dos 

dados contextuais que são revelados durantea pesquisa. Nesse sentido, é importante que o 

pesquisador interprete e avalie, com veridicidade, se sua análise segue o objetivo da 

pesquisa. 

Na etapa de justaposição é o momento do primeiro confronto, com vistas a 

estabelecer o tertium comparationis (BEREDAY, 1972). Como última etapa, a 

comparação implica na análise das dimensões comparativas, pois, “[...] para bem 

comparar, torna-se necessário analisar o que se pretenda conhecer, pois pela análise se 

multiplicam os aspectos dos confrontos possíveis” (LOURENÇO FILHO, 2004, p.48). A 

fase de justaposição dos dados teve por finalidade o confronto dos dados e a conclusão 

sintética, pois a comparação propriamente dita necessita da justaposição. 

 A última fase, chamada de comparação, é onde resultamos a comparação a partir de 

tudo o que foi estudado e recolhido durante a fase descritiva. Nesta etapa, tomamos o 

cuidado para que não seja apenas uma descrição de características e particularidades de 

cada país, mas que se constitua como comparação, como pontos de aspectos convergentes 

e divergentes, favorecendo a compreensão das políticas de formação continuada de 

professores da Educação Básica para o contexto inclusivo. Esta etapa foi finalizada com a 
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conclusão sintética de todos os dados que encontramos acerca das políticas de formação 

continuada para o contexto inclusivo de cada país. 
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CAPÍTULO I - ASPECTOS CONCEITUAIS ACERCA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

EDUCACIONAIS, FORMAÇÃO CONTINUADA E INCLUSÃO 

Neste capítulo são abordados os aspectos conceituais acerca de políticas públicas 

educacionais, formação continuada e inclusão. Para tanto, é importante explicar que toda 

política pública de um contexto local, seja ele municipal, estadual ou nacional, é elaborada 

a partir de influenciadores externos. Assim, as políticas públicas de educação têm sido 

elaboradas de modo a atender as exigências enunciadas nos documentos dos organismos 

internacionais. Portanto, é necessário partir da premissa de que elas estão atreladas, 

incontestavelmente, em um campo de extrema complexidade nos âmbitos nacional e 

global, em que os interesses políticos e econômicos, acordos internacionais entre governos 

e sociedade civil demonstram-se de forma homogênea.  

 Assim sendo, documentos internacionais de importantes organismos multilaterais 

atribuíram à educação a sustentação da competitividade nos anos 1990, a partir de “[...] 

diagnósticos, análises e propostas de soluções consideradas cabíveis a todos os países da 

América Latina e Caribe, tanto no que toca à educação quanto à economia” (SHIROMA; 

MORAIS; EVANGELISTA, 2011, p. 47). Para Afonso (2001, p. 24), 

[...] é inegável que, com uma intensidade maior ou menor, todos os países 

se confrontam hoje com a emergência de novas organizações e instâncias 

de regulação supranacional (ONGs, Mercosul, Organização Mundial do 

Comércio, União Europeia), cuja influência se vem juntar a outras 

organizações que já não são recentes, mas que continuam a ser muito 

influentes (Banco Mundial, OCDE, FMI), sendo que elas têm sempre 

implicações diversas, entre as quais, e de acordo com o objecto deste 

trabalho, aquelas que directa ou indirectamente ditam os parâmetros para 

a reforma do Estado nas suas funções de aparelho político-administrativo 

e de controle social, ou que induzem em muitos e diferentes países a 

adopção de medidas ditas modernizadoras que levam o Estado a assumir 

também, de forma mais explícita, uma função de mediação, de adequação 

às prioridades externamente definidas ou, mesmo, de promoção das 

agendas que se circunscrevem a ditames mais ou menos ortodoxos da 

fase actual de transnacionalização do capitalismo e de globalização.  

 Assim, as políticas criadas em todos os países acabam sendo influenciadas, direta 

ou indiretamente, pelas propostas de tais organismos multilaterais que, de uma forma ou de 

outra, sob a justificativa de modernização dos estados nacionais, instituem na necessidade 

de domínios de competências básicas, por parte dos estudantes, para atender à demanda do 

mercado de trabalho. 

 Dessa forma, antes de iniciar as descrições sobre o conjunto de orientações de 

organismos internacionais para a educação e as influências na elaboração das políticas 
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públicas educacionais no Brasil e na Argentina, é essencial compreender os mecanismos 

presentes nesse processo, como o fenômeno da globalização. São atribuídos diferentes 

significados para o termo globalização: 

Para alguns, significa fundamentalmente o surgimento de instituições 

supranacionais, cujas decisões determinam e restringem as opções 

políticas de qualquer estado-nação em particular; [...] Para outros, 

significam primeiramente o auge do neoliberalismo como um discurso de 

política hegemônica; para outros a globalização significa mais que nada o 

surgimento de novas formas culturais globais, meios de comunicação e 

tecnologias da comunicação, que moldam as relações de filiação, 

identidade e interação dentro e fora dos marcos culturais locais 

(BURBULES; TORRES, 2001, p. 13).  

 Assim sendo, as organizações internacionais, desde o âmbito global, vêm 

disseminando um conjunto de orientações para a educação, principalmente para os países 

em desenvolvimento, como apresentam Morrow e Torres (2005, p. 48): 

[...] Os organismos bilaterais e multilaterais (fundamentalmente o papel 

educativo do Banco Mundial e da UNESCO) têm forte presença na 

formulação da política educacional, além dos contextos de austeridade 

financeira e das reformas estruturais das economias. 

 Nota-se que algumas organizações desempenham mais domínio nas recomendações 

para a educação, entre elas o Banco Mundial (BM), assim como a Organização das Nações 

Unidas (ONU). Contudo, é preciso destacar o caráter homogêneo das orientações das 

organizações internacionais, em específico para os países em desenvolvimento, como é o 

caso do Brasil e da Argentina. 

 Em 1990 aconteceu a Conferência Mundial de Educação para Todos, financiada 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo BM. Participaram desse evento agências 

internacionais, Organizações Não Governamentais (ONG), governos, associações, 

profissionais e personalidades de destaque no plano educacional em todo mundo. “Os 155 

governos que subscreveram a declaração ali aprovada comprometeram-se a assegurar uma 

educação básica de qualidade a crianças, jovens e adultos” (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2011, p. 47). A conferência teve como objetivo principal a revitalização 

do compromisso mundial de educação para todos. 

 De acordo com Torres (2001), a Conferência Mundial de Educação para Todos não 

foi só uma tentativa de garantir a Educação Básica para todo o planeta, também foi uma 

tentativa de reconstruir a visão e a abrangência dela. Portanto, a Educação para Todos 
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serviu de marco para o delineamento e a execução de políticas educativas durante a década 

de 1990. Sobretudo, a conferência chamou atenção mundial para a importância e a garantia 

da Educação Básica, compreendida como o Ensino Primário e o Secundário, o que 

representa, no mínimo, oito anos de escolarização. 

 A reforma na formação de professores veio logo em seguida da prioridade de 

universalização da Educação Básica, “afinal para fazer face a esse contingente de alunos é 

preciso que se forme o pessoal necessário e adequado a tal empreitada” (MAUÉS, 2003, 

p.99). Determinados ministérios de educação consideram a formação dos professores a 

segunda etapa das reformas educacionais. Assim, 

As reformas na formação de professores têm buscado traduzir uma 

preocupação básica a respeito do papel que esse profissional deve 

desempenhar no mundo de hoje. Considerando-se os aspectos já 

abordados ao longo do texto – as reformas na educação como meio ou 

forma de regulação social e de ajuste estrutural, o poder dos organismos 

multilaterais junto aos governos na determinação das políticas, a atuação 

do mercado como definidor das necessidades e dos conhecimentos a 

serem adquiridos, o papel da educação como motor do crescimento 

econômico –, pode-se observar que o movimento internacional tem 

indicado atualmente alguns elementos básicos que devem compor a 

arquitetura da formação de professores (MAUÉS, 2003, p.99). 

 Dentro dos elementos constitutivos desse novo receituário da formação, está a 

formação continuada. De forma geral, a formação continuada é integrante de todas as 

reformas que se estão processando, tendo sempre como alvo maior a busca de um 

alinhamento dos professores que já estão em exercício com as últimas decisões que se 

referem às políticas educacionais.  

 De acordo com Maués (2003), a formação continuada está frequentemente ligada a 

duas expressões, quais sejam: o aperfeiçoamento profissional e a formação contínua. Em 

relação à primeira definição apresentada, alude-se a todas as atividades que comportam o 

desenvolvimento das competências, os conhecimentos, e outras características necessárias 

para o processo de ensino-aprendizagem. Esses aspectos envolvem a reflexão, o trabalho 

pessoal e os cursos formais. Já em relação à segunda definição, formação contínua, o 

trabalho refere-se mais individualmente às ações de formação, das quais participam os 

professores que já estão em exercício. A partir dessa apreensão, a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) coliga pelo menos seis objetivos que 

esse tipo de formação pode ter: 

A atualização dos conhecimentos após a formação inicial, a adaptação 

das competências ao novo contexto, a possibilidade de aplicação das 
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mudanças determinadas pela administração central, a possibilidade de 

aplicar as novas estratégias concernentes à prática de ensino, a troca de 

informações e de competências entre os professores, a ajuda aos 

professores mais fracos a fim de que melhorem sua eficiência (MAUÉS, 

2003, p. 104). 

 Nota-se que, novamente, a questão da aceitação implícita das políticas 

governamentais é comprovada; ou seja, o objetivo maior da formação continuada é a 

adaptação às exigências colocadas pelos governos, que apresentam a necessidade de uma 

modernização à globalização.  

 Além disso, existe uma corrente de gestores da educação que coloca a formação 

continuada também como uma forma de reparar as lacunas da formação inicial, colocando 

em dúvida o valor dela e as instituições que as fornecem. Nesse sentido, a formação 

continuada viria contribuir, em certa medida, para o aligeiramento da formação inicial, 

tendo em vista que ela não atenderia às demandas sociais. Além disso, como as mudanças 

em todos os domínios do conhecimento e da informação têm-se dado de forma aligeirada, 

caberia à formação inicial dar noções mais gerais apenas, deixando todo o resto a cargo da 

formação continuada. Esse parece ser um aspecto que tem sido, de fato, colocado em 

destaque pelas políticas públicas dos países em desenvolvimento, abrindo um enorme 

mercado de formação, o que facilitaria tanto às universidades públicas quanto às demais 

instituições de ensino (MAUÉS, 2003). 

 A partir desse cenário é que as políticas educacionais são delineadas, as reformas 

passam a ser internacionais, considerando que seus objetivos são determinados pelos 

organismos multilaterais, cujas terminações estão voltadas para o desenvolvimento 

econômico. Para tanto, buscam alinhar a escola à empresa; e os conteúdos ensinados, às 

exigências do mercado de trabalho, sendo voltada para uma sociedade globalizada, na qual 

o capital é mais importante do que a formação do ser humano como sujeito a ser crítico, 

produtor de conhecimento e construtor de sua própria história; por fim, tudo o que possa 

estar conexo com o processo de ensino-aprendizagem. As reformas trazem, hoje, essa 

marca, que deve ser analisada quanto ao significado de formação de professor que se vai 

adotar. O papel do professor é fundamental, e sua formação assume uma função central nas 

políticas públicas educacionais. 

 Portanto, percebe-se que, nas influências que as orientações originárias dos 

organismos internacionais exercem na elaboração das políticas públicas para a formação 

continuada docente no Brasil e na Argentina, destaca-se o compromisso desses organismos 

em desenvolver estratégias e mobilizar os recursos necessários para providenciar apoio 
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efetivo aos esforços nos países. Em especial, essas influências são direcionadas aos países 

da América Latina, os ditos de terceiro mundo, como é o caso da Argentina e do Brasil. 

Cabe ressaltar que, a partir da conjuntura das políticas públicas ditadas para o mundo todo, 

e em consonância com as declarações e conferências mundiais, 

[...] grau de homogeneidade entre as formulações, diagnósticos, 

justificativas e recomendações encontrado nos documentos não 

surpreende. Não raro, são os mesmos sujeitos os encarregados de colocar, 

nos diversos fóruns, os dados e propostas, disseminando argumentos 

favoráveis à reforma (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA 2004, p. 

85). 

 Nesse sentido, influenciados pelas orientações oriundas dos organismos 

internacionais, Argentina e Brasil elaboraram políticas públicas educacionais com vistas a 

atingir os objetivos que foram acordados nas conferências e fóruns mundiais. Entretanto, o 

que se torna um grande desafio para implementar as orientações em todos os países 

signatários é capacidade de cada um em aplicar essas determinações.  

 Para tanto, objetivando ampliar a compreensão desta discussão, é importante situar 

o leitor quanto aos conceitos de política pública, política pública educacional, formação 

continuada e inclusão, que são apresentados na sequência deste capítulo. 

1.1 CONCEPÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA 

 Conceituar política pública não é das tarefas mais fáceis, tamanha a variedade de 

conceitos que podem ser encontrados na literatura. Todavia, as políticas públicas 

estabelecem um conjunto de atividades dos governos, que influenciam direta ou 

indiretamente a vida das pessoas sob sua governança. 

 A expressão política pública busca definir uma situação específica da política, e 

para compreendermos essa definição, partimos do que cada palavra, separadamente, 

significa. Para esta dissertação, as traduções em português e espanhol colocam-se como 

fundamentais, levando em conta o estudo comparativo entre Argentina e Brasil. Assim, 

destaca-se que é comum observar, tanto no idioma português como no espanhol, Política 

como tradução de Policy.  

Assim, policy considera a configuração dos programas políticos, os problemas 

técnicos e a questão material das decisões políticas; ou seja, os conteúdos concretos da 

política. Contudo, “Policy lembra, de acordo com Fred Frohock, o padrão de ação 

governamental frente à cooperação social e o conflito; ou como indica Thomas Dye, Policy 

é o que o governo opta por fazer ou não fazer” (DALCASTAGNÉ, 2018, p. 25). Com base 
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nas concepções apresentadas, compreende-se que o termo Política Pública, na língua 

portuguesa, faz referência à Policy (Public Policy); e na língua espanhola, Las Políticas ou 

Las Políticas Públicas. 

 Dessa forma, política é uma palavra de origem grega, politiké, que traduz a 

condição de participação década indivíduo que é livre nas decisões sobre os rumos da 

cidade, a pólis. Já a palavra pública é de origem latina, publicus, e significa povo, do povo. 

Assim, política pública, do ponto de vista etimológico, refere-se à participação do povo 

nas decisões políticas do território onde vivem. Entretanto, historicamente, essa 

participação assumiu aspectos diferentes, acontecendo de forma direta ou indireta, por 

representações.  

De qualquer forma, um agente sempre foi fundamental no acontecimento da 

política pública: o Estado. Nesse sentido, “política pública é tudo o que um governo faz e 

deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões” (AZEVEDO, 

2003, p. 38). Em um conceito ampliado, Souza (2003, p.13, grifo do autor) define política 

pública como um 

Campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo 

em ação’ e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando 

necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações e ou 

entender por que o como as ações tomaram certo rumo em lugar de outro 

(variável dependente). Em outras palavras, o processo de formulação de 

política pública é aquele através do qual os governos traduzem seus 

propósitos em programas e ações, que produzirão resultados ou as 

mudanças desejadas no mundo real. 

 Dessa forma, compreendemos a política pública com essa dupla função, da ação e 

da análise dessa ação, com o intuito de compreendê-la e transmutá-la, quando necessário. 

Contudo, seja como ação ou como análise dessa ação, ela depende da intencionalidade e 

propósito de um determinado governo, como sintetiza Dye (1984, s.p.) é “o que o governo 

escolhe fazer ou não fazer”. Em outras palavras, é a política que analisa o governo à luz de 

grandes questões públicas, e é, também, um conjunto das atividades dos governos, que 

agem diretamente ou indiretamente através de algum mandato, e que influenciam a vida 

dos cidadãos. Além disso, 

Outras definições enfatizam o papel da política pública na solução de 

problemas. Críticos dessas definições, que superestimam aspectos 

racionais e procedimentais das políticas públicas, argumentam que elas 

ignoram a essência da política pública, isto é, o embate em torno de ideias 

e interesses. Pode-se também acrescentar que, por concentrarem o foco 

no papel dos governos, essas definições deixam de lado o seu aspecto 

conflituoso e os limites que cercam as decisões dos governos. Deixam 
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também de fora possibilidades de cooperação que podem ocorrer entre os 

governos e outras instituições e grupos sociais. No entanto, definições de 

políticas públicas, mesmo as minimalistas, guiam o nosso olhar para o 

lócus onde os embates em torno de interesses, preferências e ideias se 

desenvolvem, isto é, os governos (SOUZA, 2003, p. 13). 

 É certo, portanto, que as políticas públicas assumem um caráter dinâmico e 

conflituoso e, portanto, atrelado às transformações ocorridas nas relações entre Estado, 

mercado e sociedade civil. Sob esse ponto de vista, “as relações entre Estado e política nos 

parecem centrais porque, quando pensamos em políticas públicas, o fazemos em relação à 

ação do Estado que elabora e implementa as suas políticas como um vetor de 

intencionalidade [...]” (AGUILAR, 2013, p. 73).  

Assim, as políticas públicas estão diretamente associadas ao Estado, embora outros 

atores, tanto de cunho privado como público, coparticipem na construção delas, 

garantindo, também, seus interesses. Destarte, as políticas públicas são, em verdade, as 

intenções governamentais e de seus coparticipantes, que produzirão transformações 

profundas ou artificiais no mundo real. Por conseguinte, as políticas públicas “[...] são 

campos multidisciplinares, e seu foco está nas explicações sobre a natureza da política 

pública e seus processos” (SOUZA, 2006, p. 25). Dentre alguns conceitos, a assertiva que 

melhor sintetiza esse conceito das políticas públicas, ao qual este estudo se filia, é a de 

Teixeira (2002). Para o autor, tais políticas se constituem em distintas 

[...] diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras e 

procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, 

mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, 

explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, 

programas, linhas de financiamento), orientam ações que normalmente 

envolvem aplicações de recursos públicos. Nem sempre, porém, há 

compatibilidade entre as intervenções e declarações de vontade e as ações 

desenvolvidas (TEIXEIRA, 2002, p. 2). 

Esta afirmativa está fundamentada no pressuposto de que o Estado pode e deve ser 

o agente fomentador da implementação, regulamentação e preservação do interesse público 

pelas políticas de bem comum, representando, de fato, as necessidades dessa sociedade. 

Contudo, como bem explicitado pelo autor, nem sempre há consonância entre o 

intencionado, o declarado e o realizado. 

Em contrapartida, tende-se a definir as políticas públicas em geral como imposições 

dos Estados e dos governos. No entanto, o conceito que buscamos trazer, neste trabalho é a 

política como “[...] uma tentativa de resolver um problema da sociedade a partir de 

processos de decisão no qual participa certo número de atores” (MAINARDES; 
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FERREIRA; TELLO, 2011, p. 61). Nesse aspecto, a política pública é “[...] um construto 

social”, e uma “[...] expressão do poder público que constrói um quadro normativo de ação 

e constitui uma ordem local” (MAINARDES; FERREIRA; TELLO, 2011, p. 61). 

 Pode-se, então, sintetizar o que seja uma política pública, esta como a ciência que 

busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação e analisar essa ação; e quando 

necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações, e entender por que e como as 

ações tomaram certo rumo em lugar de outro. De outra forma, o processo de formulação de 

política pública é aquele através do qual os governos traduzem seus propósitos em 

programas e ações, que produzirão resultados ou as mudanças desejadas na sociedade 

(SOUZA, 2003). 

 Para tanto, como o nosso trabalho tem como objetivo analisar as políticas públicas 

de formação continuada de professores da Educação Básica para o contexto educacional 

inclusivo, consideramos importante definir o conceito de políticas públicas educacionais, 

uma vez que a formação continuada e a inclusão são políticas públicas da educação.  

 Nesse quadro, não se pode perder de vista a ação do Estado e sua posição na 

representação das políticas e dos serviços públicos, pois a política educacional se refere às 

decisões que o Poder Público toma em relação à educação (SAVIANI, 2008). Em outras 

palavras, as relações entre Estado e política educacional são fundamentais, e aprofundar o 

estudo em políticas públicas significa considerar a ação do Estado (AGUILAR, 2013). 

Assim sendo, políticas públicas educacionais são programas ou ações 

que são criadas pelos governos para colocar em prática medidas que garantam o acesso à 

educação para todos os cidadãos. Cabe ressaltar que educação, no sentido lato, é algo que 

vai para além do ambiente formal; ou seja, tudo o que diz respeito às pessoas, o que elas 

fazem na sociedade, seja na escola, no trabalho, na comunidade, no ambiente familiar, etc, 

é resultado do ensino e educação.  

Portanto, considerando que educação é um conceito amplo, esclarecemos que 

políticas educacionais é um aspecto mais específico do tratamento da educação, que em 

geral se aplica às questões da educação formal, a escolar, pois, a educação só é escolar 

quando for passível de delimitação por um sistema que é fruto de políticas públicas 

(OLIVEIRA, 2010). Nesse contexto, sobre a diferença entre política e políticas de 

educação, Pedro e Puig (1998 apud VIEIRA, 2007, p.55-56) afirmam que 

A Política Educacional (assim, em maiúsculas) é uma, é a Ciência 

Política em sua aplicação ao caso concreto da educação, porém as 

políticas educacionais (agora no plural e em minúsculas) são múltiplas, 
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diversas e alternativas. A Política Educacional é, portanto, a reflexão 

teórica sobre as políticas educacionais […] se há de considerar a Política 

Educacional como uma aplicação da Ciência Política ao estudo do setor 

educacional e, por sua parte, as políticas educacionais como políticas 

públicas que se dirigem a resolver questões educacionais. 

 Nesse sentido, quando fazemos referência à política educacional, estamos falando 

de ideias e de ações. Principalmente de ações governamentais, reconhecendo que “a análise 

de política pública é, por definição, estudar o governo em ação” (SOUZA, 2003, p. 22).

 Michels (2006, p. 408), refletindo sobre a política educacional, afirma que ela 

precisa ser compreendida como política pública, pois, por meio dela, “[...] os governos 

definem, organizam, materializam mudanças para a área em questão”. A referida autora 

destaca que, ao se falar em política educacional, não se menciona uma política 

desvinculada, “ao contrário, relacionam-se de maneira intrínseca à realidade social mais 

ampla” (MICHELS, 2006, p. 408). 

Concomitantemente a essa reflexão, encontra-se a definição de políticas 

educacionais como resultantes de uma política maior, e que “dizem respeito a áreas 

específicas de intervenção, daí porque se fala em políticas de educação infantil, educação 

básica, educação superior, formação continuada de professores, educação inclusiva, etc. 

Cada uma delas, por sua vez, pode se desdobrar em outras” (VIEIRA, 2007, p. 56). 

 Partindo desse princípio, é indispensável a existência de um ambiente próprio do 

fazer educacional, que é a escola, que funciona como uma comunidade, onde alunos, 

professores, servidores, pais, comunidade e Estado fazem parte, visto este último enquanto 

sociedade política que define o sistema através de políticas públicas. Logo, políticas 

públicas educacionais dizem respeito às decisões do governo que têm incidência no 

ambiente escolar enquanto ambiente de ensino-aprendizagem. Essas decisões envolvem 

demandas como: estrutura do ambiente, contratação de profissionais, formação continuada 

de professores, inclusão, valorização profissional, matriz curricular, etc. 

1.2 CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 A formação continuada está inserida nas políticas públicas educacionais. Além 

disso, cabe destacar que a formação continuada de professores ainda é fundamental e 

mantém um caráter emergencial, pois, conforme já dito, é a ação que dá condições para 

que os professores pratiquem suas atividades nas escolas de forma a chegar a uma 

educação de qualidade e acessível para todos. Para tanto, nesta subseção, conceituamos a 

formação continuada, assim como sua importância no âmbito educacional. 
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 Consideramos importante salientar que se denomina, nesta pesquisa, formação 

continuada de professores6. Portanto, tal processo não terá o nome de reciclagem, pois não 

se trata de profissionais que são manipuláveis, que não trazem conhecimentos consigo ou 

que serão transformados. Assim sendo, esse termo não se aplica a esse processo. 

Tampouco, busca-se treinar os professores, e não é desejável que eles saibam apenas 

repetir e reproduzir uma ação de forma moldada, visto que o professor deve ser um 

indivíduo autônomo e emancipado. 

 Também não será utilizado o termo aperfeiçoamento, que significa o ato ou efeito 

de aperfeiçoar(-se); melhoramento, aprimoramento, deixar perfeito. Seria, assim, “uma 

contradição ao termo continuado, que propõe uma educação ao longo da vida e acabaria 

com a ideia de educabilidade do ser humano” (DRI, 2013, p.84). No entanto, pela 

capacitação, acredita-se que os docentes são capazes de muitas coisas. Além disso, um dos 

conjuntos simbólicos da palavra capacitação é persuadir, convencer e, desse modo, em um 

processo de formação docente, não se deve buscar persuadir os professores que possuem 

capacidades e habilidades que serão desenvolvidas ao longo do processo educativo. Assim, 

espera-se que esses conceitos já tenham sido superados, quando se pensa a formação 

continuada de professores (DRI, 2013). 

 A formação continuada de professores não deve ser considerada apenas como 

continuação da formação inicial ou diferenciada desta, pois não há como dicotomizar as 

duas, já que são formas complementares de entender o processo formativo. Dessa forma, 

consideraremos dois tipos de formação continuada: 

1) Formação Continuada: Uma formação mais ampla, permanente, 

realizada ao longo da vida, independente do vínculo com uma rede de 

ensino (pública ou privada), que busca emancipar o sujeito, pode ser 

individual ou coletiva, de forma voluntária, uma formação que estaria 

imersa no conceito de Educação Continuada esclarecido acima. 

2)Formação Continuada em Serviço: A formação oferecida aos 

profissionais da educação com vínculo empregatício, garantida por lei, na 

maioria dos casos, que impactam no emprego, na carreira do professor, 

na inovação e estão impressas nas políticas públicas educacionais (DRI, 

2013, p.85, grifos da autora). 

 Nas políticas públicas de formação continuada de professores, encontram-se esses 

dois tipos de formação continuada. Contudo, seguramente a formação continuada em 

 
6O termo formação continuada de professores, utilizado no presente trabalho, refere-se aos processos de 

formação continuada de professores no Brasil e aos processos de aperfeiçoamento, capacitação, formação 

permanente e formação contínua na Argentina. Explicamos isso dada as diferentes nomenclaturas que 

aparecem na Argentina para se referir ao mesmo processo. 
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serviço é a privilegiada nesse contexto, recebendo diferentes adjacências em função de 

suas especificidades. Assim, 

[...] Há autores que discutem a necessidade de a formação em serviço 

estar atrelada à melhoria da qualidade de vida dos profissionais da 

educação, o que faz com que ao se pensar em políticas para a área, não se 

esqueçam as questões salariais, de infraestrutura, da carreira [...]Isto faz 

com que não se veja a educação continuada como a redentora dos 

problemas da educação, contudo outros fatores se associam a ela na busca 

de resultados para os problemas enfrentados pelos educadores nas escolas 

(MORETO, 2002, p.27). 

 Como dito anteriormente, a década de 1990 foi marcada por diversas reformas 

educativas. O modelo de aperfeiçoamento foi adotado, principalmente nas políticas 

influenciadas pelos organismos internacionais, especialmente o BM. Muitas dessas 

reformas na América Latina, como podem ser vistas no caso de Brasil e Argentina, 

propunham a profissionalização do professor como meta para melhorar a qualidade, 

equidade e eficiência nos sistemas educativos (DRI, 2013). Nessa perspectiva, o Relatório 

de Delors afirma que “as políticas educativas devem ser políticas a longo prazo, o que 

supõe que fica assegurada a continuidade das opções e a concretização das reformas” 

(UNESCO, 1998, p. 175). 

 Nesse sentido, é na formação continuada que o BM aponta a maior necessidade de 

políticas governamentais em detrimento da formação inicial, “a qual não recebe 

orientações explícitas, a não ser que pode ser realizada na modalidade EAD para o 

exercício da profissão, mas imposta pelo Estado, no sentido da certificação” (DRI, 2013, 

p.86). Dessa forma, não há dúvida que as agências internacionais influenciaram nas 

políticas de formação continuada de professores, como já falamos anteriormente, e os 

principais argumentos passam pela complexidade da tarefa docente em função das 

mudanças sociais, do desenvolvimento dos conhecimentos, e da importância do docente no 

fazer educativo. 

 Para tanto, as pesquisas sobre a formação continuada de professores desenvolvidas 

até os dias atuais revelam que os estudos sobre essa temática não são recentes, sendo um 

tema emergente, quando se fala em formação de professores. Wengzynski (2013) assinala 

que, ao analisar a maioria dos estudos sobre a formação de professores nas últimas 

décadas, pode-se constatar muitos textos sobre a formação continuada, principalmente 

devido aos cursos ofertados aos professores que colaboraram para a prática docente. Dessa 

forma, Imbernón (2010, p. 14) coloca que: 
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Durante os anos de 1980, 1990 e 2000, realizaram-se centenas de 

programas de formação continuada de professor, cuja análise rigorosa 

desqualifica alguns, mas mostra que outros apresentam novas propostas e 

reflexões que podem ajudar a construir o futuro dessa formação. 

 Como ressaltamos anteriormente, é sabido que, por muito tempo, a formação de 

professores esteve atrelada a uma perspectiva que foi designada clássica; ou seja, uma 

formação voltada para os fins de atualização de conhecimento, ou de reciclagem de 

conteúdos. Diante dessa perspectiva, reduz-se o período formativo, no sentido de não 

ampliá-lo ao debate em torno “da profissão, da escola e das políticas educacionais que a 

sustentam, recaindo na ênfase sobre a questão da reciclagem de conteúdos, que significa 

refazer ou atualizar o ciclo da formação recebida anteriormente” (WENGZYNSKI, 2013, 

p.44). 

 Conforme Libâneo (2004, p. 78), para alcançar seus objetivos,  

A formação continuada é uma maneira diferente de ver a capacitação 

profissional de professores. Ela visa ao desenvolvimento pessoal e 

profissional mediante práticas de envolvimento dos professores na 

organização e articulação do currículo, nas atividades de assistência 

pedagógico-didática junto com a coordenação pedagógica, nas reuniões 

pedagógicas, nos conselhos de classe, etc. O professor deixa de estar 

apenas cumprindo a rotina e executando tarefas, sem tempo de refletir e 

avaliar o que faz.  

Nesse sentido, é necessário preparar os docentes, para que possam dominar os 

saberes, possibilitando-lhes um exercício profissional cada vez mais aprimorado e, 

consequentemente, melhor desempenho dos alunos. Para que isso ocorra, é necessário que 

haja formação continuada. 

Desde sua inserção nos sistemas de ensino, a formação continuada assumiu 

diferentes nomes e concepções, e conceituá-la não é uma das tarefas mais fáceis, 

considerando sua infinidade e pluralidade de propostas, conforme afirmado anteriormente. 

Ao longo dos anos, termos como treinamento, reciclagem, capacitação e aperfeiçoamento 

foram utilizados para esse processo formativo, que não tem o mesmo significado e 

atribuição que a formação inicial, também não pode ser compreendido e dissociado dela. 

São, na verdade, processos complementares. 

 A formação continuada visa à reflexão de mudanças pelo grupo, acompanhada de 

sustentação teórico-prática. Além disso, é importante que os próprios professores tenham 

conhecimento da importância e dos benefícios que a formação continuada agrega, 

principalmente para a mudança e aprimoramento de suas práticas na aprendizagem dos 

alunos, assim como para o seu desenvolvimento profissional.  
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 Dessa forma, a formação continuada é condição para uma aprendizagem 

permanente e, através dela, espera-se obter o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

professores. Somente com a apropriação dos conhecimentos teórico-práticos é possível 

enfrentar os desafios encontrados no dia a dia da profissão.  

 Nessa perspectiva, como ressaltam Medina e Portilho (2012), a formação 

continuada será um artifício no período de vida do professor, que dependerá da sua 

envoltura, visando a uma transformação interna e de aprendizagem, que irá provocar uma 

transformação em sua prática em sala de aula. Portanto, a formação continuada precisa 

considerar o contexto em que o professor está inserido, respeitando suas crenças, suas 

experiências e seus valores. Além disso, muito tem se debatido a respeito da formação 

continuada de professores.  

 Por melhor que seja a formação inicial, o professor necessita de uma formação 

contínua, para que sirva de base e possa atender às necessidades que lhe são exigidas dia 

após dia. Isto porque “um professor que tenha formação inicial de qualidade e 

oportunidades de acesso a programas de formação continuada pode contribuir para a 

melhoria dos resultados das crianças em seu desempenho” (OEI, 2010, p.74, tradução 

nossa). 

 Assim, a formação continuada de professores é uma possibilidade permanente, pois 

o ser humano é um ser inacabado, inconcluso e incompleto e que, portanto, está em 

constante processo de vir a ser. Um desses posicionamentos é proferido por Gatti (2000, 

p.40, grifos da autora): “parece que algumas crenças do tipo ‘quem sabe, sabe ensinar’ ou 

‘o professor nasce feito’ ainda predominam em nosso meio, embora a realidade esteja a 

toda hora contraditando essas crenças”. De acordo com a autora, a profissão docente é vista 

como algo simples perante a sociedade e pela universidade, eximindo uma formação de 

qualidade e bons docentes. 
 A prática pedagógica docente acontece como consequência dos saberes já 

adquiridos na formação superior, além das experiências pessoais adquiridas durante a vida. 

Os futuros docentes, ao chegarem à universidade, ou os já docentes em exercício, possuem 

uma bagagem muito rica, mas pouco valorizada. Além disso, Libâneo (2004, p. 34-35) 

pondera que a ideia central de formação continuada é 

Pela participação e gestão do trabalho escolar, os professores podem 

aprender várias coisas: tomar decisões coletivamente, formular o projeto 

pedagógico, dividir com os colegas as preocupações, desenvolver o 

espírito de solidariedade, assumir coletivamente a responsabilidade pela 

escola, investir no seu desenvolvimento profissional. Mas, principalmente 
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aprendem sua profissão. É claro que os professores desenvolvem sua 

profissionalidade primeiro no curso de formação inicial, na sua história 

pessoal como aluno, nos estágios, etc. Mas é imprescindível ter-se clareza 

hoje de que os professores aprendem muito compartilhando sua profissão, 

seus problemas, no contexto de trabalho. É no exercício do trabalho que, 

de fato, o professor produz sua profissionalidade. Esta é hoje a ideia 

chave do conceito de formação continuada. Colocar a escola como local 

de aprendizagem da profissão de professor significa entender que é na 

escola que o professor desenvolve saberes e as competências do ensinar, 

mediante um processo ao mesmo tempo individual e coletivo.  

 Perante o exposto, entende-se que é no chão da escola que o professor aprende, 

trabalhando, colocando em prática os conhecimentos, as habilidades. Aprende, também, 

com os alunos, quanto a sua realidade, tendo a competência de articular seu conhecimento 

com o contexto que está inserido, suas habilidades e atitudes em favor da aprendizagem. 

Nesse sentido, a escola, como instituição educacional e como espaço de formação 

continuada dos professores, precisa proporcionar recursos e tempo para que os educadores 

possam compreender sua própria realidade institucional, analisá-la e, consequentemente, 

transformá-la.  

 Assim, será desenvolvido um processo de formação que possibilite melhoria no 

fazer docente individual e coletivo. Entendemos que a formação continuada, acontecendo 

ou não no espaço escolar, proporciona aos professores oportunidades de inovar e adquirir 

conhecimentos para favorecer uma educação de qualidade, que atenda às exigências de 

uma sociedade que está em constantes mudanças.  

 Assim sendo, a formação continuada é um auxílio na busca de conhecimentos 

teórico-metodológicos para o desenvolvimento e o aprimoramento profissional, e de 

transformação de práticas pedagógicas. Os autores destacam que se faz “[...] necessário 

deixar de encarar o conhecimento como algo estático e fragmentado para reconhecê-lo 

como um processo dinâmico, em permanente (re)construção” (ALVARADO-PRADA; 

FREITAS; FREITAS, 2010, p. 374). Diante do exposto, é importante e necessário 

Um programa de capacitação deve contribuir para que o professor, o 

diretor, o coordenador, partindo dos principais problemas que emergem 

de uma análise crítica de sua prática, encontrem formas de superá-los, à 

luz de teorias científicas que podem oferecer respaldo para isso. Na 

verdade, o processo de capacitação se inicia na própria identificação 

desses problemas (PALMA FILHO; ALVES, 2003, p. 292). 

 Entretanto, sabemos que existem inúmeras razões que podem levar os docentes a 

buscar um curso de formação continuada, visto que o professor pode sentir uma 

necessidade de ampliar seus conhecimentos, ou até mesmo a partir da tomada de 
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consciência das fragilidades de sua formação inicial, até a existência de políticas 

intencionais de aperfeiçoamento profissional promovidas pela escola onde trabalha. Para 

isso, Imbernón (2005, p. 72) ressalta que a formação 

[...] deve ajudar o professor a desenvolver um conhecimento profissional 

que lhe permita: avaliar a necessidade potencial e a qualidade da 

inovação educativa que deve ser introduzida constantemente nas 

instituições; desenvolver habilidades básicas no âmbito das estratégias de 

ensino em um contexto determinado, do planejamento, do diagnóstico e 

da avaliação; proporcionar competências para ser capazes de modificar as 

tarefas educativas continuamente, numa tentativa de adaptação à 

diversidade e ao contexto dos alunos e comprometer-se com o meio 

social. 

As prerrogativas que estão delineadas deslocam a figura do professor para a 

centralidade do processo educativo, destacando modelos formativos que encurtam e 

aligeiram a formação inicial, e reforçam a necessidade de formação continuada como uma 

tendência, que se dedica especialmente a preencher as lacunas deixadas pela formação 

inicial. Além disso, a formação continuada é entendida em continuum; ou seja, uma 

formação ao longo da vida do professor. Para Dri (2013, p.81), 

Sob a égide da formação encontra-se a concepção de Educação 

Continuada que como o próprio nome sugere é a continuação de um 

processo educativo, no qual se aprende sempre, independente da idade e 

local, pois a educação continuada é um processo continuum, propondo 

que as pessoas devem estar receptivas às novas ideias e conhecimentos, 

podendo passar por espaços formais como o da escola e o da universidade 

ou menos formais como o do trabalho, o da casa, o do lazer e o da 

cultura, melhor dizendo, um processo que não se encontra estagnado. 

A respeito da formação continuada de professores, ela pode ocorrer em diferentes 

lóci formativos, como universidades, a escola que o professor trabalha, os centros de 

formação; com diferentes formadores, que podem ser especialistas ou experts na área, 

como o pedagogo da escola; inúmeros conteúdos e metodologias de trabalho (o que e como 

ensinar); e as modalidades de ensino podem ser presenciais, semipresenciais e a distância. 

Em uma tentativa de compreender as especificidades e possibilidades de operacionalizar 

esse processo formativo, apoiados em Dri (2013), consideramos a formação continuada e a 

formação continuada em serviço, conforme explicitado anteriormente.  

Seja em sentido mais amplo ou ofertada no espaço de trabalho do professor, é certo 

que a formação continuada está debruçada sobre as diferentes temáticas educativas e 

necessidades que perpassam a escola. A formação e o trabalho docente formam um 

processo contínuo relacionado ao seu cotidiano. Segundo Nóvoa (2002 p. 23), “o aprender 
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contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a 

escola como lugar de crescimento profissional permanente”.  

Nesse contexto, o professor está em constante formação, e sabemos que há 

inúmeros desafios que ele enfrenta. Entretanto, manter-se atualizado e desenvolver prática 

pedagógica é indispensável para que haja maior mobilização na formação de professores, 

sendo necessário criar condições tanto na formação continuada quanto na valorização 

docente. 

 Nesse sentido, a sociedade atual exige educadores preparados e comprometidos 

com a construção do conhecimento, que tornem sua prática pedagógica um processo que 

favoreça mudanças significativas no ensino. A formação continuada é essencial para que o 

professor saiba lidar com as situações diversas e complexas que se apresentam no 

cotidiano escolar. Assim sendo, a formação continuada é uma necessidade evidente para o 

docente. Segundo Ferreira (2003, p. 19-20, grifos da autora),  

A formação continuada é uma realidade no panorama educacional 

brasileiro e mundial, não só como uma exigência que se faz devido aos 

avanços da ciência e da tecnologia que se processam nas últimas décadas, 

mas como uma nova categoria que passou a existir no mercado da 

formação contínua e que, por isso, necessita ser repensada cotidianamente 

no sentido de melhor atender a legítima e digna formação humana. 

 Pimenta (2002) aponta a deficiência das propostas que se pautam sobre cursos de 

suplência ou atualização de conteúdo. 

No que se refere à formação contínua, a prática mais frequente tem sido a 

de realizar cursos de suplência e/ou atualização dos conteúdos de ensino. 

Esses programas têm se mostrado pouco eficientes para alterar a prática 

docente e, consequentemente, as situações de fracasso escolar, por não 

tomarem a prática docente e pedagógica escolar nos seus contextos 

(PIMENTA, 2002, p. 16).  

 A melhoria da formação continuada é um fator importante no desenvolvimento 

profissional docente, mas não é o único. Fatores como salário, carreira, valorização 

docente, participação dos docentes no planejamento e no desenvolvimento das ações que 

envolvem um processo de reflexão sobre a própria prática, e um trabalho colaborativo na 

escola são igualmente importantes. Nesta linha, a visão clássica de que a universidade seria 

o espaço privilegiado para a formação continuada dos professores aponta a importância 

desse processo se deslocar para a escola, além da necessidade de considerar as diferentes 

etapas do desenvolvimento profissional do professor. É preciso que seja valorizado o saber 

docente. 
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 A formação continuada de professores é orientada para o desenvolvimento do 

currículo, tanto na Argentina, como no Brasil, também. O investimento na formação 

continuada nesses países orienta-se para que os professores possam aperfeiçoar a ação 

docente, “de modo que seus alunos obtenham sucesso na aprendizagem. Ao buscar a 

reorganização curricular, espera-se, além da melhoria na qualidade do ensino, que os 

principais beneficiados sejam os alunos” (ANDRÉ, 2013, p. 46).  

 Assim, o processo de construção contínua dos saberes do docente não acontece de 

forma isolada, mas a partir da parceria entre pessoas que estão em diferentes níveis de 

desenvolvimento profissional. Esse é o grande desafio, pois não são somente boas 

intenções políticas de que se necessita, mas concretizações adequadas, para além de 

slogans e teoria. Percebe-se que esse é uma das áreas a serem devastadas no campo 

escolar, principalmente quando o enfoque for formação continuada docente. 

 A tentativa de superação aos desafios na formação continuada de professores passa 

por constante aperfeiçoamento. Os programas adotados pelos governos permitem que 

professores busquem reforçar a responsabilidade conjunta em relação à aprendizagem de 

todos os alunos, e fortalecer as competências necessárias. Nesse caso, o da formação 

continuada de professores para a inclusão, é de extrema importância um trabalho coletivo 

entre todos os inseridos nesse processo, cujos desafios são enormes e necessitam de 

mudanças urgentes no campo das políticas públicas.  

1.3 CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 A partir da década de 1990, adotou-se o conceito de NEE como foco da inclusão. 

Nessa perspectiva, passou-se a atender alunos também com dificuldades relacionadas às 

condições sociais e econômicas, limitações, deficiências, dificuldades cognitivas, 

psicomotoras e de aprendizagem. Historicamente, a Educação Especial era destinada 

apenas aos alunos que apresentassem alguma deficiência mental, física, auditiva, visual, 

bem como aos alunos que fossem superdotados. 

 Nesse contexto, a educação inclusiva constitui um paradigma educacional 

fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como 

valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal, ao 

contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola 

(BRASIL, 2008). 
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 Entretanto, as questões relacionadas à inclusão educacional das pessoas que têm 

alguma NEE, ainda geram muitos equívocos. Isso, por vezes, acontece por falta de 

conhecimento das pessoas, tratando-se de um conceito muito amplo e complexo. Falar em 

inclusão implica não apenas inserir essas pessoas nos ambientes dos quais participam a 

maior parte dos indivíduos, mas é preciso também que esses ambientes promovam a 

participação das pessoas com NEE, o que exige do ambiente uma preparação para que isso 

se efetive. 

 Assim, a proposta de educação inclusiva é uma realidade que abrange mais que a 

matrícula do aluno com NEE na rede regular de ensino, e a sua permanência na escola 

inclui educação de qualidade para todos. É, portanto, “um processo de reestruturação de 

todos os aspectos constitutivos da escola, envolvendo a gestão de cada unidade e dos 

próprios sistemas educacionais” (GLAT; BLANCO, 2007, p.17). 

 A educação inclusiva é um conceito que vai além de incluir alunos com deficiência 

no ensino regular, até então segregados em um sistema educacional especial à parte. Trata-

se de uma nova organização escolar, uma nova escola, para novos alunos, aqueles com 

NEE. Na verdade, as NEE são uma construção social (OMOTE, 1994; GLAT; BLANCO, 

2007; GLAT; PLETSCH, 2011), e não uma consequência unilateral da deficiência do 

indivíduo. Nesse sentido, 

O conceito de necessidade educacional especial engloba tanto a 

especificidade do aluno em sua subjetividade como o contexto histórico-

cultural em que ele vive e se constitui. Costumam desenvolver 

necessidades educacionais especiais, por exemplo, alunos que migram 

para comunidades com língua, costumes e valores diferentes daqueles 

que já vinham sendo constituídos por eles no convívio familiar e social 

(GLAT; BLANCO, 2007, p. 26). 

 Nesse aspecto, é importante compreender que o termo necessidades educativas 

especiais não deve ser tido como sinônimo de deficiências, uma vez que as necessidades 

especiais podem ser identificadas em várias situações representativas de dificuldades de 

aprendizagem, como decorrência de condições individuais, econômicas ou socioculturais 

dos alunos (BRASIL, 1999).  

Sendo assim, ao tratar da educação das pessoas que possuem alguma deficiência no 

âmbito da educação para os alunos com NEE, e como princípio de educação para todos, a 

proposta da inclusão abre espaço para que se rompa com o dualismo existente entre 

educação regular e especial. Arnaiz (1996) conceitua educação inclusiva apoiado no 

próprio conceito de inclusão. Assim, para ele, educação inclusiva 
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[...] é uma atitude, um sistema de valores e crenças, não uma ação ou um 

conjunto de ações. Uma vez adotado por uma escola ou por um distrito 

escolar, deve condicionar decisões e ações daqueles que a adotaram. A 

palavra incluir significa fazer parte de algo, fazer parte de tudo. Para 

excluir, o antônimo de incluir significa impedir, expulsar (ARNAIZ, 

1996, p. 27). 

 Dessa forma, podemos extrair o ponto de virada em que a educação inclusiva está 

focada, e dá suporte às necessidades especiais de cada indivíduo que faz parte da 

comunidade educacional.  

 Nesse contexto, no âmbito escolar, o movimento da educação inclusiva defende que 

todas as crianças e jovens, independentemente de suas especificidades e necessidades, 

podem e devem ser aceitas pela escola comum, no ensino regular, e encontrar as respostas 

adequadas às suas necessidades. Esse movimento tem como objetivo a reestruturação das 

escolas regulares, com vistas a um atendimento mais eficaz e de melhor qualidade para 

todos os alunos com NEE, abandonando a ideia da integração, onde existe a concepção de 

que se devem introduzir medidas adicionais para o ensino desses mesmos alunos. Uma 

escola inclusiva deve estar centrada e orientada para o currículo, com ênfase nas 

capacidades, interesses, necessidades e singularidades de seus alunos. Conforme García 

(2009, p. 429), 

[...] quando se fala em escola inclusiva, significa referir-se a outro tipo de 

escola, para a qual são necessárias numerosas e substanciais mudanças. 

Alvaro Marchesi enumera uma série de requisitos como síntese para o 

alcance de uma Escola Inclusiva. Através da transformação do currículo, 

da formação dos professores, de uma liderança eficaz, da modificação da 

cultura e da organização da escola, bem como da aquisição de um 

compromisso com a mudança. 

 Conforme apontou a autora acerca dos requisitos para a realização de uma escola 

inclusiva, sabemos que é uma tarefa trabalhosa e, portanto, tem muito a ver com um 

processo de mudança e reorganização da escola, bem como de compromisso efetivo com 

esse movimento, a fim de que, de fato, a escola seja inclusiva. Outras limitações e 

oposições a esse processo de mudança também podem surgir, se considerarmos o choque 

entre as transformações radicais e necessárias provenientes do movimento inclusivo com 

as formas tradicionais e seletivas, das quais historicamente nosso sistema educacional 

advém (GARCÍA, 2009). 

 A educação inclusiva é um meio de assegurar, aos alunos que apresentam algum 

tipo de NEE, independente de qual seja ela, que suas dificuldades de aprendizagem sejam 

atendidas na escola regular, garantindo, assim, seu direito a educação. Até o presente 
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momento, o conceito de inclusão pode ser considerado útil e primordial, especialmente ao 

defender a ideia de que estar integrados às escolas comuns não é o suficiente para alunos 

com NEE. Esses alunos devem participar com plenitude de toda a vida escolar e social 

dessa comunidade; ou seja, devem e tem o direito de ser parte dela.  

 Para tanto, as escolas e seus educadores devem estar preparados para educar todos 

os alunos, e não somente os considerados educáveis (SÁNCHEZ, 2005). O ideal de escola 

inclusiva seria 

[...] o de um lugar onde todos os membros, tanto estudantes como 

adultos, se sintam acolhidos e membros plenos, valorizados e importantes 

para a sua comunidade, onde ninguém, porque aprenderam de uma forma 

diferente ou porque tiveram características únicas de um ou outro tipo, 

seja colocado acima ou abaixo dos demais, e onde todos forem chamados 

a aprender o máximo possível em relação aos seus interesses, habilidades 

e motivações. A pequena comunidade escolar, assim construída, se 

tornaria o sustento dos atributos de uma sociedade verdadeiramente 

humana e democrática (ECHEITA, 2006, p.96-97, tradução nossa). 

 Nesse sentido, o princípio da escola inclusiva torna-se mais compreensivo, dando 

espaço e igualdade de oportunidades a todos os alunos de todas as condições físicas, 

sociais e outras, sejam eles de diferentes raças, etnias ou culturas, com ou sem NEE e 

outras, onde a qualidade e o sucesso de ensino sejam iguais para todos.  

 A educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade 

contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. Para aprofundar 

um pouco mais essa conceituação da educação inclusiva, Oliveira (2007, p. 32) aponta que 

A política inclusiva objetiva oportunizar a educação democrática para 

todos, considerando ser o acesso ao ensino público de qualidade e o 

exercício da cidadania um direito de todos; viabilizar a prática escolar da 

convivência com a diversidade e diferenças culturais e individuais, e 

incluir o educando com necessidades educacionais especiais no ensino 

regular comum. Essa política de educação inclusiva aponta para a 

democratização do espaço escolar, com a superação da exclusão de 

pessoas que apresentam necessidades especiais e da dicotomia existente 

entre o ensino comum e a educação especial por meio de suas classes 

especiais. 

 Nesse aspecto, debater sobre o termo inclusão nos faz refletir sobre o processo de 

exclusão de direitos, e retomar o entendimento a respeito das identidades e das diferenças. 

Isto porque, ao determinar quem pertence e quem não pertence a determinado grupo, 

inevitavelmente está se afirmando quem está incluído ou quem está excluído. Assim, 

a Educação Inclusiva atenta à diversidade inerente à espécie humana, busca perceber e 
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atender as NEE de todos os alunos, em salas de aulas comuns, em um sistema regular de 

ensino, de forma a promover a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de todos. 

 Nessa perspectiva, a inclusão põe em xeque velhos conceitos estereotipados, as 

próprias políticas e dualismo da organização da educação especial e regular, bem como o 

conceito de integração. Ela é incompatível com a integração, já que presume a inserção 

escolar de forma radical, pronta e metódica. Nesse sentido, todos os alunos devem 

frequentar as salas de aula do ensino regular. A distinção entre inclusão e integração 

explica que as escolas precisam passar por uma transformação, para que possam acolher 

todos os alunos em diferentes níveis de ensino (MANTOAN, 2006). 

 Nesse contexto, supor que todos têm direito à educação implica assumir que as 

pessoas com qualquer tipo de NEE podem e devem frequentar as escolas regulares. 

Contudo, ao afirmar o direito de acesso, permanência e aprendizagem no sistema regular 

de ensino, o movimento inclusivo assegura a importância de transformações na 

organização das escolas, com o intuito de dar respostas às necessidades de todos os alunos. 

Nesse sentido, Batalla (2009) reafirma esse pressuposto, ao defender que a construção de 

sistemas educacionais inclusivos perpassa a inclusão das pessoas com NEE nas escolas 

regulares, necessitando não apenas de mudanças estruturais, também mudanças culturais 

nas escolas comuns.   

 Assim, se esses princípios fossem efetivados na prática, teríamos uma escola 

verdadeiramente inclusiva. Entretanto, falar de educação inclusiva nunca foi simples. Por 

isso, a temática tem sido um slogan nos discursos políticos de órgãos públicos, privados e 

principalmente dos organismos internacionais, que sempre estiveram presentes nas 

políticas educacionais. 

 A maioria dos alunos não aprende, não porque a dificuldade está inerente a alguma 

condição física ou intelectual, mas por encontrarem dificuldade de aprender da forma 

como está sendo ensinado (GLAT; BLANCO, 2007). Essa diversidade na forma de 

aprendizagem é um reflexo da diversidade da humanidade e, portanto, deve ser 

considerada nos processos e modos de ensino. Toda escola que é dirigida de forma 

democrática busca se organizar na perspectiva da participação efetiva de todos. Desse 

modo abordará, em sua orientação e organização, um atendimento democrático a todos os 

seus alunos e suas necessidades.  

É imprescindível a acuidade sobre a escola inclusiva, pois sua concepção não se 

restringe a somente incluir e propiciar ensino e aprendizagem para os alunos com 

deficiência, que outrora foram alvos de educação especial; mas para todos os alunos que, 
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por uma razão ou outra, não aprendem. Além disso, vale destacar que a inclusão não se 

refere apenas ao campo educacional, também para a esfera social. 

Após uma breve reflexão sobre as concepções de políticas públicas educacionais, 

formação continuada de professores e inclusão, abordamos, no próximo capítulo, 

especificamente as políticas públicas de educação inclusiva no Brasil e na Argentina. 
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CAPÍTULO II - POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS COM PERSPECTIVA 

INCLUSIVA NO BRASIL E NA ARGENTINA 

Como dito anteriormente, neste segundo capítulo discutimos acerca da educação 

inclusiva, a partir da objetificação de suas políticas nos dois países estudados, pois não há 

como falar em educação inclusiva sem compreendê-la dentro dessa dimensão. Portanto, a 

partir do aporte legal e teórico, tecemos nossas reflexões sobre a educação enquanto 

direito, independentemente do nível em que é ofertada e de quais são os sujeitos que ela 

contempla. 

Além disso, explicamos que os documentos aqui apresentados possuem suas bases 

nos princípios de que a educação inclusiva é aquela que “[...] recebe todo e qualquer aluno, 

com as suas capacidades, interesses, necessidades e singularidade” (MANTOAN, 2020). 

Contudo há, na grafia dos textos, recorrência da inclusão, especialmente das pessoas com 

deficiência. Claro que pontuar a inclusão dessas pessoas é extremamente importante, 

principalmente porque reconhecemos sua história de exclusão, e suas constantes lutas por 

esse direito. Entretanto, hiperparticularizar apenas um grupo não seria, também, uma forma 

de excluir? Seja excluir ou diferenciar o próprio grupo hiperparticularizado ou os demais 

grupos invisibilizados pela lei.   

2.1 O PRINCÍPIOEDUCACIONAL INCLUSIVO NAS CONSTITUIÇÕES: 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (1988) E 

CONSTITUICIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA (1994) 

 Conforme já explicitado, a educação inclusiva objetiva incluir todos os alunos no 

sistema de ensino regular, independentemente de cor, classe social, cultural, condições 

econômicas, físicas, cognitivas e psicológicas, entre outros aspectos.  A inclusão combate 

o preconceito e qualquer tipo de discriminação, buscando o reconhecimento e a 

valorização das diferenças pela ênfase na individualidade e potencialidades de cada pessoa. 

Esse conceito tem como função a elaboração de métodos e recursos pedagógicos que sejam 

acessíveis a todos os alunos, quebrando, assim, as barreiras que impedem a participação de 

um ou outro estudante por conta de sua respectiva individualidade. 

 Nesse sentido, fala-se de uma política que tenha como diretrizes, na gama de seus 

programas e planos, a qualidade de vida, a dignidade, a igualdade e um país que respeite as 

diferenças. Assim, no Brasil, esse ideário teve maior repercussão a partir da promulgação 
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da Constituição Federal (CF) de 1988 (BRASIL, 1988) e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996). 

 A inclusão de todas as pessoas no ambiente escolar está relacionada aos princípios 

estabelecidos na CF/1988, cujos fundamentos contemplam a cidadania, a dignidade da 

pessoa humana e o direito a educação. Garante ainda, como um de seus objetivos 

constitucionais, a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, cor, raça, sexo e 

quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). Nessa perspectiva, em um 

Estado Democrático de Direito, como o Brasil, o acesso igualitário à educação, por todos 

os cidadãos brasileiros, ainda é um desafio não superado. 

 A CF/1988, nos seus artigos 205 a 214, estabelece os objetivos e as diretrizes para o 

sistema educacional do país. A partir dela, para fins desta pesquisa, é importante destacar 

que os artigos 205, 206 e 208 estabelecem: 

Art. 205. A educação como um direito de todos, [...] visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para 

o trabalho. Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola; [...] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 

pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [...] 

(BRASIL, 1988).  

Assim, a ideia de educação como direito de todos, preconizada pela CF/1988, tem 

bases em um conceito inclusivo, pois enquanto direito de todos pressupõe a compreensão 

da não exclusão. Essa ideia é reforçada, ao assumir a igualdade de condições de acesso e 

permanência, uma vez que, sem tais condições, o direito à educação é defraudado. Além 

disso, a premissa da igualdade de acesso, enunciada como princípio no inciso I do artigo 

206, é a mesma quanto à garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino, levando 

em conta a capacidade de cada um. Considerar as capacidades de cada aluno é percebê-los 

e compreendê-los na sua individualidade. Em linhas gerais, todos têm o direito de aprender 

a partir de suas capacidades e potencialidades. 

 Assim, conforme o enunciado, compete ao Estado assegurar a todos os indivíduos o 

direito subjetivo à educação. Sobre as pessoas com deficiência, o texto constitucional é 

mais específico, ao destacar, no inciso III do artigo 208, o “atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” 

(BRASIL, 1988).  É importante destacar que, considerando o período histórico da escrita 

do texto, ele ainda apresenta nomenclaturas já superadas, e que se forem tratadas fora do 

contexto histórico, resultarão em equívocos.  
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Os princípios contidos na CF/1988são inclusivos e prenunciam que as instituições 

educacionais sejam ambientes de superação de discriminação, de respeito e de acolhimento 

a todos os alunos, sem exceções. Todavia, embora o texto constitucional seja de data 

anterior ao surgimento do conceito de inclusão, em 1994, com a Declaração de Salamanca, 

em nenhuma Emenda Constitucional esse conceito é trazido e explicitado de melhor forma.  

Assim, do ponto de vista da materialidade da lei e da garantia de direitos, isso é um 

prejuízo, já que o conceito de inclusão consiste em uma perspectiva ampliada quanto ao 

grupo a ser incluso. Isto porque contempla, além dos indivíduos que apresentam algum 

tipo de deficiência, aqueles que manifestam quaisquer dificuldades, sejam de ordem social, 

econômica, cultural, cognitiva, física, etc., enquanto a CF/1988 permanece pontuando 

apenas o grupo dos indivíduos que apresentam uma deficiência, desconsiderando a 

diversidade materializada pela inclusão. 

 A Constituição da Nação Argentina (texto da reforma de 1994) também orientada 

por princípios inclusivos, e expressa, no seu artigo 75, incisos 19 e 23, respectivamente, 

que compete ao congresso 

Sancionar leis de organização e bases da educação que consolidam a 

unidade, respeitando as particularidades provinciais e locais: garantir a 

responsabilidade indelegável do Estado, participação da família e da 

sociedade, promoção de valores democráticos e igualdade de 

oportunidades e possibilidades sem qualquer discriminação; e que 

garantam os princípios de gratuidade e equidade da educação pública 

estadual e a autonomia e autarquia das universidades estaduais. Legislar e 

promover medidas de ação positiva que garantam a real igualdade de 

oportunidades e tratamento, e o pleno gozo e exercício dos direitos 

reconhecidos por esta Constituição e pelos atuais tratados internacionais 

de direitos humanos, em particular no que diz respeito a crianças, 

mulheres, idosos e pessoas com deficiência (ARGENTINA, 1994, 

tradução nossa). 

 O documento assenta-se em valores democráticos, que sustentam a participação de 

todos; apresenta a perspectiva da igualdade de oportunidades e tratamento fundamentados 

nos princípios internacionais dos direitos humanos dos indivíduos, especialmente daqueles 

pertencentes a grupos historicamente excluídos e subalternos, sem qualquer discriminação. 

Contudo, embora afirme tal perspectiva, o tratamento para com a questão é um tanto vago, 

e a constituição não deixa claro quais ações e decisões serão tomadas para a garantia de 

igualdade e oportunidade para tais grupos, seja no âmbito educacional, de trabalho, saúde e 

segurança. Além disso, trata dos princípios de gratuidade e equidade da educação pública. 

 Posto isso, cabe enfatizar que, a partir da reforma de 1994 da Constituição 

Argentina, o país ampliou e fortaleceu o ideal de igualdade e o princípio da não 



 
 

39 
 

discriminação, com uma perspectiva estrutural e um olhar mais sensível para as 

necessidades de inclusão social. Esse paradigma contribui com elementos muito 

importantes para tentar reduzir desigualdades e proteger grupos historicamente 

discriminados da sociedade, entre eles as pessoas com deficiência. Contudo, o país ainda 

tem um compromisso com ações mais concretas acerca das pessoas com alguma 

deficiência, em conjunto com os setores mais beneficiados da sociedade, para tentar 

alcançar modelos mais elevados de cumprimento do que a Constituição expressa, em busca 

de uma forma mais justa e inclusiva que contemple todas as pessoas, sem exceção. 

2.2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA NAS LEIS GERAIS DE EDUCAÇÃO NO BRASIL E NA 

ARGENTINA 

 Considerando as Leis Gerais de Educação como dispositivo legal máximo no 

segmento, convém destacar como a lei brasileira, no caso a LDB nº 9.394/1996; e a lei 

argentina, a LEN nº 26.206/2006, dispõem acerca da inclusão. 

A LDB nº 9.394preconiza, em seu artigo 2º, que “a educação, dever da família e do 

Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 

por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996). Já no artigo 3º, o inciso I 

estabelece a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 

1996); e no inciso XIII está a “garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da 

vida” (BRASIL, 1996), com alteração através da redação dada pela lei 13.632 de 2018 

(BRASIL, 2018).  

Nessa direção, a lei é bem clara, ao afirmar a educação nos moldes de dever do 

Estado e da família; ou seja, ambos devem trabalhar a fim de possibilitar ao aluno seu 

desenvolvimento integral, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Assim, 

enquanto cidadão, tem direito a usufruir dos bens públicos e comuns. Ainda, os aspectos de 

igualdade de acesso e permanência na escola, e direito à educação e aprendizagem ao 

longo da vida são indicativos do entendimento de que a educação é para todos, o que 

pressupõe um princípio inclusivo. 

No artigo 4º, inciso III, a lei é mais específica, prevendo “o atendimento 

educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e 
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modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1996) com alteração 

através da redação dada pela Lei 12.796 (BRASIL, 2013).  

É interessante observar que a Lei 12.796, de 04 de abril de 2013, uma das muitas 

que alterou a LDB 9.394, oferece outra redação à lei, retirando o termo necessidades 

especiais, provavelmente ligado à ideia já superada de portador, e substitui pelas 

especificidades da Educação Especial. Nesse sentido, “entende-se por educação especial, 

para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (BRASIL, 1996), através da 

alteração do art. 58, em redação dada pela Lei 12.796(BRASIL, 2013).  

Além disso, tanto o artigo 4º, inciso III, como o artigo 58 estabelecem a preferência 

pela rede regular de ensino, o que fomenta a busca desses espaços para a inclusão desses 

alunos. Por outro lado, a palavra pode sugerir a escolha por aquele lugar, no caso a escola 

comum regular, mas não significa que realmente será lá. Então, questionamos até que 

ponto a grafia da lei é consoante com a perspectiva inclusiva, e até que ponto mantém tudo 

como está.  

Ainda, chamamos atenção aos parágrafos 1º e 2º do artigo 58 da LDB 9.394, cuja 

redação ainda é a original de 1996: 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 

escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação 

especial. § 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 

serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas 

dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de 

ensino regular (BRASIL, 1996). 

Uma redação antiga para explicar as especificidades um artigo reformado, como 

isso poderia funcionar? Ademais, tanto o artigo reformado como seus parágrafos mantêm 

velhos problemas, como a dualidade do atendimento, ora com preferência na rede regular, 

ora nas escolas especiais. Não seria mais interessante e assertivo escrever um documento 

que, de fato, avançasse nos termos da inclusão, em todos os seus sentidos? Reformas, 

quando mal elaboradas, mantém os mesmos dilemas. De fato, 

A história nos mostra que alterar leis, providenciar formação continuada, 

criar espaços específicos de ensino-aprendizagem – quer na forma de 

classes especiais ou salas de recurso multifuncionais – pouco contribui 

para a efetivação de um sistema de ensino inclusivo se essas ações não 

forem articuladas. [...] Talvez aquilo que a princípio sugira divergência 

denuncie uma espécie de convergência na qual o propósito de não se 

alcançar o que não há seja preservado. Afinal de contas, não chegar em 
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um lugar que não existe é permanecer no lugar que se habita (CRUZ; 

GLAT, 2014, p. 269). 

 A proposição dos autores nos ajuda na reflexão e problematização acerca da 

objetificação das políticas, quando enunciam novas roupagens para velhos personagens. 

Assim, a inclusão implica a formulação de políticas educacionais que orientam com maior 

consistência os princípios da educação inclusiva, em uma tentativa de romper e superar a 

concepção educacional excludente. 

No caso específico dos alunos com altas habilidades ou superdotação, a lei explicita 

que “o poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou 

superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a 

execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades 

desse alunado” (BRASIL, 1996) com alteração através da Redação dada pela Lei 13.234, 

2015).  

           Desse modo, não cabe apenas dizer sobre a fomentação e execução de políticas 

públicas, é preciso que, de fato, elas sejam materializadas, e assegurem, para todos os 

alunos o acesso, permanência e aprendizagem efetiva na escola comum regular. Ainda, que 

existam condições físicas, materiais e de pessoal para acolher as diferenças, possibilitando 

equiparação de oportunidades de desenvolvimento de todos os alunos com qualidade. No 

que se refere aos alunos com NEE, todos devem ser contemplados, e não apenas grupos 

específicos, incorrendo o risco de outra vez diferenciá-los e separá-los. 

           Nesse aspecto, cabe ressaltar a importância da educação inclusiva, no sentido de 

buscar formas de superar as situações de exclusão, reconhecendo o direito subjetivo e 

igualitário entre todos os sujeitos, independentemente de suas condições físicas, motoras, 

psíquicas, econômicas, culturais, sociais, etc.; de forma que envolva toda a sociedade no 

atendimento e respeito às pessoas com NEE. Dessa forma, a educação inclusiva tem como 

tarefa estimular a participação social plena de todos os grupos que se encontram excluídos. 

Portanto, o exercício de análise proposto mostrou a complexidade das políticas 

públicas, objetificadas na legislação brasileira, sendo inúmeros os seus desdobramentos e 

abrangência. Em relação aos aspectos referentes à educação inclusiva, as políticas revelam 

avanços e retrocessos, caracterizando um estágio ainda embrionário quanto às 

especificidades e singularidades dos indivíduos. Assim, ao mesmo tempo em que avançam, 

consolidam práticas excludentes de categorização e de responsabilização do indivíduo, e 

não das barreiras impostas socialmente.  
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Em geral, apontam vários elementos fundamentais para as mudanças necessárias 

rumo à educação de qualidade para todos, como a elaboração e efetivação do projeto 

pedagógico de forma autônoma, o estabelecimento de políticas sólidas e concretas de 

valorização dos profissionais da Educação, e o investimento constante na formação como 

essencial no processo de transformação de um modelo excludente para um inclusivo. 

Nesse sentido, um balaço possível é que as políticas educacionais brasileiras precisam ser 

aprimoradas e incorporadas de forma equânime, transpondo especialmente a barreira do 

legal para o real. Afinal, a mera escrita da lei não é garantia de sua efetivação. 

Em comparação sobre as leis gerais de educação brasileira e argentina, Castro 

(2007, p. 14) conclui que a LEN 26.206 foi “[...] mais feliz ao destacar o princípio da 

inclusão educacional, em apoio aos setores sociais mais desfavorecidos, e ao prever uma 

ação coordenada entre as políticas públicas de educação e de outras áreas, como a ciência e 

tecnologia, a cultura, a saúde e o trabalho”.  

Nessa linha, aspectos como justiça social, direitos humanos, exercício da cidadania, 

igualdade, gratuidade e equidade são recorrentes, no sentido de reafirmar o preconizado no 

artigo 2º da referida lei, que garante a “Educação e conhecimento são um bem público e 

um direito pessoal e social, garantidos pelo Estado” (ARGENTINA, 2006, tradução nossa). 

Dentro dessa perspectiva de educação e conhecimento como bens públicos e de direito 

individual e social, o Estado busca garantir “[...] o acesso de todos os cidadãos à 

informação e conhecimento como instrumentos centrais na participação em um processo 

de desenvolvimento com crescimento econômico e justiça social” (ARGENTINA, 2006, 

tradução nossa).  

Assim, podemos afirmar que a ideia de acesso de todos ao conhecimento e à 

informação, especialmente para a promoção da justiça social, é inspirada por valores de 

inclusão. Nessa direção, o artigo 8º dispõe que 

A educação proporcionará as oportunidades necessárias para desenvolver 

e fortalecer a formação integral das pessoas ao longo de toda a vida, e 

promover, em cada aluno, a capacidade de definir seu projeto de vida, 

baseado nos valores de liberdade, paz, solidariedade, igualdade, respeito 

pela diversidade, justiça, responsabilidade e bem comum (ARGENTINA, 

2006, tradução nossa). 

No intuito de proporcionar a formação integral dentro de uma concepção de 

formação contínua, a educação pauta-se em valores que incluem o respeito à diversidade, 

igualdade e justiça. Para tanto, as finalidades e objetivos da política educacional estão 

expressas no artigo 11, nas alíneas: 
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e) Garantir a inclusão educacional por meio de políticas universais e 

estratégias pedagógicas e de alocação de recursos que priorizam setores 

mais desfavorecidos da sociedade. f) Garantir condições de igualdade, 

respeitando as diferenças entre as pessoas, sem admitir discriminação de 

gênero ou de qualquer outra natureza. h) Garantia de todos os acessos e 

condições de permanência e graduação nos diversos níveis do sistema 

educacional, garantindo a gratuidade dos serviços de gestão estadual em 

todos os níveis e modalidades. n) Proporcionar, às pessoas com 

deficiência, temporária ou permanente, uma proposta pedagógica que 

lhes permita o desenvolvimento máximo de suas possibilidades, a 

integração e o exercício pleno dos seus direitos. v) Promover em todos os 

níveis e modalidades educacionais, a compreensão do conceito de 

eliminação de todas as formas de discriminação (ARGENTINA, 2006, 

tradução nossa). 

Dessa forma, no que concerne à educação inclusiva, seu sentido é sempre manifesto 

de forma mais ampla que a legislação brasileira, uma vez que atrela a inclusão aos grupos 

mais desfavorecidos da sociedade de maneira geral. Ainda destaca as condições de 

igualdade, respeitando as diferenças, o que conota o reconhecimento de que as nossas 

particularidades e singularidades não alteram nossa igualdade de direitos e oportunidades. 

A lei pondera que as escolas argentinas devem oferecer propostas pedagógicas que 

propiciem o máximo desenvolvimento das possibilidades das pessoas com necessidades 

especiais, sua integração e o pleno exercício de seus direitos.  

 Posto isso, reconhecemos que a lei argentina, diferentemente da lei brasileira, 

contempla a inclusão de uma forma mais ampla, que abrange, além das pessoas com NEE, 

também pessoas em situações de desigualdade social, exclusão educacional e outras formas 

de discriminação que violam o direito de educação de crianças, adolescentes, jovens, 

adultos mais desfavorecidos da sociedade. Entretanto, o foco desse trabalho é analisar as 

políticas de inclusão de pessoas com NEE.  

 Para tanto, o princípio da inclusão, também está vinculando com a afirmação da 

necessidade de promover o respeito pelas diferenças. Dessa forma, no capítulo VIII da 

LEN, intitulado Educação Especial, no seu artigo 42, destaca que 

A Educação Especial é a modalidade do sistema educacional que visa a 

garantir o direito à educação das pessoas com deficiência, temporária ou 

permanente, em todos os níveis e modalidades do Sistema Educacional. 

A Educação Especial rege-se pelo princípio da inclusão escolar, nos 

termos do inciso n do artigo 11 desta lei. A Educação Especial oferece 

atenção educacional a todos os problemas específicos que não podem ser 

tratados pela educação normal. O Ministério da Educação, Ciência e 

Tecnologia, em convênio com o Conselho Federal de Educação, garantirá 

a integração dos alunos com deficiência em todos os níveis e 

modalidades, de acordo com as possibilidades de cada pessoa 

(ARGENTINA, 2006, tradução nossa). 
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 Portanto, de acordo com a lei, a modalidade da educação especial é regida pelo 

princípio da inclusão. Nesse sentido, deve oferecer atenção educativa para todas as 

problemáticas específicas que não podem ser abordadas pela escola comum. Contudo, de 

acordo com o Conselho Federal de Educação, a Educação Especial garantirá a integração 

dos estudantes com deficiência em todos os níveis e modalidades, segundo as 

possibilidades de cada pessoa. Do mesmo modo que a lei brasileira, a lei argentina também 

apresenta questões de sugerem possibilidades de coexistência. Para isso, o poder público 

precisa fornecer medidas para 

Art. 44. a) Possibilitar um percurso educacional abrangente, que permita 

o acesso ao conhecimento tecnológico, artístico e cultural. b) Ter pessoal 

especializado suficiente para trabalhar em equipe com os professores da 

escola comum. c) A garantia de cobertura de serviços educacionais 

especiais, transporte, recursos técnicos e materiais é necessária para o 

desenvolvimento do currículo escolar. d) Promover alternativas de 

continuidade da sua formação ao longo da vida. e) garantir a 

acessibilidade física de todos os edifícios escolares (ARGENTINA, 2006, 

tradução nossa). 

 Nesse sentido, como dito anteriormente, a Argentina, além de acompanhar as 

crianças com necessidades especiais na inclusão, acompanha também os alunos que 

passam por problemas de aprendizagem ou inserção na vida escolar, e colocam em risco a 

possibilidade de ter uma trajetória educativa suficiente. Outros artigos da lei tratam da 

Art. 79- Responsabilidade do Ministério da Educação, Ciência e 

Tecnologia e de outras instituições governamentais na adoção de políticas 

de promoção da igualdade e inclusão social, visando ao enfrentamento de 

situações de injustiça, marginalização, estigmatização e outras formas de 

discriminação, de origem socioeconômica, cultural, geográfica, étnica, de 

gênero, ou qualquer outra natureza que afete o pleno exercício do direito 

à educação (ARGENTINA, 2006, tradução nossa). 

 Assim sendo, a lei deixa claro que é de responsabilidade do Ministério da 

Educação, Ciência e Tecnologia e de outros órgãos governamentais a adoção de políticas 

de promoção da igualdade e inclusão social aos grupos menos favorecidos na sociedade. 

Também é de responsabilidade do Estado disponibilizar recursos orçamentários para 

garantir igualdade de oportunidades e resultados educacionais para esses grupos. Além 

disso, as políticas garantirão as condições necessárias para a inclusão, reconhecimento, 

integração e desempenho educacional de todas as crianças e jovens, em todos os níveis e 

modalidades, principalmente os níveis obrigatórios.  

 Por conseguinte, assim como no Brasil, a legislação argentina também assinala a 

importância de assegurar educação de qualidade, a importância da igualdade, o respeito à 
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diversidade, etc. Entretanto, pode-se garantir que a lei argentina foi mais ampla no sentido 

da inclusão, ao destacar o princípio da inclusão educacional, em apoio aos setores sociais 

menos favorecidos; ou seja, a inclusão social, além de prever uma ação coordenada entre as 

políticas públicas de educação e de outras áreas, como a ciência e tecnologia, a cultura, a 

saúde e o trabalho. 

 Assim sendo, ainda que a lei brasileira tenha os princípios de busca da qualidade e 

de promoção da equidade, em seu texto, ambos não são tão diretamente conexos, como na 

lei argentina. Deste modo, o princípio da inclusão educacional de setores sociais 

historicamente desfavorecidos adquiriu novo valor entre nós apenas nos últimos anos, em 

virtude das alterações de propostas de ação afirmativa, sobretudo a polêmica questão da 

criação de cotas de acesso à educação. 

 Em resumo, podemos considerar uma diferença significativa entre Brasil e 

Argentina. No Brasil, nos últimos anos, tem ocorrido um notório acréscimo de referências 

que garante o direito das pessoas com NEE, seja na legislação legal ou nos textos de 

políticas públicas. A política de educação inclusiva, no Brasil, vem mostrando que é um 

campo mais produtivo, ao desenvolver ideias em relação às pessoas com NEE. Enquanto 

na Argentina, a inclusão é mais voltada para os alunos com deficiência e em contexto de 

vulnerabilidade econômica e social. 

2.3 DOCUMENTOS QUE VERSAM SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NOS 

PAÍSES EM TELA 

 Em dezembro de 1998, o Conselho Federal de Educação (CFE), cumprindo a 

função do documento intitulado Documentos para la Concertacion Serie a, n° 19 Acuerdo 

Marco para la Educacion Especial, compreende estabelecer “uma interlocução com a 

sociedade e propor consensos federais sobre a questão da educação especial. Expressa o 

resultado, num tempo e espaço histórico diferente ao contexto da sanção da lei, do embate 

vivido por diferentes forças sociais” (MATALUNA, 2011, p.116). Portanto, constata uma 

nova conceituação de educação especial, e assim, 

A educação especial é um continuum de benefícios educacionais, 

constituído por um conjunto de serviços, técnicas, estratégias, 

conhecimentos e recursos pedagógicos, que visa a assegurar um processo 

educacional integral, flexível e dinâmico para pessoas com necessidades 

educacionais especiais, temporárias ou permanentes, prestado por meio 

de organizações específicas e apoios diversificados. As necessidades 

educacionais especiais são aquelas vivenciadas por aquelas pessoas que 
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necessitam de ajuda ou recursos que normalmente não estão disponíveis 

em seu contexto educacional, para viabilizar seu processo de construção 

das experiências de aprendizagem estabelecidas no Desenho Curricular 

(ARGENTINA, 1998, p.1, tradução nossa). 

 Em outras palavras, o documento estabelece que as escolas devem reconhecer e 

sanar as diferentes necessidades dos seus alunos, e assegurar uma educação inclusa e de 

qualidade através de um currículo apropriado, metodologias de ensino, flexibilidade, uso 

de diferentes recursos, além da parceira com a comunidade. Salienta, ainda, que deveriam 

existir serviços de apoio dentro da escola, que supram todas as particularidades e 

necessidades de cada aluno. O Acuerdo especifica quatro funções da educação especial, 

que são: 

a) Proporcionar, aos alunos com necessidades educativas especiais, os 

benefícios necessários para que possam acessar o currículo, ajudando-os 

a alcançar o máximo do seu desenvolvimento pessoal e social; tão logo 

essas necessidades sejam detectadas, e desde que a pessoa realize alguma 

atividade educacional ou formativa, em qualquer momento de sua vida. 

b) Implementar estratégias de detecção e cuidado precoce de crianças 

com alterações de desenvolvimento ou dificuldades de aprendizagem, de 

forma a intervir o mais rápido possível, evitando seus agravos. c) 

Promover e sustentar estratégias de integração e participação de pessoas 

com necessidades educacionais especiais nas esferas educacional, social e 

do trabalho. d) Amplo recurso e apoio a todos os setores da comunidade 

educacional, de forma a melhorar a qualidade da oferta pedagógica, 

potencializando a inclusividade das instituições; isto é, a sua capacidade 

de formar adequadamente os seus alunos, independentemente das suas 

condições pessoais ou educacionais ou de outro tipo [...] (ARGENTINA, 

1998, p.2, tradução nossa). 

 Nesse sentido, é perceptível que a preocupação do documento, através das funções 

da educação especial, far-se-á na adoção de sistemas de ensino mais flexíveis; portanto, 

que seja capaz de atender todas as NEE dos alunos no momento de integrá-los nas escolas. 

Além disso, expressa a importância da participação da comunidade, da gestão e equipe 

pedagógica nesse processo educativo. O documento também pondera os critérios para a 

transformação da educação especial, quais sejam: 

1° Superar a situação de subsistemas educacionais isolados, assumindo a 

condição de continuidade dos benefícios, oferecendo um leque de opções 

para a educação de pessoas com necessidades educacionais especiais; 2 ° 

Priorizar o modelo pedagógico, buscando as melhores condições para a 

aprendizagem dos alunos [...]. 3 ° [...] atenção à diversidade, equidade e 

qualidade, e a complexidade do arranjo das necessidades educacionais 

especiais exigirá a implantação de pactos intersetoriais, para a 

coordenação de programas e projetos com Desenvolvimento Social, 

Trabalho, Saúde e Justiça, Esporte, Recreação, ONGs, entre outros, tanto 
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do setor público como privado (ARGENTINA, 1998, p.3, tradução 

nossa). 

 No que diz respeito à prestação de serviços, ficou instituído que serão destinados 

em diferentes áreas, tais como em estabelecimentos de educação comum, em escolas, 

centros e serviços especiais e em instituições da comunidade. Isto elucida que, “à medida 

que sua localidade melhora, as instituições de educação comum serão mais inclusivas, 

desenvolvendo sua capacidade de integrar alunos com necessidades educacionais 

especiais” (ARGENTINA, 1998, p.2, tradução nossa). Em relação aos serviços 

educacionais de apoio às instituições de educação comum e da comunidade, devem 

proporcionar:  

Apoios específicos para a avaliação e atendimento de alunos com 

necessidades educativas especiais, temporárias ou permanentes, no 

âmbito da educação comum, a todos os níveis, e em instituições da 

comunidade. Eles são os articuladores do projeto educacional desses 

alunos e de seu desenvolvimento. Esses benefícios podem ser oferecidos 

por equipes já constituídas na área educacional, ou por aquelas que são 

treinadas para essas finalidades (ARGENTINA, 1998, p.3, tradução 

nossa). 

 Além dos serviços supracitados, serviços educacionais estarão disponíveis para 

pessoas com NEE que exijam benefícios que não podem ser fornecidos pela educação 

comum e serviços de apoio a instituições educacionais comuns e comunitárias. Eles 

organizarão seus espaços e horários com a maior flexibilidade, para oferecer uma gama de 

serviços educacionais que levem em conta a diversidade de necessidades, a variedade de 

áreas nas quais ele é implantado, e a intensidade da ação que eles devem propor. Os 

serviços de treinamento profissional serão responsáveis pela avaliação, orientação, 

adaptação e treinamento profissional dos alunos com NEE, o que não pode ser feito em 

instituições de ensino comuns (ARGENTINA, 1998). 

 Além disso, o documento inclui descrição dos papeis e funções dos profissionais 

para a educação especial que lecionam apoiando as tarefas pedagógicas. Essas equipes são 

formadas por professores e profissionais de outras especialidades que, juntos, formariam as 

equipes conforme cada necessidade, trabalhando com a modalidade interdisciplinar.  

 Em 1999 o documento intitulado El aprendizaje em alumnos com necesidades 

educativas especiales: Orientación para la elaboracion de orientaciones curriculares: 

hacia las escuelas inclusivas’, do Ministério de Cultura e Educação, elucida que 

Este é um material de trabalho destinado a professores e equipes técnicas 

profissionais. Delimita metodologicamente os rumos das mudanças e visa 
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a orientar professores de todos os ciclos e níveis, tanto em escolas 

comuns quanto em escolas especiais, uma vez que é possível que todos 

recebam alunos com necessidades educacionais especiais. É um conjunto 

de diretrizes e exemplos para apoiar a tarefa de professores e equipes no 

complexo trabalho de desenvolvimento de ajustes curriculares, 

oferecendo algumas ferramentas para esse fim (ARGENTINA, 1999, p.1, 

tradução nossa). 

 Conforme o documento, as adaptações curriculares devem ser o resultado da 

elaboração educacional dos agentes institucionais para cada aluno com NEE. Assim sendo, 

o documento está dividido em duas seções: 

1°: o documento define como ideias centrais dois paradigmas que o 

sustentam, afirmando que a atenção à diversidade deve potencializar 

todos os recursos disponíveis para que as escolas sejam cada vez mais 

inclusivas. Uma escola inclusiva é aquela que oferece educação de 

qualidade a todos os alunos de sua comunidade. A inclusão é apoiada 

fundamentalmente por uma escola educacional de qualidade. 2°: 

estabelece critérios gerais para orientar o tratamento de algumas das 

necessidades educacionais especiais derivadas de deficiências. Essas 

diretrizes foram elaboradas pelas equipes técnicas que produziram os 

Parâmetros Curriculares de todas as jurisdições, realizadas nas reuniões 

do Seminário Cooperativo Federal (ARGENTINA, 1999, p.1, tradução 

nossa). 

 Portanto, o documento salienta que a educação especial precisa trabalhar em 

conjunto com a educação comum, superando as condições de sistemas educacionais 

separados e desintegrados. Assim, também assume as condições de um processo contínuo: 

“a condição de continuidade dos benefícios para a educação geral, para oferecer um leque 

de opções para a educação de pessoas com NEE. Também enfatiza priorizar o modelo 

pedagógico e buscar pacto intersetorial” (ARGENTINA, 1999, p. 5, tradução nossa). Dessa 

forma,  

Podemos interpretar que a alteração do paradigma da educação especial 

fundamenta-se em avanços importantes nos direitos humanos e nas 

disciplinas que eles contribuem para a pedagogia. Para além de 

reconhecer e valorizar a diversidade como inerente às pessoas e 

sociedades humanas, generaliza-se a ideia de que todas as crianças devem 

aprender, sempre que possível, no quadro da educação comum, 

independentemente das suas condições pessoais. Admitindo que não o 

seja o suficiente para incorporar os alunos às escolas, é preciso, também, 

que a educação que recebem seja equitativa, proporcionando a cada um o 

necessário para uma aprendizagem equivalente e de qualidade 

(MATALUNA, 2011, p.14, tradução nossa). 

 Além desses documentos supracitados, em relação à educação inclusiva na 

Argentina, não encontramos nenhum documento que faça essa identificação de forma tão 

direta. Nesse sentido, não há um plano ou programas exclusivos para a educação inclusiva 
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com a mesma perspectiva que no Brasil. O atendimento a alunos com NEE está 

regularizada na educação especial. A maioria dos documentos argentinos, quando se refere 

à educação inclusiva, diz respeito a questões éticas e socioeconômicas. 

 Nos documentos legais desse país, encontramos uma menção geral em torno da 

deficiência, que não relaciona a escolarização com o modelo de inclusão. Contudo, essa 

relação tem uma característica que envolve um limite no texto legal, pois leva em 

consideração que a integração confirma a indigência de o próprio sujeito estar em processo 

de desenvolvimento de capacidades necessárias para integrar a escola comum. 

 No entanto, fica claro que, nas políticas assumidas por Brasil e Argentina, apesar de 

suas diferenças, ambos os países concordam que a inclusão é um fator que envolve o lugar, 

o espaço escolar, e a instituição escolar, que se constitui em um micro espaço de 

representação do Estado. “Um lugar em que se controla e regula aquilo que pode e deve ser 

ensinado e aquilo que pode e deve ser aprendido, ou ainda, naquilo que ordena as condutas 

da população no sentido de que todos precisam e tem o direito de ir à escola” (POSSA; 

NAUJORKS, 2014, p. 92). Nesse sentido, temos uma racionalidade coerente; ou seja, uma 

forma de economia política por parte do Estado que desconjunta a sua função de regulação 

da economia para ser ordenador das políticas ordenadas pela economia.  

 Além disso, percebemos que as políticas educacionais na perspectiva inclusiva, nos 

dois países, são produzidas em decorrência dos documentos internacionais. Esses 

documentos vêm desempenhando um papel de universalização e globalização dos 

procedimentos políticos em educação. Também, os organismos internacionais, que já 

completam maioridade emanam por efeito coordenar, guiando e se reproduzindo nas 

políticas de educação dos diversos países do mundo. 

 O caso argentino, a centralidade está nos indivíduos com deficiência e na 

identificação de recursos individualizados para atender esses sujeitos. Parece que a 

diferenciação da organização dos serviços de educação especial, nesse país, mesmo tendo 

os efeitos dos documentos internacionais, por um lado, recai na tônica de que a inclusão 

está para além da escolaridade da pessoa com deficiência; e por outro, tem sua centralidade 

na educação formal. 

 A Resolução n.º 02/2001- Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica, também foi resultado de muito debate. No seu Art. 1º, a referida 

Resolução institui as Diretrizes Nacionais para a educação de alunos que apresentem NEE, 

na Educação Básica, em todas as suas etapas e modalidades. O documento busca promover 
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que os sistemas educacionais desenvolvam uma formação de qualidade, respeitando as 

diferentes condições sociais, culturais, emocionais, físicas e étnicas (BRASIL, 2001a).  

 O documento refere-se às mudanças que devem ser construídas por um caminho 

inclusivo, tanto nas esferas da União e entes federados, como também em outros 

segmentos da sociedade, fazendo referências à Constituição Federal, ao Plano Nacional de 

Educação, à LDB nº 9394/96, à Declaração de Salamanca, entre outras leis e decretos. A 

proposta é gerar um relatório sobre a forma de organização dos sistemas de ensino para o 

atendimento aos alunos que apresentam NEE, com os fundamentos e princípios da política 

educacional, assim como a construção da inclusão na área educacional em diferentes 

âmbitos.  

 Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (PNEEPEI) apresentou-se como “[...] um paradigma educacional fundamentado 

na concepção de direitos humanos, que conjuga a igualdade e diferença como valores 

indissociáveis” (BRASIL, 2008, p. 5). Conforme o documento, a distinção entre alunos, 

em função de suas características individuais, caracteriza-se como mecanismo de exclusão, 

sugerindo que diagnósticos baseados em características mentais, físicas, culturais e 

linguísticas sejam contextualizados, não se esgotando em categorizações (PAN; 

MACHADO, 2012).   

Portanto, seu objetivo foi estabelecer diretrizes para a criação de políticas públicas 

e práticas pedagógicas voltadas à inclusão escolar, o que representou um importante marco 

regulatório para a garantia da matrícula das pessoas com deficiência nas salas comuns 

regulares, estabelecendo a educação especial na perspectiva inclusiva. Nesse sentido, a 

PNEEPEI defendia que 

O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e 

pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de 

estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 

discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 

fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade 

e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia 

de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da 

produção da exclusão dentro e fora da escola (BRASIL, 2008, p.5). 

Nessa perspectiva, a inclusão é um movimento amplo, congregando ações políticas, 

culturais, sociais e educacionais, baseado nos princípios do direito de todos os alunos a 

conviver e aprender juntos a partir de suas singularidades. O movimento busca 

problematizar e superar a produção da exclusão, seja no âmbito escolar ou nas demais 

instâncias sociais. Nessa linha, é importante discutir e identificar a natureza da exclusão e 
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as maneiras de enfrentá-la, pois muitas práticas que confluem para excluir estão 

naturalizadas, como produto de parcos conhecimentos e reflexões. 

 Embora a PNEEPEI estivesse alinhada às reflexões pautadas nos princípios 

internacionais do direito humano, na perspectiva da inclusão que pressupõe uma escola 

aberta para que todos possam conviver a aprender a partir das suas singularidades, 

capacidades e interesses, evidenciando o compromisso assumido pelo país sobre a inclusão 

incondicional, ironicamente, o governo brasileiro impôs, há recentes dias, o Decreto7 n° 

10.502, de 30 de setembro de 2020, extinguindo a PNEEPEI (BRASIL, 2020). 

 Batizado de Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com 

Aprendizado ao Longo da Vida (PNEE), a nova política do decreto 10.502 demarca a 

conduta impositiva e controladora que tem se delineado nas atitudes do governo federal 

nos últimos anos. É importante salientar que, em 2018, o MEC fez uma segunda tentativa 

para reformar a PNEEPEI, o que, na época, se caracterizou como motivo de preocupação 

àqueles que se dedicam aos estudos relacionados a uma escola para todos e, 

especificamente, à inserção de alunos da Educação Especial em ambientes educacionais 

inclusivos (MANTOAN, 2018). Além disso,  

A intenção de ‘atualizar’ essa importante e bem sucedida política pública 

seria desejável caso houvesse o objetivo de monitorar e aperfeiçoar sua 

implementação com base em estudos e pesquisas sobre o processo de 

implantação de suas diretrizes, no âmbito das escolas. Todas as 

iniciativas que fogem do padrão de monitoramento nesse sentido tornam-

se achismos e não revelam a situação real sobre os aspectos 

eventualmente a serem alterados. Isso torna toda e qualquer mudança 

uma mera reforma, que não implica ‘atualizar’ ou ‘aprimorar’ a 

PNEEPEI. Além disso, o fato de a atual gestão do MEC propor retirar do 

nome da Política o termo “na Perspectiva da Educação Inclusiva” revela 

o caráter retrógrado da proposta (MANTOAN, 2018, p.6, grifos da 

autora). 

Posteriormente aos estudos de Mantoan (2018), o Decreto nº 9.465, de 2 de janeiro 

de 2019, determinou mudanças na estrutura e funções de algumas secretarias do MEC. 

Dentre elas, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI) passou a se chamar Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação 

(SEMESP); além da criação da Secretaria de Alfabetização (SEALF). Assim sendo, 

integram a SEMESP as diretorias de Educação Especial, de Políticas de Educação Bilíngue 

 
7 O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, suspendeu o referido decreto no dia 01 de 

dezembro de 2020. Dessa forma, até a data de escrita deste texto, o decreto encontra-se suspenso. 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/supremo-tribunal-federal/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/dias-toffoli/
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de Surdos, e de Modalidades Especializadas em Educação e Tradições Culturais 

Brasileiras. 

A PNEE retoma a educação especial como configuração de um sistema paralelo, e 

não mais como integrante da proposta pedagógica da escola, apoiando a plena inclusão de 

todos por meio de recursos, serviços e do AEE para seu público-alvo. Sobre o AEE a 

PNEE, têm como objetivo explicitado no artigo 4º, inciso III: “assegurar o atendimento 

educacional especializado como diretriz constitucional, para além da institucionalização de 

tempos e espaços reservados para atividade complementar ou suplementar” (BRASIL, 

2020), o que desconfigura o AEE como um serviço de apoio para a plena inclusão. 

Em seu texto, a PNEE não faz menção aos demais alunos com NEE, tratando 

apenas da educação especial em um viés apontado pela legislação como inclusivo, mas que 

destoa da perspectiva inclusiva que defendemos neste texto. Nesse aspecto, reiteramos que 

a educação inclusiva diz respeito a todas as pessoas, sem exceção. Portanto, inclui todos os 

alunos, com ou sem deficiência, para que tenham direito ao acesso, permanência, à 

participação em todas as atividades da escola e à aprendizagem, com equiparação de 

oportunidades para o pleno desenvolvimento de seu potencial. 

Não é possível conceber uma educação para todos considerando suas diversidades, 

mas oferecendo as mesmas oportunidades nos moldes de uma estrutura escolar excludente. 

Um ensino de qualidade para todos os alunos exige, das escolas, uma nova postura, além 

de uma formação adequada aos docentes para dar oportunidades para todos os seus alunos, 

contemplando e respeitando as diversidades. Uma educação verdadeiramente inclusiva não 

pode prescindir dos princípios elementares dos direitos humanos, bem como de uma 

proposta humanizadora em todas as suas dimensões. Assim, 

Se as diferenças são visíveis, sensíveis e imediatamente perceptíveis, 

especialmente no caso das pessoas com necessidades especiais, o mesmo 

não ocorre com o princípio da igualdade. O princípio da igualdade não é 

visível a olho nu; seu contrário, a desigualdade, é fortemente perceptível 

no âmbito social (CURY, 2005, p.17). 

 Desse modo, o princípio da igualdade pode ser facilmente burlado, incorrendo em 

processos que acentuam as desigualdades. Sob o discurso de uma nova política, PNEE traz, 

em seu texto, o que já se tinha no país de mais velho e defasado em termos educação 

especial, em que não se entendia a deficiência como algo vindo do contexto social. Além 

disso, preconiza o retorno do processo de segregação e exclusão. Se a PNEEPEI retirou o 
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Brasil de um atraso de mais de 30 anos, ao adotar a matriz teórica do Modelo Social8, a 

PNEE nos devolve a ele, pois representa retrocesso, já que, ao separar indivíduos em 

distintos espaços educativos, acentua suas diferenças, legitimando as desigualdades sociais 

e negando a diversidade. 

 Nas palavras de Werneck (1999, p.23), “[...] uma sociedade inclusiva é aquela 

capaz de contemplar, sempre, todas as condições humanas, encontrando meios para que 

cada cidadão, do mais privilegiado ao mais comprometido, exerça o direito de contribuir 

com seu melhor talento para o bem comum”. Nesse sentido, as escolas inclusivas estão 

fundamentadas na concepção pelo reconhecimento das diferenças humanas e na 

aprendizagem centrada nas potencialidades de cada aluno. 

Nesse entendimento, o papel das escolas é atender as NEE específicas de cada 

aluno, considerando suas particularidades. Para isso, faz-se necessário que a escola 

reorganize e flexibilize os currículos, a formação continuada para professores, e que as 

metodologias sejam alternativas, para que contemplem todos os alunos de forma 

igualitária. Dessa forma, o movimento da inclusão implica em mudança radical, pois 

interpela o modelo de escolarização cristalizado em uma concepção arcaica, que 

homogeneíza os indivíduos e exclui todos os que destoam. 

 Ao longo dos últimos anos, observamos um aumento no número de crianças e 

jovens NEE matriculados nas classes comuns do ensino regular (BRASIL, 2010). Esse 

aumento deve-se às iniciativas e reivindicações dos movimentos sociais de pessoas com 

deficiência e de suas famílias em prol de uma educação para todos e, consequentemente, 

das políticas públicas de educação na perspectiva da educação inclusiva, que proclamam 

uma escola para todos.  

 A inclusão escolar como direito a ser garantido a todos os alunos esteve presente 

em todos os documentos oficiais apresentados até aqui. Entretanto, uma vez que oferecer 

educação para todos os alunos indistintamente é garantir um direito presente nas 

constituições brasileira e argentina, também em toda a legislação que vigora nas políticas 

educacionais, pois ao se assegurar o direito à educação se propicia o acesso, mas tendo 

como especificidade do enunciado a necessidade de, além do acesso, também se garantir 

 
8 O Modelo Social considera a deficiência do meio, do que é externo ao sujeito, para definir a inserção dele 

em ambientes de vida, seja ele escolar, na família, no trabalho, na sociedade em geral. Assim, o acesso, a 

permanência e a participação das pessoas com deficiência dependem do estudo dessas situações e dos 

recursos e apoios a serem oferecidos, de modo que possam participar de seus ambientes de vida como 

cidadãos autônomos, na medida de suas possibilidades (MANTOAN, 2018). 



 
 

54 
 

uma educação de qualidade a todos. Ainda é necessário adequar o ensino e aprendizagem 

aos alunos, independentemente de suas particularidades.  

 Dessa forma, a inclusão escolar não se distingue apenas pela matrícula de todos os 

alunos na escola; também e, sobretudo, por sua permanência e com garantia de ensino e 

aprendizagem. Para se abrir a escola a todos os alunos e garantir que eles sejam sujeitos de 

ensino e aprendizagem de qualidade, esses fatores são importantes e totalmente 

necessários, assim como o respeito à diversidade. Cury (2005, p.16) propõe importante 

reflexão, quando destaca que 

É importante considerar que políticas universais por vezes ficam formais 

e sem efetivação. As desigualdades, assim, continuam a mostrar um 

espectro inaceitável de qualquer ponto de vista. Um tratamento apenas 

formalmente igualitário não pode ser um biombo para a eternização de 

desigualdades e discriminações. 

 Assim, há um esvaziamento da própria política, que recai na ausência de práticas 

efetivas. A reflexão do autor é pertinente, quando avaliamos o tempo decorrido das 

políticas que enunciam a inclusão, e seus ainda parcos e insuficientes feitos no sentido de 

minimizar as desigualdades. As políticas são verdadeiros espaços de tensão entre os 

binômios inclusão/exclusão; igualdade/desigualdade; singularidade/diferença. 

É extremamente importante valorizar os sujeitos que estão presentes na escola. 

Independentemente de suas particularidades, é um ato de reconhecer suas competências e 

cooperar para prover suas necessidades, incluindo nesse trabalho o AEE complementar, e 

não substitutivo do ensino comum. Nesse sentido, segregar alunos em escolas especiais 

torna-se uma atitude inaceitável e contraditória. 

 Posto isso, asseveramos que o Decreto 10.502 (BRASIL, 2020) representa um 

grande ímpeto de retrocesso na inclusão de pessoas com deficiência, regredindo para um 

paradigma antigo e já ultrapassado de segregação de estudantes em classes e escolas 

especiais. Além disso, a iniciativa substitui a PNEEPEI, que foi construída mediante 

intensos debates com a sociedade civil e alinhada à CF/1988, estimulando a matrícula das 

pessoas com deficiência em escolas especiais, em que esses estudantes ficam segregados. 

A justificativa do atual governo para a promulgação dessa política é a de garantir o direito 

das famílias responsáveis pelas pessoas com deficiência de escolherem o melhor para seus 

filhos. Entretanto, não há possibilidade de escolha quando o único sistema educacional 

possível é o inclusivo. 

Nas palavras de Mantoan (2018, p.10), perante tantas transformações para melhor, 

não há como retroceder, como mutilar os conceitos emitidos pela PNEEPEI, com o intuito 
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de trazer a deficiência que “faz do sujeito um portador do problema, prescrito em laudos 

médicos que o definem”. O decreto representa um retrocesso imenso nas conquistas da 

educação inclusiva, além de roubar o direito daqueles que, por muitos anos, ficaram às 

margens, silenciados e inviabilizados na sua condição. 

A partir de políticas públicas para a inclusão em um aspecto mais geral, o próximo 

capítulo objetiva situar o leitor acerca das políticas públicas de formação continuada de 

professores da Educação Básica no Brasil e na Argentina para o contexto educacional 

inclusivo. 
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CAPÍTULO III - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES PARA O 

CONTEXTO EDUCACIONAL INCLUSIVO: O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS 

BRASILEIROS E ARGENTINOS 

O presente capítulo discute, dentro dos aspectos relativos à educação comparada e 

ao exercício hermenêutico, especificamente a formação continuada de professores da 

educação básica para o contexto inclusivo no Brasil e na Argentina. Assim, primeiramente, 

discutimos as políticas de formação docente no Brasil, bem como apresentamos a 

legislação e a estrutura do sistema educacional brasileiro em relação à formação dos 

professores para a inclusão. Posteriormente, situamos como essas questões estão postas na 

Argentina. 

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

PARA O CONTEXTO INCLUSIVO NO BRASIL 

 As políticas de formação continuada de professores para o contexto inclusivo 

devem integrar o escopo das ações que um governo promove e/ou deve promover na busca 

de assegurar, a todos os indivíduos, acesso e permanência na educação escolar, 

resguardado seu direito à educação.  

 Como já mencionado, a reforma educacional, iniciada no Brasil na década de 1990, 

teve como um de seus focos centrais a formação de professores, seja ela no âmbito da 

formação inicial como na continuada. Esse encaminhamento é fruto de políticas balizadas 

por recomendações de organismos internacionais que visam a atender às necessidades de 

formação de professores atrelada à redução de custos, confluindo para sua precarização e 

descaracterização da própria docência. 

 As orientações desses organismos interferiram diretamente nos encaminhamentos 

legais e propositivos da educação brasileira (MORAES, 2003). As mudanças relacionadas 

às políticas públicas educacionais, ocorridas na última década, são observáveis nos 

documentos oficiais e interferem no sistema de ensino, na organização da escola e, 

especificamente, na formação de professores. Essa formação vem ganhando destaque nos 

documentos emanados do governo federal, que a considera fundamental para o êxito da 

própria reforma. 

 Falar em formação continuada de professores é sempre um grande desafio, 

principalmente quando se focalizam os avanços ou não das políticas públicas implantadas. 
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Diante dessa atualidade, nesta subseção estão apresentados e analisados os documentos 

legais, resoluções e portarias acerca da formação continuada para a inclusão, a fim de 

mostrar como essas políticas estão sendo realizadas e implementadas no Brasil. 

A modernização dos sistemas de ensino e a inovação educacional têm como pontos 

estratégicos os currículos, a gestão educacional, as avaliações, a formação docente e a 

inclusão. Assim, para a pesquisa aqui realizada, nossa atenção voltou-se para a formação 

continuada de professores para o contexto inclusivo. Por isso, convém explicar de que 

professor estamos falando, ou melhor, qual estamos contemplando.  

A partir da concepção de inclusão por nós assumida, de que a educação inclusiva é 

aquela que recebe todos os sujeitos, sem qualquer distinção, referimo-nos aos professores 

da Educação Básica que trabalham na escola comum, com um grupo de alunos 

heterogêneo em que alguns apresentam NEE. Entendemos que esses professores devem dar 

conta dos conteúdos curriculares de modo a assegurar o aprendizado de sua turma. 

Nesse sentido, não estamos hiperparticularizando um grupo de professores, ao 

contrário: estamos nos referindo a todos os professores que atuam na Educação Básica na 

perspectiva inclusiva no Brasil e Argentina. Assim, ao falarmos de formação de 

professores para o contexto da educação inclusiva, por vezes esbarramos em dois aspectos, 

quais sejam, a formação inicial, que aparece a atrelada à formação continuada; e a 

formação de professores para o AEE.  

É interessante observar que, quando nos aventuramos na jornada de desvelar as 

políticas de formação continuada de professores para o contexto inclusivo, tínhamos uma 

ideia ainda primária de que a formação continuada de professores para o contexto inclusivo 

certamente trazia, em seu bojo, elementos peculiares para um grupo distinto de 

professores.  

Contudo, o caminho das leituras e do levantamento das políticas foi revelando que 

aquilo que se materializava na lei se voltava, com recorrência, para a formação dos 

professores especializados; ou seja, aqueles que atuam com o AEE, e que a perspectiva 

inclusiva é abordada a partir da inclusão de pessoas com deficiências, e não tanto no 

sentido lato. Essa ausência de escritos sobre a formação continuada de professores para 

atuar nas salas comuns regulares na perspectiva inclusiva foi motivo de grande mal-estar. 

O incômodo foi frequente, até que, no meio do conflito, um insight surgiu: a formação 

continuada dos professores do contexto inclusivo é aquela que prioriza os debates, 

reflexões, desconstrução e novas construções de conhecimento a partir de sua área de 
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atuação, e não dos conteúdos da educação especial, pois falamos de um professor que atua 

em salas comuns de ensino. 

Assim, para a pesquisa aqui realizada, nossa atenção voltou-se para a formação 

continuada de professores para o contexto inclusivo. Portanto, é importante ressaltar que 

tanto a ênfase na formação continuada como os intensos debates sobre a educação 

inclusiva são frutos de discursos emanados por organismos internacionais, em especial o 

Banco Mundial. Conforme Decker (2015, p. 143, grifos da autora) pontua nesse aspecto, 

[...] as orientações defendidas pelo BM para formação de professores é 

que ela se dê ao longo da carreira em detrimento da formação inicial. A 

formação emerge como treinamento e concebe-se o professor como 

aprendiz eternamente treinável [...] (inserido) num movimento de eterna 

‘obsolescência docente’, isto é, um professor sempre em aprendizado, 

fugaz. A lógica do treinamento se institui também por meio do 

estabelecimento de padrões docentes, isto é, a definição do que um 

professor deve saber e ser capaz de fazer é uma indicação medular nas 

políticas educacionais propostas pelo Banco que, contraditoriamente, 

compõe o ‘tornar-se-professor-sem nunca-chegar-a-sê-lo’ (DECKER, 

2015, p. 143). 

No paradigma de formação continuada de ambos os países, a ideia de formação em 

continuum, ao longo da vida, perpassa as políticas da docência, e ao que destaca Decker 

(2015), constitui-se em importante ferramenta de reflexão sobre os reais significados da 

constância no processo formativo que torna professores ao longo dos anos, sem de fato 

chegarmos a sê-lo. Ao se pensar no trabalho docente para o contexto inclusivo, é 

importante compreender as especificidades que permeiam esse campo. Sobre a educação 

inclusiva, historicamente percebem-se sucessivas mudanças paradigmáticas, normativas e 

conceituais que implicam, ou deveriam implicar, em mudanças nas práticas sociais e 

educacionais envolvendo os sujeitos da educação inclusiva.  

O paradigma da educação inclusiva implica na inserção de todos os alunos na 

escola regular e nas salas de aula comuns, garantindo que eles usufruam o direito a 

educação; que não se restringe ao acesso a sala de aula, mas sua permanência e efetiva 

aprendizagem. Para tanto, é necessário que esses alunos sejam atendidos em suas 

especificidades, capacidades, necessidades e potencialidades.  

A Declaração de Salamanca de 1994 é uma das políticas de alcance mundial que 

auxilia a formação docente de educadores para atuação na educação inclusiva, onde foram 

traçadas metas e diretrizes para a inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais nos sistemas de ensino. Tal documento apregoava a mobilização de apoio à 
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organização dos profissionais de ensino em questões relativas ao aprimoramento de 

docentes, no que se refere às NEE (VINENTE; SILVA; SILVA, 2015). 

 A LDB nº 9.394, ao discorrer sobre a formação continuada de professores, o faz em 

um aspecto geral da formação, explicitando que os sistemas educacionais devem promovê-

la em suas redes de ensino, além do uso dos recursos da educação a distância. A formação 

continuada dos docentes, de maneira geral, é abordada na lei apenas no artigo 62º, nos seus 

parágrafos 1º e 2º, afirmando que:  

§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime 

de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a 

capacitação dos profissionais de magistério. § 2º A formação 

continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão 

utilizar recursos e tecnologias de educação a distância (BRASIL,1996, 

em redação dada pela Lei 12.056, de 2009, grifos nossos). 

Diante do exposto, entende-se que a formação continuada de professores, ofertada a 

partir de cada sistema de ensino, pode ocorrer de inúmeras maneiras, a depender da 

compreensão e intenção de cada um deles. Pela LDB 9.394 não há muita clareza sobre 

como a formação deve ou não se realizar. Já o artigo 63 da lei refere-se às instituições de 

nível superior como responsáveis, também, por manter os programas de educação 

continuada (BRASIL, 1996). 

Nota-se, aqui, que as Instituições de Ensino Superior (IES) têm a incumbência de 

promover a formação continuada dos professores. Contudo, compreende-se que nem 

sempre isso ocorre na realidade. Muitos municípios não buscam as universidades para 

promover uma formação continuada dos professores. Embora exista, na teoria, uma 

política pública respaldando essa formação continuada, na prática, a realidade evidencia 

outro cenário. 

Assim, sob o guarda-chuva da formação continuada há muitos formatos de cursos, 

desde aqueles que são oferecidos na própria escola e a partir dela, pela equipe pedagógica, 

como aqueles fora dela, via secretarias municipais, estaduais e agentes privados. Sobre a 

presença dos agentes privados na formação continuada de professores, é necessário 

destacar que eles têm, inclusive, atuado na definição dos conteúdos da formação.  

Na tentativa de assegurar a aprendizagem e o desempenho acadêmico dos alunos 

com NEE, são importantes a articulação e colaboração entre os professores que atuam na 

sala de aula comum que, pela legislação brasileira, são os chamados capacitados; e aqueles 

que trabalham com o AEE, entendidos como os especializados. Tais professores não se 

diferem apenas na nomenclatura, também nas atribuições assumidas no trabalho com a 
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educação inclusiva. Conforme as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica, os professores capacitados têm sob sua responsabilidade:  

I - perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar 

a educação inclusiva; II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes 

áreas de conhecimento de modo adequado às necessidades especiais de 

aprendizagem; III - avaliar continuamente a eficácia do processo 

educativo para o atendimento de necessidades educacionais especiais; IV 

- atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação 

especial (BRASIL, 2001a, p. 31-32). 

Pelo descrito nas Diretrizes, o trabalho dos professores tidos como capacitados deve 

ser pensado no coletivo, uma vez que, juntamente com os professores especializados e a 

equipe pedagógica, irá pensar e mobilizar ações pedagógicas com vistas a promover a 

aprendizagem das crianças que necessitam de AEE. Outro aspecto importante para destacar 

é sobre as possibilidades oportunizadas pela própria formação continuada, pois ela se torna 

essencial no sentido de ampliar e aprofundar os conhecimentos desse coletivo de 

professores. Por meio dela é possível estudar e compreender as especificidades de cada 

NEE, seja do ponto de vista cognitivo, físico, social, cultural e econômico. Já os 

professores especializados em educação especial, por sua vez, são: 

[...] aqueles que desenvolveram competências para identificar as 

necessidades educacionais especiais, definir e implementar respostas 

educativas a essas necessidades, apoiar o professor da classe comum, 

atuar nos processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, 

desenvolvendo estratégias de flexibilização, adaptação curricular e 

práticas pedagógicas alternativas[...] (BRASIL, 2001a, p.32). 

 Os professores tidos como especializados compõem o grupo cujos conhecimentos 

são relativos ao ensino especial, e que são usados para ensinar “[...] conteúdos próprios da 

Educação Especial, entre os quais orientação e mobilidade, uso de tecnologia assistiva, 

ensino de LIBRAS e de Português como 2ª língua dos surdos, entre outros” (INCLUSÃO 

JÁ, 2020). Para tanto, esses professores precisam de formação específica em educação 

especial, seja no âmbito da graduação e/ou da pós-graduação. 

 Além disso, as diretrizes são claras, ao explicarem que os professores que já 

exercem o magistério devem ter oportunidades deformação continuada, inclusive em nível 

de especialização. Sobre a formação continuada, no Brasil, ela ocorre principalmente com 

o intuito de profissionalização docente e certificação em nível superior. 

Após aprovação de tantos dispositivos legais, para que essa formação fosse 

implementada visando ao desenvolvimento profissional docente, o MEC, em parceria com 
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universidades, constituiu, em 2004, a Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores (RNFC), que 

[...] conta com a participação dos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento 

da Educação, com os sistemas de ensino público e a participação e 

coordenação da SEB/MEC. Estes Centros, articulados entre si e com 

outras IES produzirão materiais instrucionais e orientação para cursos a 

distância, semipresenciais, atuando em rede para atender as necessidades 

e demandas dos sistemas de ensino. O MEC, oferecendo suporte técnico e 

financeiro, tem um papel de coordenador do desenvolvimento desse 

programa, implementado por adesão, em regime de colaboração, pelos 

estados, municípios e Distrito Federal (BRASIL, 2005, p. 22). 

 Assim, a rede visa à implementação de cursos na modalidade a distância, em 

função da praticidade, rapidez, flexibilidade e aumento no atendimento da clientela. 

Portanto, também é entendida como democratização do acesso à educação superior, 

enfatizando a responsabilidade pela formação dos professores da Educação Básica. 

 Para o MEC, a RNFC procura colaborar com os sistemas de ensino e, 

particularmente, com a formação dos professores como sujeitos do processo educativo 

(BRASIL, 2005, p. 22). Tal compreensão está pautada em uma concepção de formação 

continuada de professores que contemple a tematização de saberes e práticas em um 

contexto de desenvolvimento profissional permanente, também considerando os estudantes 

como sujeitos nesse processo. Assim, o MEC dispôs, como objetivos a RNFC: 

 

1. Institucionalizar o atendimento da demanda de formação continuada; 2. 

Desenvolver uma concepção de sistema em que a autonomia se construa 

pela colaboração, e a flexibilidade encontre seus limites na articulação e 

na interação; 3. Contribuir com a qualificação da ação docente no sentido 

de garantir uma aprendizagem efetiva e uma escola de qualidade para 

todos; 4. Contribuir com o desenvolvimento da autonomia intelectual e 

profissional dos docentes; 5. Desencadear uma dinâmica de interação 

entre os saberes pedagógicos produzidos pelos Centros, no 

desenvolvimento da formação docente e pelos professores dos sistemas 

de ensino, em sua prática docente; 6. Subsidiar a reflexão permanente 

sobre a prática docente, com o exercício da crítica do sentido e da gênese 

da cultura, da educação e do conhecimento e subsidiar o aprofundamento 

da articulação dos componentes curriculares; 7. Institucionalizar e 

fortalecer o trabalho coletivo como meio de reflexão teórica e construção 

da prática pedagógica (BRASIL, 2005, p. 22-23, grifos nossos). 

 

 Para cumprimento dos objetivos, o MEC instituiu princípios e diretrizes no 

processo de implantação da RNFC. O curso deve ter como referência a prática e a teoria, e 

fazer parte da rotina da escola como componente da profissionalização docente. Para tanto, 

com a efetivação da Rede o Brasil, atendem-se os padrões dos organismos internacionais, 
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que valorizam a formação continuada como uma estratégia de melhoria dos índices de 

educação. 

 Dessa forma, mesmo com os avanços na formação continuada com a 

implementação da RNFC, ainda há a necessidade de um programa com a estruturação de 

formação continuada sob o foco qualitativo, não apenas com ênfase na elevação de índices 

estatísticos, mas analisando as particularidades dos contextos em que os professores estão 

inseridos. Caso contrário, corremos o risco de termos ações descontextualizadas, sem a 

necessária e efetiva contribuição para a profissionalização dos professores. 

 É de suma importância que a universidade, além dos estados e municípios, seja 

considerada uma grande parceira do governo federal na realização das ações de formação 

continuada de professores. Já há algum tempo ela é chamada, por alguns municípios, para 

oferecer a “tarefa de formar professores e vem fazendo isso, ora ofertando vagas aos 

professores, em seus cursos, ora por meio da elaboração e da execução de programas 

específicos de formação continuada” (GEGLIO, 2015, p. 235). 

 Sobre a formação continuada a cargo das universidades, convém explicar que, 

apesar de ela ser requisitada em alguns contextos, sua inserção é pequena, ficando boa 

parte dessa formação, se não a maior dela, sob a responsabilidade dos agentes privados. O 

que é um prejuízo, visto que muitos são aligeirados e de qualidade duvidosa, em 

detrimento da universidade, que é lócus privilegiado de produção de conhecimento. 

Endossa essa ideia Nóvoa (1995, p. 30), quando destaca que “é preciso fazer um esforço de 

troca e partilha de experiências de formação, realizadas pelas escolas de ensino superior, 

criando progressivamente uma nova cultura da formação de professores”. 

Nesse sentido, entende-se a necessidade de ações conjuntas entre as instituições 

superiores e as unidades responsáveis pela formação docente, a fim de viabilizar um 

processo de formação continuada permeado por uma política pública que garanta e 

assegure sua efetivação. No que tange à educação inclusiva, os processos de formação 

continuada oportunizam, aos professores, a reflexão, ampliação e aprofundamento de 

conhecimentos acerca de suas especificidades e concepções que têm subsidiado as práticas 

docentes. 

Sendo assim, uma das grandes discussões, no que se refere a como o processo de 

inclusão ocorre, é que as mudanças que deveriam ocorrer na escola a fim de oferecer 

educação de qualidade para todos. Nesse sentido, Mantoan (2020, 7m32s), em recente 

produção de conteúdo em vídeo lançado pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em 

Ensino e Diferença (LEPED), da Faculdade de Educação da Unicamp, questiona: 
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Onde estão as mudanças na escola comum; o que ela tem feito durante 

todos esses em que ela foi provocada por uma política dentro da 

perspectiva inclusiva para atender a todos os alunos; para deixar de ter os 

mesmos modelos de aluno, os mesmos modelos de aula, os mesmos 

modelos de formação de professores que temos até hoje? Muito pouco. 

Há iniciativas muito interessantes, sem dúvida, que vem nessa direção da 

inclusão, mas a grande maioria continua tendo um modelo de aluno, um 

modelo de sala de aula, um modelo de aula, de ensino, um modelo de 

avaliação. Nada muda! 

 A política a qual a autora se refere nesse trecho é a PNEEPEI, que traz a discussão 

pautada na perspectiva de uma educação para todos. Nesse sentido, ela faz refletir sobre as 

reais possibilidades de a escola, de fato, atender a todos, considerando suas singularidades, 

e se está calcada em um modelo padronizado de aluno, para quem toda sua organização 

pedagógica está posta. Em outras palavras, são processos de ensino e aprendizagem, 

planejamento, avaliação em prol de uma capacidade modelo (MANTOAN, 2020). 

 A partir das contribuições da referida autora, perspectivamos uma compreensão 

alargada, de que a capacidade humana reside em sua singularidade, nas características que 

nos torna únicos e, por isso, diferimos uns dos outros. Isso, sem dúvidas, explica porque é 

impossível conter toda essa singularidade dentro de um modelo único e estereotipado. Isto 

porque, por mais atributos que um padrão possa abarcar, jamais será suficientemente 

abrangente “[...] porque nós somos muito mais do qualquer modelo possa definir” 

(MANTOAN, 2020, 9m37s). 

 Dessa maneira, cabe questionar: como a escola e a própria formação docente, seja 

ela inicial ou continuada, podem dar conta de diversas especificidades, se ainda estão 

muito focadas em paradigmas conservadores de educação, que concebem modos únicos e 

iguais de aprendizagem? Pelo viés da educação para todos, as concepções de escola, de 

ensino, de aprendizagem, de formação de professores, de currículo e avaliação são 

modificadas, porque a educação inclusiva não cabe dentro de uma visão excludente de 

educação. 

 Destarte, há muito que se pensar e organizar em termos de formação continuada 

docente, na tentativa de aproximar o trabalho dos professores das classes regulares e a 

perspectiva inclusiva. Assim, 

Quanto à formação de professores para inclusão escolar entendemos que 

inicialmente se faz necessário desconstruir algumas concepções tais como 

a idéia [sic] de que a escola inclusiva requer muito treinamento e só é 

possível concretizá-la com especialistas em educação especial; a idéia 

[sic] de que somente turmas homogêneas de alunos garantem o 

desenvolvimento de um bom trabalho, como se todos os alunos 

assimilassem da mesma forma e numa proporção o que lhes foi 
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repassado, e finalmente, a idéia [sic] de que o domínio da teoria precede a 

prática como se formação a priori, sem conhecer o aluno concreto e real, 

assegurasse ao professor facilidades para o trabalho (MITTLER, 2003, p. 

159, grifo do autor). 

 Nas palavras do autor, é necessário desmitificar esses consensos produzidos, a fim 

de possibilitar a inclusão de todos os indivíduos convivendo, trabalhando e aprendendo 

juntos, a partir das capacidades e especificidades de cada um. Dessa forma, é necessário 

que o professor que atua nas classes regulares tenha domínio dos conteúdos curriculares, e 

seja um professor reflexivo, flexível e aberto a diferentes contextos, visto que, estará 

trabalhando com a diversidade existente em sala de aula e que a própria profissão exige. 

Isso porque 

É o professor quem recebe os alunos, conhece suas competências e 

habilidades, identifica as especificidades existentes para aprender, bem 

como seus diferentes estilos de aprendizagem. Com essas informações e 

durante todo o percurso pedagógico vai adequando as estratégias, os 

recursos, as atividades e os métodos de ensino de acordo com suas 

necessidades (POKER, 2003, p.46-47). 

 Deste modo, novos desafios trazidos da inclusão escolar evidenciam a necessidade 

de repensar a formação dos educadores que atuam nesse contexto, bem como o 

cumprimento do que diz à legislação sobre a formação específica na área de educação 

inclusiva, tendo em vista o AEE e o apoio pedagógico de caráter complementar e 

suplementar (BRASIL, 1996). Logo, esses profissionais atuam de maneira colaborativa, 

auxiliando o professor da classe regular. 

 Diante disso, os estados, municípios, as escolas, os professores, gestores, etc., 

precisam compreender a necessidade e importância da formação continuada para trabalhar 

com a educação inclusiva. Além disso, é importante refletir sobre os desafios que a 

educação inclusiva traz para a sala de aula, assim como as dificuldades encontradas pelos 

professores frente a essa problemática. Não há como trabalhar com a inclusão sem que haja 

uma formação que capacite os docentes a trabalhar nessa perspectiva. 

Considerando a educação inclusiva, apresentamos alguns programas do governo 

federal, que foram construídos na perspectiva inclusiva, mas com enfoque na educação 

especial, particularmente a formação docente para o AEE.  

 No ano de 2003, o MEC, visando à formação dos gestores escolares e professores 

para atuar em contextos inclusivos, criou o programa do Governo Federal intitulado 

Educação Inclusiva: Direito à Diversidade. Verifica-se que este programa se encontra, 

atualmente, alocado em Programas e Ações da SECADI. O programa tem como objetivo o 
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apoio à transformação dos sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos, por 

meio da formação dos gestores e professores. No site do MEC (BRASIL, 2003), na 

Secretaria de Educação Especial (SEESP), encontra-se a definição do programa:  

O programa promove a formação continuada de gestores e educadores 

das redes estaduais e municipais de ensino para que sejam capazes de 

oferecer educação especial na perspectiva da educação inclusiva. O 

objetivo é que as redes atendam com qualidade e incluam nas classes 

comuns do ensino regular os alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

 Assim, o programa tratou, então, de “disseminar a política de educação inclusiva 

nos municípios brasileiros e apoiar a formação de gestores e educadores para efetivar a 

transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos” (BRASIL, 

2006, p. 1). As ações previstas são: 

Realizar Seminário Nacional de Formação dos coordenadores municipais 

e dirigentes estaduais; Prestar apoio técnico e financeiro e orientar a 

organização da formação de gestores e educadores dos municípios pólos 

[sic] e de abrangência; Disponibilizar referenciais pedagógicos para a 

formação regional (BRASIL, 2013a). 

 Sendo assim, o programa contou com a estrutura de “[...] município-pólo[sic], em 

cada estado, incluindo municípios em sua área de abrangência, com a finalidade de atingir 

todos os municípios do país, por meio da formação de formadores e de multiplicadores nos 

Seminários Regionais (40h)” (MEDEIROS, 2013, p. 9). O Município-polo apresentava 

plano de trabalho à SEESP. Esta, depois de analisá-lo, aprovava e descentralizava recurso 

para o município-polo, que ficava “[...] responsável pela organização do Seminário 

Regional do Programa, com a participação de até 50 gestores e educadores do município-

pólo[sic] e 02 participantes por município na área de abrangência” (MEDEIROS, 2013, p. 

9). 

 Desse modo, constata-se que o programa faz parte de uma divisão em municípios-

polo em todo o Brasil. Esses municípios enviam representantes ao Congresso Nacional, 

que é realizado em Brasília para, em seguida, disseminar o que entenderam em Seminário 

Regional com a participação de representantes de outros municípios de sua abrangência, 

que era pré-definida em documento orientador do programa.  

 Em 2004, por meio da análise de uma coleção produzida por consultores para o 

MEC, por intermédio da então SEESP, secretaria hoje extinta, foi elaborada uma coleção 

de livros intitulados Saberes e Práticas da Inclusão, que abordam a formação de 

professores que trabalham com a educação especial, no âmbito da Educação Infantil e 
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Ensino Fundamental. Essa coleção é composta de nove fascículos, trazendo temas 

específicos sobre o atendimento às NEE das crianças, com faixa etária de zero até os seis 

anos de idade. A coleção de livros também traz sugestões de materiais para os professores 

trabalharem aspectos do ensino-aprendizagem dessas crianças. Além disso, o MEC 

apresenta objetivos para qualificar a prática pedagógica dos professores, através de 

atualizações de conceitos, princípios e estratégias acerca das 

Dificuldades de Comunicação e Sinalização; Surdez; Dificuldades de 

Comunicação e Sinalização; Deficiência Visual e Altas 

Habilidades/Superdotação; Dificuldades Acentuadas de Aprendizagem ou 

Limitações no Processo de Desenvolvimento; Dificuldades Acentuadas 

de Aprendizagem; Autismo; Dificuldades Acentuadas de Aprendizagem; 

Deficiência Física; Dificuldades de Comunicação e Sinalização; 

Surdocegueira/Múltipla Deficiência Sensorial; Deficiência Múltipla; 

Dificuldades de Comunicação e Sinalização (BRASIL, 2004, p. 3- 4). 

 Dessa forma, os cadernos são apresentados como orientadores para a formação 

continuada de professores, e propositivos em relação ao atendimento às NEE dos alunos da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Assim, embora a coleção não constitua um 

programa de formação específico, por muito tempo foi um material importante para os 

professores, que serviu de base para sua formação. 

 Dentre as inúmeras ações da SEESP, para apoiar os sistemas de ensino, no que diz 

respeito à formação continuada de professores para a educação especial, ela desenvolveu o 

Programa de Formação Continuada de Professores na Educação Especial, que objetivou 

apoiar a formação continuada de professores para atuar nas Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM) e em classes comuns do ensino regular. Tal Programa depende da 

iniciativa de instituições de Ensino Superior públicas para ser desenvolvido, na forma de 

cursos de “[...] aperfeiçoamento ou especialização em educação especial, na modalidade à 

distância, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil [...]” (BRASIL, 2012).  

 Além disso, o programa oferece cursos em parceria com Instituições Públicas de 

Educação Superior (IPES), para os professores atuarem nas SRM e em classes comuns do 

ensino regular. A Universidade Aberta do Brasil viabiliza os cursos na modalidade a 

distância, e a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores na Educação Básica 

(RENAFOR) viabiliza os cursos nas modalidades presencial e semipresencial. 

 Por mais que exista a oferta dos cursos em AEE, ela não atende todas as demandas 

para a formação dos professores que atuam nas SRM e com a inclusão como um todo, 

requerendo ações locais nos municípios. Contudo, enquanto alguns municípios organizam 

as suas próprias formações além das oferecidas pelo MEC, outros se limitam apenas às 
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vagas ofertadas pelo MEC, o que faz com que a implantação da política se torne lenta em 

alguns lugares e, por vezes, conte com profissionais sem a formação necessária para 

desenvolver a função de AEE. De acordo com Ball (2011, p. 37), “as condições, recursos, 

histórias e compromissos locais serão diferentes e que a realização da política vai, por isso, 

diferir”.  

 Em 2006 ocorreram duas importantes publicações vinculadas ao Programa 

Educação Inclusivas: Direito à Diversidade. A primeira é um material de formação 

docente intitulado Educar na Diversidade: material para a formação docente, com 

publicação pelo MEC e de autoria de Duk (2006). Essa publicação é o resultante do 

Projeto Educar na Diversidade, ocorrido nos países do MERCOSUL, e que foi 

componente fundamental para implementar a formação docente para a inclusão no Brasil, e 

inserida no Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade (BRASIL, 2006c).  

 Já o segundo material, denominado Experiências Educacionais Inclusivas, que foi 

organizado por Roth (2006), é uma coletânea de experiências inclusivas enviadas pelos 

municípios participantes do programa, e escolhidas por uma comissão para ser publicado. 

Assim, significa uma síntese do que foi trabalhado com os gestores e professores que 

participaram do programa. 

 Em 2007, o MEC e a SEESP, em desenvolvimento do Programa de Formação 

Continuada de Professores na Educação Especial, abriu edital de inscrições para o curso 

de Aperfeiçoamento de Professores para o Atendimento Especializado, o qual veio a fazer 

parte do programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, no que diz respeito à 

formação. O público-alvo foram professores da rede pública de ensino atuantes no AEE e 

na sala de aula comum. Esse Programa visou a promover a formação continuada de 

gestores e educadores das redes estaduais e municipais de ensino para que oferecessem a 

Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva.  

 O intuito era que as redes municipais e estaduais de ensino incluíssem, nas classes 

comuns do ensino regular, os alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e/ou superdotação. O material que compõe o Curso de 

Aperfeiçoamento de Professores para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

contém cinco cadernos, organizados sob os seguintes títulos: Atendimento Educacional 

Especializado – Aspectos Legais e Orientações Pedagógicas (BRASIL, 2007b), 

Atendimento Educacional Especializado – Pessoa com Surdez (BRASIL, 2007f), 

Atendimento Educacional Especializado – Deficiência Visual (BRASIL, 2007d), 

Atendimento Educacional Especializado – Deficiência Mental (BRASIL, 2007), 
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Atendimento Educacional Especializado – Deficiência Física (BRASIL, 2007c) e 

Atendimento Educacional Especializado - Orientações Gerais e Educação a Distância 

(BRASIL, 2007e). 

 Os cadernos do AEE que compõem esse programa apresentam o mesmo prefácio, 

que traz que a política de educação inclusiva do MEC, 

[...] pressupõe a transformação do Ensino Regular e da Educação 

Especial e, nesta perspectiva, são implementadas diretrizes e ações que 

reorganizam os serviços de Atendimento Educacional Especializado 

oferecidos aos alunos com deficiência visando a complementação da sua 

formação e não mais a substituição do ensino regular (BRASIL, 2007). 

 Ainda nesse prefácio, consta que o Curso de Aperfeiçoamento de Professores para 

o AEE orienta o AEE nas salas de recursos multifuncionais, e propõe possibilitar “ao 

professor rever suas práticas à luz dos novos referenciais pedagógicos da inclusão” 

(BRASIL, 2007, p. 9). 

 Cada caderno possui um grupo de elaboradores, exceto o AEE – Pessoa com surdez 

(BRASIL, 2007f), o qual teve apenas uma pessoa que se responsabilizou pela sua 

elaboração. Os documentos estão divididos em capítulos, e cada um também possui autores 

distintos, mas nem todos os elaboradores do caderno participam da autoria de todos os 

capítulos. 

 Além disso, observamos que as referências teóricas utilizadas nos diferentes 

cadernos são bastante variadas, nota-se que alguns cadernos não apresentam relação um 

com o outro, e nos parece que esses cadernos foram elaborados de forma fragmentada. 

Logo, cada autor organizou um documento correspondente com a sua área de atuação, sem 

conexão com os demais, também proporcionando perspectivas teóricas antagônicas. Outro 

aspecto que percebemos é que a base da educação inclusiva nos cadernos é o AEE. 

 Conforme os textos, uma escola inclusiva é aquela que fornece o AEE em uma sala 

separada da sala de aula comum e em horário diferenciado.  Assim, a responsabilidade pelo 

AEE é do professor especializado que, desse modo, responde pela inclusão desses alunos. 

Nesse sentido, a inclusão é evidenciada em um contexto fragmentado, no qual o AEE está 

desvinculado do ensino regular. 

 Ademais, o documento ressalva que a educação a distância, na formação de 

professores, tem sido bastante divulgada, pois traz vários benefícios, entre as quais: 

formação para um maior número de pessoas; o professor pode planejar seu tempo de 

dedicação aos estudos, podendo conciliar as atividades de estudo com as atividades 

particulares e ao mesmo tempo profissionais; e abarca uma grande extensão territorial 
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(BRASIL, 2007). Contudo, vale refletirmos que o fato de disseminar tal formação ao maior 

número de pessoas possível parece ter implicações importantes, como uma formação 

aligeirada e precarizada. O barateamento da formação, quando pertinente ao número de 

professores formados, parece ser o maior benefício apresentado pela EaD. 

 Em 2010, o MEC cria o documento Educação Especial na Perspectiva da Inclusão 

Escolar, composto por 10 fascículos. Neste documento, o MEC apresenta, aos sistemas de 

ensino, especialmente aos professores e professoras da escola comum, subsídios para o 

atendimento dessa escola e de sua articulação com a educação especial e seus serviços. 

Para tanto, considera que 

A educação especial perpassa todos os níveis, etapas e demais 

modalidades de ensino, sem substituí-los, oferecendo aos seus alunos 

serviços, recursos e estratégias de acessibilidade ao ambiente e aos 

conhecimentos escolares. Nesse contexto, deixa de ser um sistema 

paralelo de ensino, com níveis e etapas próprias (BRASIL, 2010, p. 6). 

 Em todo o documento é traçado um conjunto de fundamentos teóricos e 

metodológicos sobre a escola comum na perspectiva inclusiva, o papel do AEE no 

ambiente das escolas regulares de Educação Básica, a organização da sala de recursos 

multifuncionais, e a parceria com o professor da sala comum, além de todas as 

recomendações didáticas a respeito das seguintes áreas: 

A escola comum inclusiva; O atendimento educacional especializado 

para alunos com deficiência intelectual; Os alunos com deficiência visual: 

baixa visão e cegueira; Abordagem bilíngue na escolarização de pessoas 

com surdez– Surdocegueira e deficiência múltipla; Recursos pedagógicos 

acessíveis e comunicação aumentativa e alternativa; Orientação e 

mobilidade, adequação postural e acessibilidade espacial; Livro acessível 

e informática acessível; Transtornos globais do desenvolvimento; Altas 

habilidades/superdotação (BRASIL, 2010). 

 Portanto, esses fascículos trazem contribuições para o entendimento das escolas e 

de suas articulações com a educação especial e seus serviços, especialmente com o AEE. O 

documento tem a finalidade de contribuir para a formação de professores do AEE, bem 

como mostrar possibilidades de fazer da sala de aula comum um espaço de todos os alunos, 

sem exceções. Além disso, nesses volumes, predominantemente em um tom prescritivo, 

com superficialidade de conteúdos teóricos e apresentação no estilo cartilha, a estruturação 

dos serviços de educação especial e educação inclusiva são descritos como um processo 

que deveria ser principiado por estudos de caso, e seguiria com a aplicação de planos de 

AEE. 
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 Outro ponto predominante nesses volumes diz respeito à discussão sobre aspectos 

biológicos e clínicos dos segmentos que compõem o público-alvo da educação especial; 

sobre avaliação da educação das pessoas com deficiência; ou sobre o conhecimento técnico 

associando recursos pedagógicos acessíveis. Como afirma Poker (2003, p.41), 

A formação de professores para a educação inclusiva precisa estar 

subsidiada em análises do conhecimento científico acumulado a respeito 

das competências e habilidades necessárias para atuar nessa perspectiva, 

ou seja, sua formação deve basear-se na reflexão e na criatividade. O 

professor necessita estar preparado para selecionar conteúdos, organizar 

estratégias e metodologias diferenciadas de modo a atender, 

adequadamente, a todos os alunos. 

  Braun e Vianna (2012, p.26) discorrem sobre a importância e a necessidade de 

investir na formação continuada do professor, tento em vista “favorecer as reflexões 

necessárias sobre o fazer pedagógico, principalmente para favorecer a elaboração de uma 

rede de saberes para ensinar o aluno, tanto em momentos específicos como no AEE, 

quanto na sala de aula”. Nessa perspectiva, é notório que a formação continuada de 

professores para atuar com a educação inclusiva necessita ser repensada. 

Para Militão e Leite (2013), o pacote de programas e políticas de formação 

continuada de professores tem sido estabelecido em instância federal como medidas 

compensatórias que pouco traduzem contribuições para a escola inclusiva. Conforme 

exposto anteriormente, em nível nacional, a formação continuada de professores tem sido 

promovida por políticas públicas educacionais desenvolvidas pelo MEC.  

Desse modo, a formação continuada é uma das prioridades para alcance das metas 

estipuladas pelo Plano Nacional da Educação (PNE) em suas diferentes edições, que 

poderão compor uma educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade para todos em 

um prazo de 10 anos para sua plena aplicação. Entre as 20 metas estabelecidas no PNE 

(2014-2024), a meta 16 faz referência específica à formação continuada, ao determinar que 

50% dos professores da Educação Básica obtenham formação pós-graduada durante o 

período de vigência do Plano, devendo ser asseguradas a todos os professores as 

oportunidades de formação continuada (BRASIL, 2014). 

Nesse sentido há, na arquitetura do PNE, alguns pilares fundamentais que os 

sistemas de ensino precisam aprimorar como princípios de suas políticas públicas 

educacionais, como “a ideia da universalização da educação básica, a defesa da inclusão e 

do atendimento às diferenças e a valorização do profissional da educação” (ROCHA, 2015, 

p. 10).  
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É importante destacar que, em princípios inclusivos, o PNE, em linhas gerais, 

objetiva universalizar a Educação Básica de modo geral e elevar a escolaridade de grupos 

excluídos. Além disso, fomentar a qualidade, alfabetizar todas as crianças até o 3º ano do 

Ensino Fundamental, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir o analfabetismo 

(BRASIL, 2014) também são mecanismos de enfrentamento aos processos de exclusão 

educacional e social. 

Já no que se refere à formação continuada na perspectiva da inclusão, o PNE faz 

referência mais específica na Meta 4, que objetiva a universalização do acesso à Educação 

Básica e ao AEE para pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação, e que compõem o grupo etário de quatro a dezessete 

anos (BRASIL, 2014). Para tanto, nas estratégias dessa meta, é recorrente a menção da 

formação continuada de professores para o AEE, dando a entender a formação continuada 

para os professores das classes regulares uma única vez, quando prevê possibilidades de 

ampliação dessa formação. 

 Em relação à formação de professores no ensino superior, Bueno (2002) pondera 

que fez um inventário do quadro brasileiro, correspondendo ao ano de 1998, acerca da 

oferta de cursos de graduação para a educação especial nas IES brasileiras, buscando 

atividades de ensino para as disciplinas nos cursos de graduação e pós-graduação lato e 

stricto sensu e nos cursos de extensão. No período analisado, sua pesquisa teve como 

propósito “levantar, descrever e analisar, dentro de determinadas condições, a situação da 

educação especial dentro das Instituições de Ensino Superior Brasileira” (BUENO, 2002, 

p. 111). O autor ainda concluiu que “[...] muitos destes problemas, com certeza, são 

decorrentes de condições externas cuja responsabilidade não pode ser imputada às 

Instituições de Ensino Superior, mas a ingerências e determinações políticas mais amplas” 

(BUENO, 2002, p. 111). 

 A realidade brasileira encontrada nos cursos de formação de professores para os 

espaços inclusivos reflete o despreparo pedagógico desses profissionais oriundos de cursos 

de formação, quer em nível de capacitação, formação inicial ou continuada (BUENO, 

1999). Entendemos, nesse sentido, que uma formação adequada de professores precisa 

reconsiderar e ressignificar, em suas políticas públicas, as realidades dos sistemas de 

ensino, o tipo de alunado, a organização, o funcionamento e a gestão das escolas. 

 Nesse contexto, Bueno (1999) traz uma reflexão, considerando que as políticas 

públicas educacionais exercem papel decisivo na formação de professores e, dentre eles, do 

professor da educação especial, sendo necessário analisar a formação deste último em 
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relação aos princípios e requisitos da educação inclusiva. Assim, percebemos que, nesse 

caminho de formação dos professores, podem ser visualizadas fragilidades no 

desenvolvimento e valorização da profissão, na permanente busca de ultrapassar mudanças 

formativas e práticas, principalmente no tocante aos professores que atuam em realidades e 

contextos tão diferentes.  

Vive-se em tempos de educação para todos, de valorização do outro, da 

valorização das aprendizagens e das culturas, tanto nos discentes quanto 

dos docentes, em tempos de aprender a conviver com a diversidade, em 

tempos de inclusão de toda e qualquer pessoa que possa estar à margem 

da escola e da sociedade, e as universidades devem estar aptas a formar 

os professores para esse ‘mercado de trabalho’, para essa nova escola que 

desponta ou que deveria despontar com base em todos os encontros e 

documentos internacionais que promovem estas reflexões, buscas e 

discussões (TAMBARA, 2013, p.89, grifos da autora). 

 A partir das considerações da autora, depreendemos que as diversidades e 

singularidades dos indivíduos estão presentes, e elas não podem mais ser negadas ou 

inviabilizadas, mas consideradas dentro de uma escola inclusiva. Contudo, por estar posta 

pelos diversos documentos internacionais, por suscitar reflexões e discussão, não é garantia 

de sua efetivação na prática, no chão da escola, onde ela será introduzida.  Não é por 

objetificação da lei, também, que ela acontecerá e incluirá a todos. A educação inclusiva 

entendida como educação para todos requer mudanças profundas, mudanças de concepção, 

de compreensão sobre a escola, o ensino, o aprendizado, mudanças sobre os saberes e 

fazeres pedagógicos. Também não é um processo isolado, mas coletivo, colaborativo, ou 

seja, inclusivo. 

Na interpretação de Magalhães e Cardoso (2008, p. 35), “[...] não existe um modelo 

ideal de professor para a construção da inclusão, existe o professor possível como sujeito 

histórico de seu tempo vivendo seus próprios conflitos pessoais e profissionais [...]”. Nesse 

sentido, entendemos que se faz necessário, ao professor, buscar e descobrir, nessa 

diversidade, formas diferentes de ensinar, para que a aprendizagem represente 

possibilidades de transformação significativa de seus alunos, respeitando, portanto, suas 

diferenças individuais e seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. 

Em linhas gerais, muitos professores relatam o sentimento de despreparo para lidar 

com diversas situações em sala de aula, e isso parece acentuar-se quando a 

heterogeneidade dos indivíduos se revela no cotidiano escolar, especialmente em se 

tratando dos processos de inclusão dos grupos com NEE, com ou sem deficiência. 

Provavelmente essa sensação de estranhamento e despreparo manifestado pelos 
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professores, no que diz respeito às diversidades, pode se relacionar com a ideia de aluno 

padrão, turma homogênea; ou seja, com ideal de escola, alunos e ensino que não condiz 

com a realidade do ser humano. 

Sobre a formação docente, a PNEEPEI de 2008 “[...] impactou os cursos de 

Licenciatura, à medida que demanda a capacitação de todos os licenciandos para lidar com 

alunos que apresentam necessidades especiais, e não somente os que estão envolvidos com 

a Educação Especial” (CRUZ; GLAT, 2014, p. 262). Essa é uma grande conquista em 

termos formação de professores e demais profissionais para uma escola inclusiva.  

 Observa-se, aqui, que os conceitos de docência são apresentados em seu sentido 

alargado, indicando ampliação no que se refere às atividades e ao lócus de atuação desse 

profissional. Nesse sentido, entende-se essas organizações do trabalho pedagógico, em que 

os professores especializados respondem “pela organização das ações pedagógicas a serem 

desenvolvidas pelos ‘professores capacitados’” (MICHELS, 2006, p.415, grifo do autor). 

 Os professores especializados terão sua formação em nível superior ou com 

especialização, de acordo com o divulgado na Resolução n° 02 de 2001, que institui as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, e determina, no seu 

artigo 18, parágrafo 3º, Inciso II - “complementação de estudos ou pós-graduação em áreas 

específicas da educação especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas de 

conhecimento, para atuação nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio” 

(BRASIL, 2001b). Além disso, a referida resolução, ao tratar da formação de professores 

para a inclusão e dos sujeitos com NEE na Educação Básica, estabelece que: 

Art. 8º. As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na 

organização de suas classes comuns: I- professores das classes comuns e 

da educação especial capacitados e especializados, respectivamente, para 

o atendimento às necessidades educacionais dos alunos [....]; 

Art. 18. Cabe aos sistemas de ensino estabelecer normas para o 

funcionamento de suas escolas, a fim de que estas tenham as suficientes 

condições para elaborar seu projeto pedagógico e possam contar com 

professores capacitados e especializados, conforme previsto no Artigo 59 

da LDB e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 

Docentes da Educação Infantil e dos Anos iniciais do Ensino 

Fundamental […] (BRASIL, 2001b). 

 Desse modo, essa política regulamenta medidas para fornecer o AEE aos alunos 

com necessidades educacionais especiais. Entretanto, essas medidas parecem favorecer o 

desenvolvimento do ser humano e trazer uma nova abordagem para a educação. Além 

disso, essa resolução instituiu como deve ser a formação dos professores que irão trabalhar 
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com a educação especial. Para os capacitados, formação em dois níveis: médio e superior; 

e para os professores especializados: nível superior e pós-graduação:  

[...] tanto os professores capacitados como os especializados podem ser 

formados em dois níveis. Os primeiros em nível médio ou superior, e os 

segundos em nível superior ou em pós-graduação. Também são 

formadores desses professores os cursos de complementação e de 

formação em serviço (MICHELS, 2006, p.416). 

 Além disso, a referida resolução determina que “a formação continuada poderá ser 

a modalidade utilizada para formar os professores que já estejam atuando. Tal formação 

não é especificada quanto ao número de horas, e coloca a responsabilidade deste 

oferecimento aos estados e municípios” (MICHELS, 2006, p.416). 

 Assim, percebemos que as políticas para formação de professores da educação 

inclusiva vêm, hoje, expandidas como formação continuada feita em serviço, o que garante 

economia de tempo e dinheiro ao Estado. Além disso, cabe ressaltar, que as formações 

ofertadas pela modalidade a distância, que são atreladas ao discurso de acessibilidade ao 

ensino, proporcionam uma formação mais aligeirada, em curto tempo e com custos 

menores a milhares de professores no país. Por conta dessa formação aligeirada, os 

professores apresentam dificuldades relacionadas ao domínio dos saberes específicos do 

campo da educação inclusiva.  

 Para regulamentar o atendimento especializado do AEE, a Resolução CNE/CEB nº 

04, de 01 de outubro de 2009 (BRASIL, 2009), instituiu as Diretrizes Operacionais para o 

AEE na Educação Básica. Esse instrumento legal apoia a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, ao afirmar que, para atuar no AEE, o 

professor deve ter formação inicial que o habilite a atuar com essa modalidade de ensino, 

além de formação específica na área de Educação Especial.   

Entretanto, o documento não esclarece se a formação inicial deve ser em 

Pedagogia, nem mesmo qual formação específica o professor deverá ter para lecionar na 

área de Educação Especial, se inicial ou continuada. Esta mesma Resolução prevê, como 

atribuições do professor do AEE, 

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos 

pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades 

específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial; II – elaborar e 

executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade; III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos 

alunos na sala de recursos multifuncionais; IV – acompanhar a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
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acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em 

outros ambientes da escola; V – estabelecer parcerias com as áreas 

intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de 

recursos de acessibilidade; VI – orientar professores e famílias sobre os 

recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno; VII – 

ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades 

funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação; VIII – 

estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, 

visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos 

nas atividades escolares (BRASIL, 2009). 

 Nesse contexto, demonstra-se que atribuições do professor do AEE são totalmente 

práticas, focadas em aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. Para 

tanto, cabe ressaltar as múltiplas funções do professor para trabalhar com o AEE, visto 

que, conforme a resolução, devem iniciar desde a elaboração de estratégias e na 

disponibilização de recursos de acessibilidade, orientação familiar sobre os recursos 

pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno; ensinar e usar a tecnologia assistiva, 

de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e 

participação; entre outras funções.  

 Cabe ao professor, também, promover a articulação da sala de recursos 

multifuncionais com o professor da sala de aula comum. Além disso, parece-nos que todas 

as atribuições referentes à inclusão das múltiplas funções ficam a cargo do professor 

especializado, incumbe a ele implementar estas atribuições, sendo o único responsável por 

ela. De acordo com Evangelista e Shiroma (2007, p. 537), 

[...] a reforma dos anos de 1990, e seu prosseguimento no novo século, 

atingiu todas as esferas da docência: currículo, livro didático, formação 

inicial e contínua, carreira, certificação, lócus de formação, uso das 

tecnologias da informação e comunicação, avaliação e gestão. Essas 

políticas vêm conduzindo à intensificação do trabalho docente e, segundo 

Oliveira (2004), à sua precarização. Os sintomas do sobre trabalho 

docente podem ser verificados numa longa lista de situações que 

prenunciam o alargamento das funções docentes: atender mais alunos na 

mesma classe, por vezes com necessidades especiais; exercer funções de 

psicólogo, assistente social e enfermeiro; participar nos mutirões 

escolares; participação em atividades com pais; atuar na elaboração do 

projeto político-pedagógico da escola; procurar controlar as situações de 

violência escolar; educar para o empreendedorismo, a paz e a 

diversidade; envolver-se na elaboração de estratégias para captação de 

recursos para a escola. 

 Dessa forma, tal afirmação remete a responsabilização apenas para o professor 

pelas mudanças que devem ocorrer na escola, pois é visto como o profissional responsável 

por rever suas práticas e, consequentemente, atualizá-las. Borowski (2010, p. 60) pondera 
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que “as políticas educacionais brasileiras procuram construir o professor como 

protagonista e, ao mesmo tempo, como obstáculo à reforma educacional, desqualificando-o 

teórica e politicamente.” Nota-se aqui, conforme afirma a autora, a responsabilidade do 

professor pelos problemas enfrentados pelas escolas. Ao mesmo tempo em que os 

documentos, tanto internacionais como nacionais, colocam o professor como a causa dos 

problemas que há nas escolas, colocam-no como solução para resolvê-los. 

 Ao refletir sobre essa questão, os apontamentos e as críticas de Bueno (1999, p.22) 

parecem pertinentes, pois, 

Se as atuais políticas educacionais exercem papel decisivo na formação 

de professores e, entre eles, do professor de Educação Especial, é preciso 

analisar a formação deste último em relação aos princípios e requisitos da 

educação inclusiva no que tange o docente que ela demanda. Se os 

princípios básicos da educação inclusiva são o de procurar deslocar o 

eixo das dificuldades intrínsecas das crianças com necessidades 

educativas especiais para as suas potencialidades e o de considerar que a 

escola precisa lidar com as diferenças, sejam elas de raça, gênero, 

condições sociais ou de alterações orgânicas; e se esses princípios nos 

levam a abrir a perspectiva de que boa parcela dos problemas enfrentados 

pelas crianças com necessidades educativas especiais não são diferentes 

das dificuldades apresentadas por crianças consideradas como normais, e 

que tais problemas são muito mais reflexos de processos pedagógicos 

inadequados, a formação do professor especializado deve levar em conta 

tais aspectos. Embora se possa afirmar que a Educação Especial, nos 

últimos vinte anos, passado por processo de integração das mais 

diferentes áreas, não se pode deixar de considerar que essa integração tem 

exercido papel bem pequeno na formação do docente especializado. 

Assim é que a maioria dos cursos de especialização existentes se dirige, 

basicamente, a esta ou aquela deficiência, e reflete, ainda, uma concepção 

centrada nas dificuldades específicas. 

 Como aponta o autor, essas são indagações que nos fazem refletir ao se falar em 

formação de professores para contextos educacionais inclusivos. Não ao fato de formar 

especialistas em educação especial, mas ao fato de ter uma atenção maior na formação dos 

demais professores que atenderão esses alunos.  

Não estamos negando a importância do professor que trabalha com a educação 

especial, muito pelo contrário: é de suma importância um professor especializado para 

atender os alunos dentro de suas especificidades e dar o devido suporte ao professor do 

ensino comum. O que se questiona é como está sendo feita essa formação, quais bases 

estão sendo utilizadas frente às novas políticas, uma vez que sabemos que a formação 

inicial não é suficiente para o trabalho. Os cursos que têm uma disciplina ou outra para 

ofertar ainda são muito vagos para compreender a dimensão da educação inclusiva. 
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[...] será necessário instituir um espaço específico para cuidar da formação 

de professores para essa modalidade de ensino. Do contrário essa área 

continuará desguarnecida e de nada adiantarão as reiteradas proclamações 

referentes às virtudes da educação inclusiva que povoam os documentos 

oficiais e boa parte da literatura educacional nos dias de hoje (SAVIANI, 

2009, p. 153). 

 Entende-se, portanto, um incentivo à formação continuada, em uma abordagem 

estruturada. Conforme considera Nóvoa (2002, p. 58), 

O modelo estruturante, composto pelos paradigmas tradicional, 

comportamentalista e universitário escolar, torna propício o 

desenvolvimento de práticas organizadas previamente, a partir da lógica 

da racionalidade técnica. A ênfase é posta na reciclagem dos professores, 

com o predomínio de práticas homogêneas, desconhecendo a trajetória 

profissional dos professores. Enfatiza-se a universidade como lócus 

privilegiado de formação, haja vista seu papel tradicional na construção 

do conhecimento científico. Os professores das escolas posicionam-se 

como meros consumidores do conhecimento erudito. 

 Diante disso, nota-se que Estados, Municípios, Distrito Federal e União tendem a 

organizar seus planos e ações em regime de colaboração para promover e garantir a 

formação docente. Além disso, convém ressaltar que todas as iniciativas propostas pelo 

MEC têm seu valor e devem ser consideradas dentro do contexto atual que se vive a 

educação hoje, principalmente em relação aos princípios de educação para todos. 

Entretanto, cabe questionar se os cursos que são ofertados, independentemente do 

conteúdo e programa, podem, com o número de horas que ofertados compõem, garantir 

uma formação suficiente para assegurar a educação inclusiva. 

 Vale destacar que a qualidade da educação está ligada tanto à formulação de 

políticas públicas, como a garantia das condições necessárias para concretização na prática, 

de modo que todas as crianças e jovens possam desfrutar, por direito, de uma educação de 

qualidade. “Falar em qualidade, porém remete a temática da intervenção educacional com 

vistas ao aprimoramento do trabalho realizado e traz mais diretamente, o problema da 

formação dos profissionais e do delineamento de alternativas curriculares” (KRAMER, 

1994, p. 20). 

 Pensar em formação continuada para professores é relevante, na medida em que ela 

é reconhecida como oportunidade de refletir, sobretudo nas concepções de educação 

inclusiva, bem como nas de práticas docentes. “É fundamental valorizar o saber produzido 

na prática sem abrir mão de fazer uma análise crítica da situação específica e do contexto 

mais amplo, das políticas públicas e dos acontecimentos sociais” (KRAMER, 2005, p. 

225). Dessa forma, que essa formação seja, além de instrumento de intervenção nas 
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práticas, também espaço de construção coletiva, reflexão e valorize a dimensão cultural e 

as especificidades de todos envolvidos nesse processo. 

 É importante notar que houve uma mobilização do governo federal nos últimos 

anos, visando à ampliação da oferta de ações para a formação continuada dos professores 

da Educação Básica. Ainda que elas “configurem uma resposta fragmentada aos desafios 

sociais, cabe reconhecê-las para examiná-las cuidadosamente” (GEGLIO, 2015, p. 236). É 

clara a intenção do governo federal, por intermédio do MEC, de instituir um sistema 

nacional de educação, assumindo maior responsabilidade pela formação dos professores, 

com políticas que envolvem os entes federados. Porém, nota-se que são iniciativas frágeis, 

que pautam somente os aspectos técnicos da formação, e não atingem necessariamente a 

profissão. 

 Nesse sentido, cabe destacar que, dentre os documentos nacionais mais recentes 

sobre formação continuada docente no Brasil, a Resolução nº 2, de maio de 2015, do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), Conselho Pleno (CP), que dispunha acerca das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais 

do Magistério da Educação Básica, apresentava conquistas importantes sobre os processos 

de formação (BRASIL, 2015). Contudo, esses poucos direitos conquistados nela foram 

prejudicados, quando foi revogada e substituída pela Resolução do CNE/CP nº 2, de 20 de 

dezembro de 2019(BRASIL, 2019), que instituiu a Base Nacional Comum para a 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). 

 Isso revela que o Brasil permanece aderindo aos indicativos internacionais na 

continuidade de reformas de cunho neoliberal privatistas, implementando, nos últimos 

anos, reformas em todos os níveis educacionais e na formação docente. Prova disso, 

contrariando e excluindo qualquer contribuição de pesquisadores e entidades da área, bem 

como distante do debate público, o CNE aprovou, na reunião do Conselho Pleno, em 06 de 

julho de 2020, pelo Parecer nº 14, as Diretrizes Nacionais Curriculares e Base Nacional 

Comum da Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2020). 

Este parecer, até a data de escrita deste texto, aguardava homologação. 

 De matriz neotecnicista, as BNCs adotam os conceitos de competências e 

habilidades, além de reafirmar a lógica controladora e privatista imposta à educação no 

país, e materializada via um projeto reformador. Essa realidade evidencia um projeto de 

sociedade marcado pela exclusão social estrutural e condições de extrema pobreza, 

princípios que destoam da perspectiva inclusiva. 
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 Por fim, falar em formação docente é muito amplo, complexo, com progressos e 

regressos, com objetividade e subjetividade. Afinal, ao falar em formação, está se falando 

em educar sujeitos, sejam eles com necessidades especiais ou não; está se falando em 

formar pessoas para a sociedade, em estar em um processo de ensino e aprendizagem. 

Portanto, enquanto educadores, é preciso buscar e ofertar formação adequada para 

trabalhar com esses sujeitos e, para isso, precisamos de políticas públicas que contemplem 

a educação inclusiva como um todo. A ausência de políticas específicas nessa direção torna 

o processo mais difícil; não que a objetificação da lei seja garantia de intensas mudanças, 

mas compõe o início delas. 

 Há que se considerar que simplesmente incluir uma disciplina ou outra, seja em um 

curso de formação inicial ou continuada, não é o suficiente para dar conta daquilo que, de 

fato, a educação inclusiva contempla em seu sentido lato. Quando se trata, então, de alunos 

com NEE, no imaginário social há uma falsa crença de que um curso de 10h ou 20 h, que 

abarquem uma deficiência, por exemplo, dará conta de todas as especificidades e 

singularidades. Em outras palavras, é “[...] como se uma demanda peculiar da pessoa surda 

traduzisse aquelas relacionadas à pessoa cega, ou com deficiência intelectual, ou com altas 

habilidades, por exemplo” (CRUZ; GLAT, 2014, p. 263).  

 Assim, é urgente compreender que, ao priorizar uma ou outra deficiência, 

contempla-se um ou outro grupo, e não o princípio básico da educação inclusiva, que é 

para todos. O mesmo vale para a legislação, que pontua apenas aspectos da formação de 

professores para o AEE, esquecendo-se do professor da classe regular, que é quem 

trabalhará com os mais distintos e heterogêneos alunos. Entretanto, ninguém lembra dessa 

formação. Cruz e Glat (2014, p.263) pontuam que “[...] não é difícil imaginar que o 

conteúdo relacionado à escolarização de pessoas com necessidades especiais fique restrito 

a um dos quadradinhos que compõem a matriz curricular do curso”. Parafraseando os 

autores, a partir dos documentos que tratam de um único grupo de professores para o 

trabalho com os alunos com NEE, não é difícil de imaginar que fiquem restritos a um 

conhecimento docente muito específico e especializado. 

3.2 POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES PARA O 

CONTEXTO INCLUSIVO NA ARGENTINA 

 Antes de tratarmos especificamente das políticas de formação continuada de 

professores para o contexto inclusivo na Argentina, convém explicar as particularidades 
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desse caso, que foi parte do percurso da pesquisa, e que nos desafiou apensar os próprios 

aspectos da comparação. Na década de 1990, o movimento de inclusão foi se difundindo, 

contrapondo-se ao de integração, e foi ao final dela que a Argentina propôs o documento 

intitulado La Concertación Serie A, n° 19 - Acuerdo Marco para la Educación Especial, 

que demonstra intenções de modificação da educação especial com bases inclusivas; ou 

seja, colocar todos os alunos na escola comum regular.  

Esse parece ser o documento argentino com maior especificidade acerca desse 

movimento, pois é nele que as diversidades e as NEE são tratadas como componentes de 

um mesmo espaço. É nele também que a formação continuada aparece com mais detalhes. 

Na verdade, cabe dizer que, na materialização das políticas de formação de professores, via 

objetificação legal, a formação continuada é tratada em seus aspectos gerais. Quando o 

debate abarca questões relacionadas à educação inclusiva, os textos argentinos pós anos 

2000 clarificam esse movimento a partir dos setores mais vulneráveis na sociedade, 

marginalizados por inúmeras questões, e quando se refere às pessoas com NEE, elas estão 

legalizadas na educação especial.  

Há uma distinção, assim como no Brasil, sobre a formação continuada de 

professores em geral, que supõe a formação daqueles que atuam nas turmas regulares 

comuns, e a formação continuada de professores para a educação especial. Dessa forma, a 

seguir, apresentamos as políticas de formação continuada de professores a partir de uma 

organização cronológica. Por isso, em alguns documentos, a formação é trazida em seus 

aspectos mais gerais, enquanto em outros aparecem de maneira mais específica, a partir 

daquilo que o próprio documento preconiza como contexto inclusivo. 

A formação continuada, na década de 1990 na Argentina, foi regulada pela Lei 

Federal de Educação (LFE) nº 24.195 de 1993(ARGENTINA, 1993) que, por sua vez, teve 

como substituta a Lei de Educação Nacional (LEN), nº 26.206 de 2006 (ARGENTINA, 

2006), vigente até os dias atuais, constituindo-se como a lei soberana no que diz respeito à 

educação argentina.  

 Vale destacar que, a partir da LFE 24.195, foi criada a Rede Federal de Formação 

Docente Continuada (RFFDC), no ano de 1993. Assim, a RFFDC, tal como no Brasil, 

vinculava a profissionalização e a formação docente continuada com a melhoria da 

qualidade da educação, em harmonia com as especificações dos organismos internacionais, 

ideário ainda presente. O Ministério da Educação, por meio do Conselho Federal de 

Cultura e Educação, abaliza resoluções e acordos com as províncias e suas características 

particulares, dado o aperfeiçoamento e a capacitação docente. 
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 No que tange aos cursos ofertados pela RFFDC, eles ocorriam de forma presencial 

por meio de um credenciamento efetivado pelos governos provinciais, que se ocupam em 

avaliar a consistência, viabilidade e adequação das prioridades acordadas em relação aos 

planos apresentados pelas instituições. Quando necessário, solicitava ajustes e 

conciliações. Diante disso, a RFFDC gerou um mercado de capacitação até então inédito 

na Argentina (SANTOS, 2017).  

Entre as principais instituições que ofertavam os cursos formação continuada 

destacam-se os Institutos de Formação Docente (IFD) públicos e privados, sindicatos e 

organizações não governamentais, evidenciando a formação superior não universitária. As 

universidades não participam tão ativamente desse processo, sobretudo pelos focos de 

resistência política. 

 Nesse contexto, encontrava-se como fundamental atribuição da RFFDC a 

valorização dos docentes, avaliação, aprovação de projetos de formação docente em 

exercício proporcionados por institutos, para oferecê-los aos professores no sistema de 

ensino.  

 Cabe destacar que, em termos mais específicos acerca das propostas de formação 

continuada, o Ministério da Educação argentino fornece diretrizes mais gerais e oferece 

algumas ações diretamente através de Programas Nacionais, mas são as províncias que 

elaboram e executam a maioria das propostas de formação continuada, através de suas 

próprias instituições e órgãos educacionais oficiais, sindicatos ou universidades.  

Assim, “em outras palavras, uma oferta centralizada combina-se com atividades 

descentralizadas, implementadas pelas autarquias locais, mas sob as orientações e objetivos 

estratégicos nacionais” (ALLIAUD; VEZUB, 2014, p. 39, tradução nossa). Para tanto, 

cada província adota modalidades de aprimoramento aos professores conforme suas 

necessidades e intenções, oferecendo cursos presenciais, semipresenciais e a distância, de 

acordo coma demanda de cada região. 

 Nesse sentido, percebe-se que a centralização das atividades em relação aos cursos 

oferecidos para a formação continuada docente na Argentina segue os parâmetros de 

exigência do governo local, mas com objetivos estratégicos nacionais. Dessa forma, o 

professor, ao longo da sua prática docente, vai tendo noção de suas dificuldades e desejos 

nas diferentes situações de trabalho e que resultam em diferentes interesses e, portanto, 

necessita estar determinado, integrado no grupo local e institucional. 

 O Ministério da Educação, através do CFE, apresentou, via resoluções, as 

características específicas da formação, do aprimoramento e da capacitação docente. O 
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documento intitulado Alternativas para a formação, o aperfeiçoamento e a capacitação 

docente, série A, nº 3, caracteriza a formação docente como 

Um processo contínuo de preparação de profissionais para uma função 

específica do professor. O Conselho Federal de Cultura e Educação, na 

Recomendação 17/92, caracteriza-o nos seguintes termos: 'A função 

docente compreende a concepção, implementação, avaliação e adequação 

permanente de ações adequadas ao desenvolvimento integral da pessoa, 

por meio da promoção da aprendizagem e da construção de 

conhecimentos, competências e atitudes dos alunos. Esta função requer 

profissionais que, com adequada formação científica e humanística, 

assumam uma atitude de compromisso social e institucional para 

poderem desenvolver linhas de intervenção que surjam da interpretação 

das realidades, definindo problemas, e agindo dentro de certas margens, 

que não são absolutas e em situações específicas, únicas e irrepetíveis 

(ARGENTINA, 1993, tradução nossa). 

 Dessa forma, a formação continuada de professores deve ser um processo 

permanente de aperfeiçoamento e renovação dos saberes necessários à atividade 

profissional, posto que permita ao professor agregar conhecimento capaz de provocar 

transformação e impacto nos contextos profissional e escolar. Assim, com a formação 

continuada, o processo desenvolvimento do professor é constante, e permeia o cotidiano 

em sala de aula. Desse modo, o professor tem a oportunidade de refletir e aprimorar as suas 

práticas pedagógicas e, ao mesmo tempo, promover o protagonismo de seus 

alunos, potencializando, assim, o processo de ensino-aprendizagem. 

 Em relação à preparação para o trabalho docente, conforme o documento citado 

acima, ele é considerado uma tarefa contínua, abrangendo diferentes instâncias, tais como: 

Formação de nível superior, aperfeiçoamento docente em serviço e formação de 

licenciados para novas funções profissionais, e formação pedagógica de graduados não 

docentes (ARGENTINA, 1993). A formação de nível superior é a formação inicial de 

preparação para a tarefa, em que são trabalhados os conteúdos básicos que credenciam o 

exercício profissional docente (ARGENTINA, 1993). 

 Ao que se refere à melhoria do professor nas atividades de aperfeiçoamento e 

capacitação docente, é uma exigência dignificar e priorizar a profissão docente; melhorar a 

qualidade da educação; e garantir a transformação do sistema educacional. Esta incide 

emuma revisão crítica dos problemas apresentados pelas práticas pedagógicas, e tem em 

vista, através da sua análise, “fortalecer a tarefa, e induzir novas motivações e atitudes 

profissionais. Deve, portanto, ser um processo incorporado à própria definição de trabalho 

docente” (ARGENTINA, 1993). Além disso, constitui uma instância de informação e de 

aprofundamento das políticas educacionais e das demandas sociais e institucionais.  
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 No que concerne à capacitação de graduados docentes para novos papeis e funções, 

caracteriza-se como a instância de formação continuada para funções diferentes daquelas 

para as quais o graduado foi inicialmente habilitado e exigido pelo sistema. Essa formação 

pode ser abalizada por gestão institucional, coordenação de ciclos ou áreas, supervisão, 

administração, pesquisa educacional, planejamento e avaliação institucional, organização 

curricular, orientação educacional, etc. (ARGENTINA, 1993). 

 A capacitação pedagógica de graduados não docentes é “a formação pedagógica 

que recebe um licenciado não docente, destinada a profissionais e técnicos superiores que 

pretendam ingressar na docência” (ARGENTINA, 1993). Portanto, as ideias centrais 

dessas instâncias emergem do fato de que os professores devem ser capacitados para a 

profissionalização docente, e que ela ocorra de forma permanente, e são articulados com 

instituições com funções de formação inicial. Além disso, existem instituições que 

assumem as três funções. Ademais, contrapõem à necessidade de oferecer formação inicial 

aos docentes dos diversos níveis do Sistema Educacional, e favorecem o seu acesso a ações 

formativas e de aperfeiçoamento para assegurar a formação continuada (ARGENTINA, 

1993). 

 Nesse sentido, o documento demonstra a necessidade de oferecer formação aos 

professores para os diferentes níveis do sistema educacional argentino, e favorecer o 

acesso dos professores a ações de treinamento e aprimoramento para garantir a formação 

continuada, além da qualidade dessa formação, concomitante a isso, com a qualidade da 

educação. Por sua vez, promoverá o avanço da promoção educacional, desenvolvendo 

pesquisas. 

 Em 1998, o Acuerdo Marco para la Educación Especial, dentro de uma perspectiva 

inclusiva, propôs a transformação da educação especial. No que se refere à formação de 

professores, o documento deixa claro que temáticas como a formação para a diversidade e 

para as NEE, além daquelas mais específicas para a educação especial, devem ser 

desenvolvidas nos espaços curriculares comuns a toda formação docente (MATALUNA, 

2011). Portanto, deverá trabalhar a composição curricular da seguinte forma: 

Introduzir, com caráter obrigatório, o estudo da atenção à diversidade e às 

necessidades educacionais especiais na estrutura curricular da formação 

de professores [...]. Desenvolver estruturas curriculares específicas para 

as diferentes carreiras relacionadas com a educação especial. Programar 

cursos para graduados sobre temas específicos da educação especial. 

Estabelecer convênios com os Departamentos de Pedagogia (ou seus 

equivalentes) das Universidades para formar seus professores no 
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atendimento à diversidade e às necessidades educacionais especiais 

(ARGENTINA, 1998, p.16, tradução nossa). 

 Nesse aspecto, o Acuerdo Marco apresenta um entendimento mais amplo acerca da 

inclusão, ao enfatizar a necessidade de que os currículos relacionados à formação docente 

contemplem o estudo sobre as diversidades, as NEE e a educação especial, enquanto outros 

acabam por destacar um ou outro. Além disso, o documento traz a compreensão de que a 

formação de professores é importante, no que tange à educação no contexto inclusivo; 

afinal, são eles que convivem a maior parte do tempo escolar com os alunos. 

Com vistas que os Institutos de Formação Docente em Educação Especial 

passassem por transformações efetivas, seria indispensável 

a) Revisar as carreiras e títulos existentes e considerar a atualização de 

seus professores. Planejar e iniciar a formação contínua de 

professores, com uma adequada organização curricular -institucional, 

que contemple as diferentes instâncias formativas e atividades de 

Pesquisa e Desenvolvimento das necessidades educacionais 

especiais. [...] e) Seguindo a linha dos diversos convênios do 

Conselho Federal de Cultura e Educação, os Institutos Superiores de 

Formação Continuada de Professores da Educação Especial 

compartilharão percursos curriculares comuns a todo o sistema de 

formação: área de Formação Pedagógica Geral, Formação Orientada, 

Formação especializada. f) Os Conteúdos Básicos Comuns da 

Formação Docente em Educação Especial, correspondentes a uma ou 

mais especializações, que proporcionem as competências e atitudes 

necessárias para atender as necessidades educativas especiais, podem, 

por vezes, ser integrados em espaços curriculares pertencentes às três 

áreas referidas; g) Os Conteúdos Básicos Comuns da Formação 

Docente de Educação Especial podem abarcar toda a duração da 

carreira, devido ao tempo que leva seu ensino e aprendizagem 

(ARGENTINA, 1998, p.16, tradução nossa). 

 Além disso, em outra questão em relação à formação continuada, o referido 

documento dispõe que ela estará vinculada aos aspectos da transformação da atenção de 

alunos com NEE, pois é necessário um marco de referência a partir dos conceitos 

essenciais da transformação da educação especial, a fim de selecionar os conteúdos 

constantes nas propostas de capacitação. Nessa perspectiva estão elencados: 

A reconceituação da educação especial, aprendizagem de disciplinas com 

necessidades educacionais especiais, a necessidade de um currículo único 

para todos os alunos e adaptações curriculares, a reorientação dos 

serviços educacionais, novos papéis e funções de professores e equipes 

interdisciplinares (ARGENTINA, 1998, p.18, tradução nossa). 

 Acrescenta, também, que é imprescindível complementar as distintas dimensões da 

“capacitação conjunta de professores de educação comum e especial, visando a fortalecer 



 
 

85 
 

estratégias de trabalho compartilhado; capacitação específica para professores de educação 

especial e equipes interdisciplinares” (ARGENTINA, 1998, p.18, tradução nossa). 

Mesmo que o Acuerdo Marco de Educación Especial pondere que é indispensável 

uma capacitação conjunta de professores de educação comum e especial predispostos a 

reforçar táticas para o trabalho compartilhado, sabemos que, na prática, elas não funcionam 

dessa forma, seja incluindo o documento nas propostas curriculares de formação docente 

inicial ou nas ações de formação continuada dos docentes. Também, assim como no Brasil, 

dispõe que os professores de atendimento especializado tenham formação específica na sua 

área de atuação. 

Pelo documento, ao menos em um nível discursivo, a educação inclusiva é 

considerada, e busca educação de qualidade para todos, sem exceções, como seu objetivo 

principal. Ao englobar esse todos, não se limita à deficiência, mas como o próprio nome 

sugere, a educação inclusiva inclui todas as pessoas no contexto escolar, com suas 

necessidades educacionais, sejam elas especiais ou não. 

 A escola especial, definida no Acuerdo Marco, é um continuum de serviços 

educacionais, composto por um conjunto de serviços, estratégias, conhecimentos e 

recursos pedagógicos, formação de professores, visando a garantir um processo 

educacional abrangente, flexível e dinâmico para pessoas com NEE, temporárias ou 

permanentes, fornecidas por organizações específicas e apoios diversificados. Reiteramos a 

importância de o documento trazer a questão da flexibilidade ao atendimento com esses 

alunos, assim como a formação adequada aos docentes para trabalhar com esse público-

alvo. 

A LEN 26.206, ao tratar da formação continuada docente, no seu artigo 67, (inciso 

b), garante como direito a “capacitação e atualização integral, gratuita e em serviço ao 

longo de toda a sua carreira” (ARGENTINA, 2006, tradução nossa).  Além disso, prevê, 

ainda no artigo 67 (inciso c), como uma obrigação da docência “capacitar-se e atualizar-se 

de forma permanente” (ARGENTINA, 2006, tradução nossa). Portanto, na lei Argentina, a 

formação continuada é, primeiramente, um direito; e depois, um dever inerente à docência. 

Tal direito e dever devem, respectivamente, ser usufruídos e cumpridos em uma 

perspectiva de continuum; ou seja, ao longo de toda a vida. 

Ainda é compreendida como fundamental para a ascensão na carreira docente, 

conforme estabelecido no artigo 69, que “a capacitação será uma das dimensões básicas 

para a promoção na carreira profissional” (ARGENTINA, 2006, tradução nossa). No caso 

argentino, o conflito está na relação entre progressão na carreira e formação continuada, e 
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como esta foi se constituindo como um organismo de subsistência laboral, promoção e 

ascensão na carreira docente.  

Nesse sentido, há uma tendência de formação continuada atrelada à pontuação para 

ascensão de nível na carreira, o que pode caracterizar uma busca por quantificação e 

valoração de certificados, em detrimento da ampliação e aprofundamento de 

conhecimentos, reflexão da sua prática e auxílio às metodologias utilizadas. 

 Além disso, a LEN 26.206, no art. 72, explicita que a formação de professores deve 

ocorrer em nível superior, e “[...] tem como função, entre outras, a formação inicial 

docente, formação docente continuada, o apoio pedagógico às escolas e pesquisa 

educacional” (ARGENTINA, 2006, tradução nossa). No que se refere aos termos de 

desenvolvimento profissional, a LEN 26.206 estabelece, no seu artigo 73 (incisos d e f), 

como objetivos da política nacional de formação de professores: 

Oferecer diversidade de dispositivos e propostas de formação após a 

formação inicial que fortaleçam o desenvolvimento profissional dos 

professores em todos os níveis e modalidades de ensino [...] Planejar e 

desenvolver o sistema de formação inicial e continuada (ARGENTINA, 

2006, tradução nossa). 

 Nesse sentido, ao abordar as diferentes dimensões da política em geral, a lei 

enfatiza a necessidade da organicidade no processo de formação continuada dos docentes, 

defendendo diferentes propostas que abarquem inúmeras possibilidades de 

desenvolvimento e fortalecimento profissional.  

É importante destacar que cabe ao Ministério de Educação e ao CFE promover 

“ações que garantam o direito à formação continuada de todos os docentes do país, em 

todos os níveis e modalidades, bem como a oferta estatal gratuita de formação” 

(ARGENTINA, 2006, tradução nossa). Assim como a legislação prevê a formação 

continuada como um direito, destaca, também, a necessidade de ações que, de fato, 

outorguem esse direito. 

Constitui-se oportuno salientar que a oferta da formação continuada de professores, 

seja de forma gratuita e permanente para todos, assegura a atuação de profissionais mais 

preparados e capacitados dentro das salas de aula. Além disso, quando se investe 

qualitativa e massivamente no desenvolvimento dos professores, se investe em qualidade 

do ensino. Isto significa bons e efetivos cursos, e não qualquer coisa intitulada como 

formação continuada. 



 
 

87 
 

A partir da promulgação da LEN 26.206, a RFFDC foi diminuindo suas atividades, 

dando espaço ao então criado Instituto de Formação Docente9 (INFoD). Inaugurado em 

abril de 2007b, significou o início de um processo de desenvolvimento e hierarquização da 

formação docente na Argentina. Assim, o INFoD se constitui como organismo regulador, 

no nível nacional, da formação de professores, e tem entre suas funções o desenvolvimento 

de políticas e diretrizes básicas curriculares para a formação inicial e continuada 

(ARGENTINA, 2007b). Conforme o site do Ministério da Educação Argentina, o INFoD 

planeja e executa, 

[...] junto com as 24 jurisdições, políticas de formação docente inicial e 

continuada de qualidade, que tenham impacto na melhoria das 

aprendizagens. Como dispõe o Plano Nacional de Formação Docente 

(Resolução 286/16 do Conselho Federal de Educação), estas políticas se 

baseiam nos princípios de justiça educacional, valorização docente, 

centralidade da prática e renovação do ensino [...] (ARGENTINA, 

2007btradução nossa). 

 Constituído como uma organização descentralizada e de natureza técnico-política, o 

INFoD tem por missão acordar planos e ações com os governos provinciais, dos quais os 

serviços educacionais e as faculdades dependem. Sua função é propor periodicamente, ao 

CFE, prioridades temáticas e linhas de ação para o desenvolvimento profissional de 

professores, com base no diagnóstico prévio de problemas e necessidades do sistema 

educacional.  

Essa característica de diagnosticar a realidade do sistema educacional a fim de 

identificar fragilidades e necessidades para então, a partir delas, propor ações no que tange 

à formação de professores, identifica-se com a ideia de formação a partir da realidade 

escolar. Teoricamente, a ideia é válida; contudo, há que se observar se, de fato, isso 

acontece e quais as evidências de seu desempenho.   

 Entre as responsabilidades do INFoD estão as funções diretas de formação 

continuada, tanto a formulação dos seus conteúdos e materiais, como na implementação 

das ações. Desse modo, cabe “promover políticas nacionais e diretrizes básicas curriculares 

para a formação docente inicial e continuada” (ARGENTINA, 2006, tradução nossa). 

O CFE argentino aprovou, pela resolução nº 30 de 2007, um documento específico 

para a formação continuada docente, denominado Lineamientos Nacionales para la 

Formación Docente Continuada y el Desarrollo Profesional, que norteia as atividades de 

desenvolvimento e aprimoramento dos professores em nível nacional, provincial e 

 
9ARGENTINA. Ministerio de Educación y Deportes. Instituto Nacional de Formación Docente. Acerca del 

Instituto Nacional de Formación Docente. Mais informações em: https://infod.educacion.gob.ar/. 
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institucional. Além disso, o documento estabelece que o sistema de formação de 

professores ampliará suas funções para atender as necessidades de formação inicial e 

continuada (ARGENTINA, 2007a).  

No que diz respeito à formação continuada e ao desenvolvimento profissional, essas 

diretrizes incluem “modalidades de trabalho para o desenvolvimento profissional docente: 

desenvolvimento profissional centrado na escola, redes de formação e intercâmbio, ciclos 

de formação e pós-graduação” (ARGENTINA, 2007a, p.39, tradução nossa). 

 Também propõe linhas de ação para o desenvolvimento profissional docente, tanto 

para atender as necessidades do sistema educacional e as necessidades das instituições, 

bem como “as necessidades de atualização e formação permanente dos professores em 

exercício serão supridas [...] por meio de: atualização disciplinar e pedagógica [...]” 

(ARGENTINA, 2007a, p.49, tradução nossa). 

 Diante do exposto, nos termos legais, a tentativa de superação aos desafios na 

formação continuada de professores passa por constantes modificações, possibilitando que 

professores, diretores e coordenadores pedagógicos busquem reforçar a responsabilidade 

conjunta em relação à aprendizagem de todos os alunos, e fortalecer as competências 

necessárias. Nesse caso, a formação continuada de professores é de extrema importância, 

enquanto um trabalho que envolva todos os inseridos nesse processo, cujos desafios são 

enormes e carecem de transformações imprescindíveis no que se refere ao campo das 

políticas públicas educacionais para a docência. 

A formação continuada de professores é concebida, pela própria LEN 26.206, como 

um processo contínuo, e a profissão docente encontra-se em constante mudança, 

considerando que ela é perpassada por contextos políticos, sociais, e econômicos afetados 

pela globalização. Assim, um discurso recorrente nas orientações para a formação 

continuada de professores é a necessidade de desenvolvimento deles como estratégia 

fundamental para responder às novas demandas impostas pela sociedade. 

 Uma proposta para atender tais demandas refere-se à reflexão do trabalho docente a 

partir do próprio local de trabalho, ou seja, a escola. Isso porque é na escola que se 

manifestam dilemas e necessidades, e as formas de problematizá-los e superá-los surge 

pela ação, reflexão sobre a ação, e posterior nova ação. Nessa linha, Nóvoa (2003, p.23), 

pondera que “o aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria 

pessoa, como agente, e a escola como lugar de crescimento profissional permanente”. 

Assim, a formação continuada deve ser de maneira coletiva e depende da experiência e 

reflexão como instrumentos de análise. 
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 Na Argentina, os Institutos de Formação de Professores, as Universidades, os 

Institutos de Formação Técnica, entre outras instituições são os responsáveis em oferecer a 

formação de professores em serviço, com características diferenciadas. Assim, no que 

concerne à formação docente em serviço, no caso argentino, ela é definida a partir de um 

novo entendimento acerca da formação docente, que passou a ser chamada de formação 

docente contínua, com a finalidade da capacitação e do aperfeiçoamento dos professores 

em serviço.  

 Dessa forma, o desenvolvimento profissional docente, com o apoio do INFoD, tem 

como base a reflexão crítica dos professores acerca dos processos de formação, no qual as 

instituições de ensino possibilitam a formação continuada do docente em serviço, 

retomando práticas pedagógicas, entendendo que a formação continuada consolida a 

profissão docente. Conforme dito anteriormente, a preparação para o trabalho docente é 

considerada uma tarefa contínua, abrangendo as áreas de formação pedagógica docente, e 

formação continuada docente em exercício. Diante disso, aspectos fundamentais surgem a 

partir desse novo olhar, de que o professor precisa ser capacitado para a profissionalização 

de forma contínua e permanente. 

 Parte-se do princípio de que se profissionalizar significa o processo de formação 

continuada para obter certo nível de desenvolvimento profissional ou para alcançar maior 

capacitação em um determinado trabalho. Assim como no Brasil, no caso argentino, a 

formação continuada também é pensada por esse viés, como atitude fundamental para o 

exercício profissional docente, com intuito de estimular a busca pelo conhecimento e o 

aprimoramento da prática pedagógica. 

 Como sintetiza Nóvoa (1992, p. 23), “a profissionalização é um processo, através 

do qual os trabalhadores melhoram o seu estatuto, elevam os seus rendimentos e aumentam 

o seu poder, a sua autonomia”. Entende-se, assim, que ser professor é educar-se 

permanentemente por meio de aprendizado, em que o conhecimento construído resulta em 

novas relações com outros conhecimentos que, por sua vez, geram novos conhecimentos. 

Torna-se evidente que formação e profissionalização estão intimamente relacionadas. 

Desse modo, a profissão docente renova-se todos os dias. 

 Portanto, diante das mudanças de paradigmas impostas pela sociedade nas últimas 

décadas, a necessidade da formação continuada se intensificou. Formar-se continuamente 

tornou-se imperativo para os professores, em uma escola que precisa lidar com gerações 

interativas, inquietas e tecnológicas. Trabalhar com a inclusão, com a diversidade cultural, 

com o avanço tecnológico e com as dificuldades de aprendizagem, por exemplo, não fez 
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parte do currículo de formação inicial de boa parte dos professores, mas constituem uma 

necessidade crescente em seu cotidiano profissional. 

Assim, a formação continuada precisa ser significativa para o professor. Conforme 

pesquisas na área, as atividades de formação continuada têm apresentado baixa eficácia 

porque são desvinculadas da prática. Boa parte dos cursos e programas de formação 

continuada, muitas vezes, tem levado ao altruísmo e às reações de apatia por parte dos 

docentes, por perceberem que algumas atividades que prometem ser de formação, quase 

sempre, em nada contribuem para seu desenvolvimento profissional.  

 Para que a formação continuada atinja seus objetivos, é necessário partir das 

necessidades reais do dia a dia escolar dos docentes, valorizar o seu saber fazer e a sua 

experiência, e unificar teoria e prática no conceito da práxis. Contudo, em relação a 

integrar teoria e prática, precisamos tomar cuidado para que não se estabeleça um 

receituário pedagógico, em que uma passa a ser hipervalorizada em detrimento da outra. 

 A formação continuada pode trazer resultados importantíssimos, se conseguir 

integrar, de forma eficaz, os pressupostos teóricos e a prática pedagógica. Além disso, a 

formação continuada deve conscientizar os professores de que teoria e prática são 

processos inseparáveis, e que a teoria o ajuda a compreender melhor a sua prática, 

proporcionando melhor entendimento da teoria. 

Nesse aspecto, o desenvolvimento profissional docente deve estar em capacitação, 

visando a ações que propiciem uma reflexão crítica sobre os processos educacionais, 

buscando novas práticas, pesquisas e teorias educacionais. Sendo assim, o docente precisa 

entender que a formação continuada consolida a profissão docente.  

O conhecimento é uma busca permanente, sendo o mesmo prático, social 

e histórico, dessa forma o conhecimento jamais é dado ou inacabado, mas 

ao contrário, está sempre em construção, porém a formação não é 

simplesmente na esfera acadêmica, mas na totalidade das esferas que a 

compõem: a da prática pedagógica cotidiana, a da prática política 

coletiva, a da ação governamental e a das pesquisas em educação 

(SOUZA; CORREA, 2008, p. 04). 

 Portanto, a formação continuada de professores ocupa lugar de destaque quando o 

assunto é a educação escolar, levando em conta o papel do professor frente aos desafios de 

uma necessária transformação social e das exigências da globalização. Para que esse 

processo transformador ocorra, é importante dar possibilidades aos professores, para que 

atualizem seus conhecimentos, para que utilizem abordagens didáticas e pedagógicas 
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inovadoras e atuais, que tenham como finalidade principal a inclusão de todo ser humano 

nos espaços educativos. 

 Diante disso, em 2016 foi criado o Plano Nacional de Formação Docente2016-

2021, uma proposta do INFoD com intuito de “[...] trabalhar, junto aos ministérios de 

Educação das 24 províncias, na melhoria sistemática da formação docente inicial e 

continuada, como meio de garantir a aprendizagem essencial para o desenvolvimento 

integral dos alunos” (ARGENTINA, 2016, p.3, tradução nossa).  

Conforme o próprio plano destaca, a tradição dos cursos de formação continuada 

esteve marcada pela presença de cursos com curta duração, pouco organizados e isolados. 

Além disso, explica que tais cursos, em geral, eram distantes da realidade do trabalho dos 

professores, cuja principal motivação estava atrelada à pontuação conferida pelos cursos 

(ARGENTINA, 2016). Contudo, mesmo com a tentativa de outras propostas de cursos, a 

desarticulação com a prática ainda é recorrente, além da baixa contribuição em termos de 

melhorias do ensino. 

Sobre a institucionalização da formação continuada, sua articulação com a carreira 

docente ocorre pelo sistema de pontuação, que é o mecanismo de ascensão na carreira. 

Esse sistema permite que você reconheça a participação em instâncias de formação 

continuada. Entretanto, ficou conhecido como a corrida por pontuações ou mercado de 

cursos (ARGENTINA, 2016).  

 Diante do exposto, a formação, ao ser centrada na obtenção de pontuação para 

progressão na carreira, pode resultar em ainda mais sobrecarga de trabalho. Mesmo assim, 

muitas vezes os professores idealizam configurações de apropriação desses cursos não 

previstos pelas políticas públicas, estabelecendo novas significações para o trabalho 

docente. Além disso, a ênfase na formação continuada por meio de cursos que 

frequentemente não resultam em melhoria da qualidade da educação acarretam sobrecarga 

ao professor que deseja obter a pontuação para ascender na carreira docente. 

O Plano Nacional de Formação Docente tem como objetivo a construção de uma 

“sociedade preparada para o futuro, onde o desenvolvimento social, individual, econômico 

e cultural depende do acesso às capacidades fundamentais de todos os membros da 

sociedade, propondo políticas de formação de professores firmes, críticos e motivados” 

(ARGENTINA, 2016, p. 3, tradução nossa). 

 Nesse caso, o referido plano empenhou-se em criar estratégias utilizando recursos 

de oficinas pedagógicas e ações que propiciassem o desenvolvimento profissional, além da 

necessidade de reformular ações e instâncias de vinculação entre a formação inicial e 
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continuada, para conseguir formar um sistema de formação docente. Sobre a formação 

continuada, o Plano Nacional de Formação Docente do INFoD assegura que 

A formação continuada está ligada à carreira docente através do sistema 

de pontuação, com características semelhantes em todas as províncias (é 

atribuída por ter participado em instâncias de formação continuada que 

cumpram determinados requisitos), mas com algumas diferenças 

importantes (valor nominal da pontuação, existência ou não de limites, 

diferenças no valor relativo dos diferentes tipos de treinamento, entre 

outros) (ARGENTINA, 2016, tradução nossa). 

O mesmo documento também relata que o INFoD apoiará as províncias na revisão 

da situação da formação continuada e sua articulação com a carreira docente, a partir da 

análise das ofertas disponíveis, das características dos agentes e dos sistemas existentes. 

Com base nesses diagnósticos, tecnicamente, os governos provinciais revisam os sistemas 

de pontuação, melhoram os critérios e processos de reconhecimento de instituições e 

ofertas que fortaleçam a organização institucional da formação continuada de professores, 

tendo como pano de fundo os regulamentos atuais (ARGENTINA, 2017). 

 Essa pontuação atribuída à formação continuada é integrada à pontuação total, de 

acordo com cada jurisdição, por diversos itens, principalmente o tempo de serviço e o 

título de habilitação. Assim, no caso argentino, a formação continuada está intimamente 

relacionada com a obtenção de pontuação para progressão na carreira. Nessa perspectiva, 

esses pontos não requerem “uma tendência a formação docente mais profunda e de longa 

reflexão, porém geram uma tendência a cursos variados, de todos os tipos e, muitas vezes, 

distantes da prática laboral dos docentes, mas que outorgam pontos para a carreira” (DRI, 

2013, p. 120). 

 Além disso, ainda de acordo com Dri (2013, p. 120, grifo da autora), “na formação 

docente argentina, o individualismo, uma vez que a formação docente é voluntária, salvo 

algumas províncias que oferecem formações no horário de aula do docente (chamada de 

‘capacitação em serviço’)”. Dessa forma, cabe ao professor escolher entre cursos que 

consideram pertinentes para a sua formação ou cursos com os quais obtenha boa pontuação 

para a progressão na carreira. Assim sendo, nota-se que, no caso da Argentina, a política de 

pontuação é considerada de motivação, por parte do Estado, para a oferta da formação 

continuada. Ademais,  

O tema da pontuação, tão recorrente nas políticas Argentinas desperta 

para a discussão entre certificação (creditação, certificado por alguma 

instituição superior, rede de ensino, organizações, centros educativos, 

congressos, palestras e etc.) e titularização [sic] (o diploma de grau – 
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graduação e pós-graduação – lato e stricto sensu). E qual o impacto 

desses pontos da carreira docente (DRI, 2013, p.121). 

 Entretanto, para que um curso conceda pontos, deve ser aprovado, antes, pela 

província onde será ofertado. O tempo de duração desses cursos é o principal elemento 

contemplado nos regulamentos para determinação da pontuação, e na maioria das vezes, os 

critérios para concederem ou não pontos também podem depender do tipo de instituição 

que está oferecendo o curso. 

 A partir disso, o INFoDse propõe: a) Potencializar a formação situada; b) Promover 

a formação de supervisores e diretores; c) Oferecer instâncias de formação especializada; e 

d) Fortalecer a institucionalização da formação continuada e sua articulação com a carreira 

docente (ARGENTINA, 2017) 

 Em relação à denominada Formação Docente Situada (FDS), ela incorpora 

dispositivos de formação voltados para o fortalecimento das práticas da gestão institucional 

e pedagógica da equipe da direção institucional e das práticas pedagógicas de professores. 

Essa estratégia de educação continuada com base na escola busca proporcionar 

oportunidades de formação continuada para professores em serviço, com o objetivo de 

enriquecer a aprendizagem dos alunos e garantir a inclusão educacional integral. Dessa 

forma, a FDS propõe uma formação continuada de professores que leve em consideração 

os contextos e necessidades específicas de cada escola (ARGENTINA, 2016). 

 Assim, fica claro que a formação continuada é compreendida como a base para o 

progresso do ensino e aprendizagem, favorece ao professor um melhor desempenho na sua 

prática pedagógica, facilitando o entendimento dos alunos de forma satisfatória. Além 

disso, a FDS busca garantir, através da formação continuada em serviço, a aprendizagem 

de todos os alunos, sem exceções, de forma a garantir uma inclusão educativa plena. Nesse 

aspecto, a FDS compõe um conjunto articulado de ações de formação docente que assume 

o princípio da inclusão educacional, oferecendo uma formação continuada docente pautada 

nas necessidades de cada aluno e da própria escola. 

 Importante considerar que, do modo como acontece a FDS, ela possibilita aos 

docentes uma troca de experiências durante os encontros, tendo como foco o 

desenvolvimento das capacidades de comunicação, e resolução de problemas dos alunos. 

Também contribui para que os profissionais tenham mais segurança e autonomia em sala 

de aula para construir seus percursos didáticos. 

Diante disso, considera-se que a FDS é uma proposta que busca mudança 

sistemática e sustentável ao longo do tempo. Por esse lado, busca gerar, com base nas 
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orientações elaboradas pelo INFoD, a reflexão coletiva e a cooperação entre os colegas de 

trabalho para recuperar e valorizar os saberes pedagógicos presentes no sistema educativo, 

e renovar as práticas pedagógicas que visam ao desenvolvimento de capacidades e da 

inclusão escolar. Assim, muito mais do que uma proposta de formação docente, a FDS 

objetiva ser uma forma constante de aprendizagem dos próprios professores. 

 Com base nas orientações didáticas elaboradas pelo INFoD, as equipes de ensino 

refletem sobre os arranjos institucionais necessários e as práticas mais propícias para 

contribuir para o desenvolvimento das capacidades fundamentais dos alunos 

(ARGENTINA, 2017). Para tanto, a FDS busca promover o inquérito e a busca de 

respostas às questões colocadas pela prática professor, bem como a concepção e 

implementação de intervenções que visam a fortalecer a aprendizagem, a inclusão e as 

trajetórias escolares dos alunos.  

 Considera-se que a prática docente assume especificidades de acordo com as 

características distintivas dos sujeitos envolvidos, bem como cada contexto. Em 

contrapartida, como ação intencional, o ensino deve determinar as melhores condições para 

os processos de ensino e aprendizagem, o que necessita da aplicação de conhecimentos e 

habilidades em situações variadas e complexas da atuação profissional. Nessa perspectiva, 

a FDS busca fortalecer o ensino a partir de situações próprias da escola, com vistas ao 

desenvolvimento das capacidades fundamentais, e a inclusão dos alunos para garantir seu 

aprendizado. Para isso há 

A intervenção pedagógica de diretores e professores em situações 

escolares específicas, através de propostas resultantes de acordos 

didáticos que favoreçam um ensino orientado para o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas, intrapessoais e interpessoais, envolvendo os 

conteúdos selecionados do NAP10 no quadro de todas as áreas do 

currículo; - o monitoramento das trajetórias escolares dos alunos; - A 

ampliação e sistematização do conhecimento pedagógico construído para 

a melhoria dos processos de ensino através do estudo e revisão das 

situações escolares, das evidências recolhidas e dos referenciais teóricos 

em jogo; A problematização da realidade socioeducacional 

(ARGENTINA, 2017, p.7, tradução nossa). 

 Assim sendo, a FDS oferece oportunidades de formação para professores, diretores 

e supervisores na prática e em seus locais de trabalho. Esses dispositivos trazem propostas 

didáticas coerentes com objetivos de aprendizagem a serem alcançados na escola por todos 

 
10NAP – Núcleos de Aprendizagens Prioritários referem-se a conjunto(s) de conteúdo(s) do currículo para a 

escolaridade obrigatória. 
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os alunos, independentemente de suas especificidades, favorecendo a melhoria do ensino e 

o desenvolvimento das capacidades desses alunos. 

 Incorporar a formação continuada ao cotidiano da escola significa reconhecer que o 

tempo usado pelos docentes para estudar é tão importante quanto o empregado na relação 

direta com os alunos.  

A denominada Formação Docente Especializada (FDE) é uma estratégia de 

formação que tem em vista aprofundar questões e ações metodológicas consideradas 

fundamentais para enfrentar os desafios do ensino. A FDE inclui a oferta de cursos, ciclos 

de atualização acadêmica e especializações proporcionadas pelo próprio INFoD e pelas 

demais entidades formadoras responsáveis, que atuam conjuntamente com o INFoD. Os 

objetivos principais dessa formação tendem a: 

Ampliar as estratégias de ensino ou gestão pedagógica com propostas 

concretas de implantação na escola e nas ISFDs; gerar um espaço de 

reflexão e discussão crítica coletiva sobre as próprias práticas de ensino 

e/ou gestão pedagógica; e promover a ampliação e troca de perspectivas 

sobre a proposta de ensino entre docentes e especialistas de diversas 

áreas, comprometidos com a realidade docente (ARGETINA, 2017, p.12, 

tradução nossa). 

 Nesse sentido, o INFoD busca focar o processo formativo centrado na escola e 

sustenta suas estratégias de formação na sala de aula, oportunizando um trabalho em 

conjunto, entre os professores, que envolva reflexão e transformação das práticas 

institucionais e pedagógicas, valorizando a formação coletiva, continuada e gratuita. 

 Em 2017 o CFE aprovou, pela Resolução nº 316, o Plano de Ação 2017-2021 do 

Programa Nacional de Formação Permanente11(PNFP) Nuestra Escuela, também 

coordenado pelo INFoD. De acordo com o Ministério da Educação, o Programa atende à 

demanda histórica de formação continuada como constitutiva do trabalho docente e parte 

da jornada de trabalho, com acreditação com nota para a carreira profissional. As propostas 

do programa são, 

a) Instalar uma cultura de aprendizagem ao longo da vida e avaliação 

participativa como necessárias para estratégias de melhorias de produção 

em instituições de ensino; b) Fortalecer e priorizar a autoridade ética, 

política e pedagógica das escolas e dos professores; c) Promover o papel 

estrutural do educador, implicando-o na reflexão e transformação das 

práticas institucionais e de ensino; d) Promover o aprofundamento da 

disciplina e treinamento didático dos professores; e) Apoiar a criação de 

 
11 O Programa Nacional de Formação Permanente foi aprovado pela Resolução do CFE nº 201, de 21 de 

agosto de 2013.   
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redes de professores, incluindo a integração de novos setores de campos 

ócio educacional (ARGENTINA, 2017a, p. 3). 

 O PNFP Nuestra Escuela, enquanto estratégia central da formação continuada 

docente, tem como um de seus objetivos “manter uma cultura de formação permanente 

baseada na inclusão com qualidade, por meio da melhoria do ensino e das aprendizagens 

prioritárias do século XXI” (ARGENTINA, 2017a, p.5, tradução nossa). 

Dentre as ações do PNFP Nuestra Escuela, também está atrelada a Formação 

Situada e a Formação Especializada, já mencionadas anteriormente. Assim sendo, o CFE 

apresentou, via resoluções e acordos entre as províncias, as características específicas da 

formação continuada docente. Como dito, a preparação para o trabalho docente é 

considerada uma tarefa contínua, abrangendo as áreas de formação pedagógica docentes e 

formação continuada docente em exercício. Dessa forma, aspectos fundamentais surgem a 

partir desse novo olhar, de que o professor precisa ser capacitado para a profissionalização 

e de forma continuada e permanente. 

 O PNFP Nuestra Escuela contribuiu, assim, para a concretização do objetivo 

central do Plano Estratégico Nacional 2016-2021 Argentina Enseña y Aprende, do 

Ministério da Educação, aprovado pela Resolução nº 285/2016, do CFE, e com o Plano da 

Rede Federal para a Melhoria da Aprendizagem, do Ministério da Inovação e Qualidade 

educacional. A respeito desse plano, ele é amparado pela LEN 26.206 que, no seu art.73, 

estabelece, entre seus objetivos principais, o de priorizar e reavaliar a formação de 

professores como fator essencial para a melhoria da qualidade do ensino (ARGENTINA, 

2006).  

Para tanto, o Plano Estratégico Nacional 2016-2021 tem como finalidade: 

[...] alcançar para todos/as um país com uma educação de qualidade 

centrada nas aprendizagens, que proporcione a todas as crianças, 

adolescentes, jovens e adultos os saberes socialmente significativos e as 

capacidades para seu desenvolvimento integral em condições de 

igualdade e respeito à diversidade. [...]. (ARGENTINA, 2016, p.3, 

tradução nossa). 

Nesse sentido, nos termos da lei, ao defender educação de qualidade para todos, 

objetivando aprendizagens significativas aos alunos, e que contemplem seu 

desenvolvimento integral observando o princípio da igualdade de direito e respeito às 

diversidades, o plano denota a perspectiva inclusiva, além dos aspectos relacionados à 

formação docente. Trabalhar com os alunos dentro dessa perspectiva é um processo de 

reflexão constante da prática pedagógica. 
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Alinhado à concepção da LEN 26.206, de que “a educação e o conhecimento são 

bens públicos e um direito pessoal e social” (ARGENTINA, 2006), o Plano defende que a 

garantia desse direito 

[...] constitui um pilar fundamental para a composição de uma sociedade 

mais justa, equitativa, inclusiva e democrática. Dessa maneira, 

impulsiona a formulação de políticas educativas que contribuam para o 

desenvolvimento social, cultural, produtivo e criativo do país, 

favorecendo a resolução de problemas que fazem a melhoria da qualidade 

de vida de nossa sociedade, como a redução da desigualdade e a 

erradicação da pobreza (ARGENTINA, 2016, p.3, tradução nossa). 

Em acordo com a LEN 26.206, o Plano organiza uma agenda de trabalho conjunta 

com os governos provinciais, visando a uma política pública educacional que atenda as 

características de cada província e que envolva todos os níveis e modalidades de ensino 

(ARGENTINA, 2016). 

 Dentre os principais objetivos do denominado Argentina Enseña y Aprende, cabe 

destacar:  

1.1 Garantir a entrada, permanência e saída de todas as crianças, 

adolescentes, jovens e adultos do ensino obrigatório. 1.2 Garantir 

condições de equidade no acesso à aprendizagem significativa para todos 

os alunos. 1.3 Melhorar a aprendizagem para o desenvolvimento integral 

dos alunos em todos os níveis e modalidades educacionais 

(ARGENTINA, 2016, p. 9, tradução nossa). 

 O referido Plano destina-se a todos os professores do sistema de ensino obrigatório, 

e o sistema de ensino superior de educação e formação de professores. Este último 

constitui-se como uma estratégia central de formação continuada que propõe como 

objetivos gerais, entre outros, sustentar uma cultura de aprendizagem ao longo da vida, 

baseada na inclusão com qualidade através da melhoria do ensino e aprendizagem. 

 Ademais, é evidente que a implementação do modelo de inclusão requer 

profissionais educacionais capacitados para trabalhar nessa área. Dessa forma, como 

salienta García (2017), um dos motivos pelos quais existem situações de práticas de 

exclusão ou segregação nos sistemas educacionais estárelacionado ao corpo docente e à 

formação recebida por esses professores, pois parece ser escassa ou inadequada para 

trabalhar com a inclusão. Dito isso, um dos desafios da inclusão é reestruturar ou reorientar 

a formação de professoresa partir de paradigmas da inclusão. Essa formação, para ser 

adequada e de qualidade, deve ser multidisciplinar. Além disso, García (2017, p.258, 

tradução nossa) explica que, 
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Outro motivo pelo qual revelamos e justificamos a necessidade de formar 

professores é capacitá-los, para que ganhem autoestima, confiança e 

baixem seus níveis de estresse ou ansiedade. De forma que possa 

funcionar na prática educacional em um grupo diversificado de forma 

adequada, consideramos que, quando o professor se sente seguro em sua 

formação e habilidades, melhora consideravelmente em sua prática 

profissional e em sua percepção da deficiência e diversidade do aluno e, 

consequentemente, muda sua impressão sobre a viabilidade de 

implementação do modelo de inclusão. 

Diante do exposto, nota-se que, na Argentina, as políticas educacionais 

implementadas evidenciam questões em volta da importância da participação, da 

construção conjunta do projeto pedagógico da escola, e da participação de todos os 

professores em todas as etapas desse processo, estando, assim, todos comprometidos com a 

qualidade da educação. Também ganha destaque a ideia de que formação continuada de 

professores é imprescindível, pois é por meio de uma sólida formação que se poderá 

consolidar a mudança.  

Além disso, são importantes as ações do INFoD, que objetivam regular e 

impulsionar nacionalmente as políticas de formação continuada, articulando os níveis 

nacionais e provinciais, garantindo a sua gratuidade. Assim, o desenvolvimento 

profissional docente, com o apoio e ações do INFoD, tem como base a reflexão crítica 

sobre os processos e suas próprias decisões, em que as instituições educacionais 

possibilitam a formação continuada do docente em serviço, retomando práticas 

pedagógicas, pesquisas e teorias educacionais, entendendo que a formação continuada 

consolida a profissão docente. 

 Nesse sentido, essa forma de pensar sobre os processos de inclusão escolar é de 

suma importância para a transformação das escolas argentinas, contribuindo para se tornar 

um espaço capaz de promover profundas e intensas mudanças sociais, desde que alicerçada 

em princípios que visem a uma educação digna, igualitária e de qualidade para todos. Além 

disso, é importante salientar que, durante muito tempo, os alunos com alguma necessidade 

educacional especial e alunos com deficiência foram considerados incapazes de aprender e 

se incluírem na sociedade.  

 A educação inclusiva se opõe a qualquer distinção entre os alunos, uma vez que 

acolhe todas as pessoas, sem exceção. Embora seja esta sua concepção, é certo que surgem 

angústias e questionamentos no ambiente institucional, sendo necessária uma análise de 

todas as partes que compõem o espaço educacional, sejam elas o professor, o aluno, o 

currículo e a família. Em especial, a formação de professores merece evidência, pois “não 

se pode resolver o problema das desigualdades e das diferenças, sem, antes, acelerar a 
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profissionalização e aumentar as competências do professor” (DENARI; SIGOLO, 2016, 

p. 29).  

 Dessa forma, é preciso entender que, em uma sala de aula, encontram-se alunos 

com desenvolturas e necessidades diferentes, com estímulos e interesses também 

diferentes, em contextos variados. Assim, o conhecimento docente possibilita a 

mobilização de diversos recursos para enfrentar um tipo de situação, é a capacidade de agir 

com eficiência em um determinado contexto, com amparo em conhecimentos, mas sem 

limitar-se a eles.  

 Nesse sentido, não almejamos formar professores que apenas se enquadrem nos 

padrões de competências, tão apregoados pelos documentos internacionais. Queremos 

discutir uma formação continuada que permita um trabalho que potencialize a reconstrução 

da prática docente, respeitando as necessidades e particularidades dos alunos com NEE e 

entendendo a necessidade de um profissional com conhecimentos para realizar um trabalho 

a favor da aprendizagem dos alunos e de uma escola de qualidade. Por isso, é importante 

considerar que, 

Cada vez mais a escola e seus professores são chamados a enfrentar o 

grande desafio de atender, com qualidade, a toda a diversidade de alunos. 

Não basta apenas permitir que os alunos tenham acesso e permaneçam na 

escola: torna-se fundamental que todos os alunos aprendam. Assim, são 

necessárias profundas mudanças na organização e funcionamento da 

escola, na prática pedagógica utilizada e, principalmente, na formação 

dos professores (PORKER; MARTINS; GIROTO, 2016, p. 7). 

 Portanto, para que isso se efetive, as escolas, seus gestores e professores precisam 

estar preparados para enfrentar o desafio de não só acolher esses alunos, mas, de 

proporcionar, também, as melhores condições possíveis de aprendizagem, de forma que 

tenham as mesmas oportunidades para acessar os conteúdos propostos no ano que se 

encontram matriculados. Contudo,  

Será que os professores e gestores estão preparados para enfrentar essa 

missão? Sabem reconhecer as necessidades educacionais especiais dos 

alunos e, mais do que isso, identificar as melhores formas e estratégias 

pedagógicas, bem como o uso de recursos diferenciados capazes de 

compensar ou mesmo superar as barreiras de aprendizagem existentes? 

Sabem organizar e desenvolver o currículo para a diversidade? 

(PORKER; MARTINS; GIROTO, 2016, p. 7). 

 Embora não entendamos o trabalho docente como uma missão, mas como próprio 

de sua profissionalidade, concordamos com os autores no que concerne a necessidade de 

repensar a escola, o currículo, o processo de ensino e aprendizagem e a formação docente, 
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a fim de atender a diversidade de alunos que chegam todos os dias nas escolas. Diante do 

exposto, a formação continuada de professores, até os dias atuais, é um tema que gera 

muitos debates na esfera educacional, implicado em qualquer discussão que vise a propor 

políticas públicas para a educação escolar, devido ao reconhecimento de que os desafios 

apresentados para a escola contemporânea exigiam e ainda exigem um patamar cada vez 

mais elevado de formação do seu corpo docente. 

 Assim sendo, inúmeros são os obstáculos que impedem que a política de inclusão 

se torne realidade na prática diária das escolas, principalmente, o despreparo dos 

professores do ensino regular para receber em suas salas de aula, geralmente repletas de 

alunos com problemas de disciplina e aprendizagem. Há, também, falta de políticas 

públicas, planos, programas que forneçam a formação continuada de professores para a 

inclusão, o que acaba dificultando mais ainda o preparo dos professores para lecionar com 

as diferentes particularidades dos alunos em sala de aula regular. 

3.3 POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES PARA O 

CONTEXTO EDUCACIONAL INCLUSIVO: APROXIMAÇÕES E LIMITES 

 Discutimos, aqui, os aspectos de divergência e convergência das políticas de 

formação continuada de professores para o contexto inclusivo, identificados, interpretados 

e analisados, na perspectiva comparada e pelo exercício hermenêutico, dos países em tela. 

Nessa discussão, realizamos a formulação de proposições comparativas a partir da 

justaposição dos dados que foram apresentados ao longo do texto. 

No contexto atual, estudar e discutir políticas públicas educacionais é um desafio 

ainda maior, pois a extinção e promulgação delas têm sido recorrentes, particularmente no 

caso brasileiro, como por exemplo o recente Decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020, 

mencionado anteriormente. Além disso, em termos de políticas de formação continuada de 

professores no contexto inclusivo, a realidade revelada, conforme o andamento da 

pesquisa, foi árida, ao nos depararmos com certa ausência de documentos legais 

específicos sobre a formação continuada de professores da Educação Básica que atuam nas 

turmas regulares comuns na perspectiva inclusiva.  

No entanto, todos os esforços foram empreendidos para que o objetivo deste estudo 

fosse alcançado, e as possíveis lacunas, que acreditamos serem comuns a todas as 

pesquisas, são propulsoras para outras inquietações no campo da formação continuada dos 
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professores da Educação Básica que atuam nas turmas regulares comuns na perspectiva 

inclusiva.  

A partir da pesquisa aqui empreendida e dos documentos analisados acerca da 

formação continuada de professores da Educação Básica para o contexto inclusivo nos 

referidos países, compreendemos que, embora tais políticas sejam particulares de cada 

país, há uma tendência comum referenciada nas orientações dos organismos internacionais. 

Ora isso está mais velado, ora mais nítido e acirrado, como os movimentos vistos no Brasil 

nos últimos anos, em que um pacote de reformas educacionais foi se instaurando, 

confluindo para um projeto de sociedade. 

Com isso, as políticas de formação continuada de professores foram se 

modificando, no intuito de atender a demanda da universalização do ensino, bem como as 

exigências da qualidade educacional propostas após as reformas educacionais na década de 

1990, o que ressignificou a profissão docente, tanto no Brasil como na Argentina.  

Pela análise das leis gerais da educação e dos documentos emanados a partir delas, 

percebemos que ambas os países demonstram interesse em oferecer disposições que 

clarifiquem os matizes da profissão docente, uma vez que reconhecem a importância da 

identidade do professor, da sua formação continuada como garantia de desenvolvimento e 

qualidade no trabalho docente, atrelado à qualidade da educação. Logo, há uma 

compreensão de que os resultados da sala de aula dependem da qualificação docente. Claro 

que isso está relacionado, mas o professor não é o único e exclusivo responsável por fazer 

essa engrenagem funcionar. 

Consoante a essa compreensão, no Brasil, a ênfase na formação continuada de 

professores, a partir da década de 1990, teve como escopo fundamental: a 

profissionalização docente e a certificação em nível superior. Prover formação de 

professores em nível superior em massa, dentro do menor tempo possível, aos docentes em 

serviço, compôs o alicerce de uma linha de programas propagados em vários estados e 

municípios do país. Sob diferentes nomenclaturas e configurações, os professores foram 

chamados à qualificação. 

No caso argentino, uma proposta semelhante objetivou formar os professores em 

serviço via RFFDC, fomentando um verdadeiro mercado de capacitação potencializado 

pela ação dos governos provinciais. A partir da LEN 26.206, a Argentina propiciou 

possibilidades para uma formação mais dinâmica e formas de regulação da formação 

docente em serviço. Entretanto, a recontextualização das políticas, no que se refere à 

formação em serviço, oportuniza diversos debates que ainda precisam ser feitos e 
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analisados. Isto porque, com um estado federal e com a existência de um sistema de ensino 

descentralizado, diferentes jurisdições possuem distintos poderes na efetivação das 

políticas de formação continuada. 

No Brasil, a LDB 9.394 impulsionou a expansão de programas de formação 

continuada e redistribuiu as responsabilidades referentes à formação dos professores entre 

os entes federados. Posteriormente, os programas em parceria com instituições públicas e 

privadas de ensino e com regulamentações específicas deram ênfase para a modalidade de 

formação a distância. 

Por mais que a descentralização seja predominante nas reformas educacionais dos 

países latino-americanos na década de 1990, entre eles Brasil e Argentina, o modo pela 

qual se executou não foi homogêneo. De maneira geral, os processos de descentralização 

da formação de professores apresentam desígnios financeiros, que atrelam a formação de 

professores à lógica do mercado. No entanto, esse fato não alude o enfraquecimento do 

poder que o Estado tem na oferta de políticas públicas de educação. No caso brasileiro, 

mesmo que seu sistema educacional seja caracterizado por diferentes sistemas entre os 

entes federados, existe, ainda, um conjunto de normatizações abonadas pelo governo 

federal, cujo movimento tem se intensificado nos últimos anos. 

No caso Argentino, embora a legislação evidencie que o processo de formação 

continuada signifique uma formação docente de forma contínua para a profissão, 

percebemos uma grande desarticulação da oferta, e o caráter prolixo das orientações que 

não permitem visualizar as prioridades na formação docente em serviço devido à fraca 

regulação do estado provincial. Nesse contexto, o mercado de cursos e certificados foi 

intensificado, e o professor é tentado a escolher com base em pontuação e gratificação 

salarial, e não como um processo contínuo de formação e reflexão de sua própria prática 

docente (COLLARES; MIRANDA; BRYAN, 2014). 

Contudo, a questão de escolha por cursos que estejam atrelados à ascensão da 

carreira, seja por pontuação e/ou certificação, não parece ser particularidade argentina, mas 

algo comum, quase naturalizado, especialmente pela ausência de planos de carreira, 

também pela própria precarização e sucateamento da profissão.  Há, aqui, uma questão 

imbricada ao anseio da formação continuada como ampliação e aprofundamento de 

conhecimentos e reflexão da prática pedagógica: diz respeito à questão de ordem 

econômica, de sobrevivência. Com baixos salários, muitos professores duplicam e até 

triplicam sua jornada de trabalho como complementação de renda, o que torna 

compreensível que boa parte das vezes, senão em sua maioria, os cursos escolhidos tenham 
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retorno em termos de elevação da carreira, em detrimento de reais modificações na prática 

pedagógica. 

Retomando a discussão acerca da expansão dos cursos de formação docente, o 

Estado Federal atua fundamentalmente através de fundos de financiamento competitivos, e 

apenas coordena políticas, uma vez que as ações de formação continuada dependem de 

articulação e colaboração gerada entre as instituições de formação e o sistema educacional. 

Assim, a formação continuada é constituída através das universidades, tanto públicas como 

privadas, através de cursos de extensão e cursos de pós-graduação; o MEC, por meio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), articula os três 

níveis de governo e as universidades públicas federais e estaduais, e as secretarias 

estaduais e municipais de educação. 

Em tempo, convém destacar que, no caso dos municípios, eles contratam empresas 

privadas para a execução de formação continuada de professores. Isso nos mostra que, 

cada vez mais, a formação continuada tem se tornado um mercado de cursos, em que o 

setor privado vem ocupando espaços alargados e importantes na educação, também 

definindo os conteúdos das políticas de formação docente.  

Outra possibilidade muito difundida na formação continuada brasileira é a 

modalidade a distância, sob o discurso de democratização do ensino. Contudo, 

concordamos que, mesmo tendo a compreensão que essa modalidade de ensino possa 

favorecer a democratização da educação, ao mesmo tempo é uma modalidade formativa 

que movimenta grandes lucros aos seus financiadores, com a liberalização do comércio 

transnacional de educação. 

Além disso, o Brasil, comparado à Argentina, até um passado recente, não possuía 

uma lei ou orientação específica acerca da formação continuada de professores. Podemos 

afirmar que foi na Resolução do CNE/CP nº 02 de 2015 que a temática apareceu com mais 

vigor e detalhes (BRASIL, 2015). Embora a referida resolução tivesse suas fragilidades, do 

ponto de vista de conquista de direitos, sua extinção, pela Resolução do CNE/CP nº 02 de 

2019, representa um grande prejuízo. Como continuidade da Resolução 02/19 BNC-

Formação Inicial, o Parecer do CNE/CP nº 14/20 assume as especificidades da formação 

continuada de professores. 

 Diferentemente do Brasil, a Argentina formulou um documento, intitulado 

Lineamientos Nacionales para la Formación Docente Continuada y al Desarrollo 

Profesional, específico para a formação continuada, em que são propostos critérios para 

orientar as ações nacionais, provinciais e institucionais de desenvolvimento profissional. 
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Da mesma forma, o Programa Nacional de Formação Permanente contempla os diversos 

níveis e setores do sistema, e visa a articular o processo de capacitação com mecanismos 

de avaliação e fortalecimento da escola.  

 Além disso, na Argentina, a noção de formação continuada é centrada na escola, no 

entendimento de que é a partir das questões que emergem no cotidiano escolar que deve se 

pautar a formação e reflexão dos professores. Assim, o desenvolvimento profissional dos 

professores visa a utilizar uma variedade de modalidades, dispositivos e linhas de ação, 

sem esquecer as condições de trabalho e a necessidade de vincular a formação à carreira e 

ao cargo. 

Uma vez postas as questões mais gerais sobre a formação continuada de 

professores, fazemos um exercício reflexivo sobre essa formação para professores da 

Educação Básica que atuam em turmas regulares comuns. Nessa direção, é importante 

ponderar aspectos particulares em relação aos documentos levantados nos dois países.  

Assim, a primeira questão refere-se ao próprio conceito de inclusão aplicado no 

Brasil, pois os documentos que trazem a questão da formação para contexto inclusivo 

consideram especialmente os alunos com deficiência e necessidades educacionais especiais 

inseridos nas turmas comuns regulares; enquanto na Argentina, a questão da inclusão surge 

como resposta à desigualdade.  

Desde a Constituição da Argentina de 1994, surgiram reformas para constituir leis 

que garantam uma educação para todos. A LEN 26.206 “coloca o Estado como 

responsável pela igualdade e equidade educacional” (SKLIAR, 2014, p. 34). Assim sendo, 

a Argentina se concentra em fornecer, desde a educação, atenção a grupos prioritários. Os 

principais focos de inclusão nesse país estão na inserção no sistema educacional de pessoas 

fora da escola, crianças em situações críticas de pobreza, população com NEE e pessoas 

privadas de liberdade. 

Nesse aspecto, embora ambos os países tenham leis com base na perspectiva 

inclusiva, que defende a inserção de todos na escola regular, independentemente de 

qualquer distinção, e reconhecendo suas diferenças a fim de oportunizá-la em seus 

interesses, capacidades e singularidades, ao se falar de educação inclusiva e formação 

continuada de professores para esse contexto, os documentos argentinos vão tratar da 

inclusão em um sentido mais amplo, especialmente relacionada as desigualdades e 

diversidades. Já ao pontuarem os alunos com deficiências e NEE, reportar-se-ão aos 

documentos relativos à educação especial. 
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No Brasil, a maior parte dos documentos que se referem à inclusão parte da 

inserção das pessoas com deficiência e NEE. Nesse aspecto, Díez (2010, p. 16-17) pondera 

que a educação inclusiva 

Não está sendo desenvolvida da mesma maneira em todos os países. Em 

alguns, a inclusão passa por desafiar aos sistemas de educação com o fim 

de garantir a escolarização de todos os meninos e meninas. Em outros, o 

objetivo está em combater situações onde a escola para determinados 

estudantes representa medidas de atenção à diversidade segregadoras e o 

estabelecimento de vias paralelas. E também há outros países os quais 

aparentemente suas políticas de educação refletem os princípios de uma 

educação inclusiva, mas que na prática estão sendo desenvolvidas 

propostas pseudo-inclusivas. 

Com base nas considerações do autor, inferimos que o movimento inclusivo se faz 

em cada país a sua maneira; ou seja, a partir da sua compreensão do que seja inclusão; 

pelas peculiaridades históricas, políticas, culturais e sociais de cada realidade; pelas 

intencionalidades que se sobrepõem já no contexto de influência das políticas, e se mantém 

na escrita do texto e, posteriormente, em sua implementação. Enfim, são particularidades 

de cada contexto nacional, movidas por tendências globais.  

A partir dessas maneiras de manifestar a inclusão em cada país, no caso da 

formação continuada de professores da Educação Básica que atuam nas turmas comuns 

regulares, o aparto legal traz restritas menções, pois quando falam de formação continuada 

dos professores, fazem referência aos professores especializados para o trabalho com o 

AEE, e não àqueles das classes comuns regulares em cujas turmas os alunos com NEE 

estão inseridos. Quando observados, o Brasil apresenta uma gama maior de documentos e 

programas que a Argentina, mas nenhum deles tem um documento, ou um trecho dentro de 

um documento, e nem programa que contemple esse grupo de professores. 

Nossa hipótese para essa ausência de proposição sobre a formação continuada dos 

professores da Educação Básica que atuam nas turmas comuns regulares na perspectiva 

inclusiva, com foco nos alunos com NEE, é de que, ao considerar que esses professores 

trabalham os conteúdos das disciplinas do currículo como, por exemplo, matemática, 

ciências, geografia, etc., eles necessitam de formação continuada em suas áreas de saber, e 

não naquilo que é específico a língua de sinais ou braile. Se, de fato, a formação 

continuada se referisse a uma disciplina ou área do conhecimento somente, a discussão 

estaria finalizada, e concordaríamos que não haveria, portanto, razão para enfatizá-la na 

objetificação de uma política. 
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Contudo, a questão é maior e mais complexa, pois, em primeiro lugar, a formação 

continuada do professor diz respeito a sua disciplina e área de conhecimento, mas ela vai 

além disso: contempla outros saberes e discussões que perpassam as políticas educacionais, 

os fundamentos da educação, a didática, as metodologias, o desenvolvimento e 

aprendizagem dos alunos, as discussões referentes aos temas atuais da educação, o 

movimento inclusivo, a avaliação, as práticas escolares, enfim, poderíamos elencar uma 

lista de possibilidades relacionadas aos saberes e fazeres docente.  

Em segundo lugar, há fragilidade na própria concepção de formação continuada e 

nas distintas maneiras como ela é ofertada, nas distintas vias e modalidades. É inegável a 

falta de organicidade e clareza nas próprias políticas que se referem a ela; também existe 

descontinuidade das práticas e qualidade questionável dos cursos e programas, sempre à 

mercê de rearranjos governamentais, revestidos de intencionalidades e disputas. Por isso, a 

ausência de políticas mais consistentes no âmbito da formação continuada, em especial dos 

professores da Educação Básica que atuam nas turmas comuns regulares na perspectiva 

inclusiva, focalizando o trabalho com alunos com NEE, causa intensa preocupação, pois 

elas constituem um aspecto fundamental do movimento inclusivo. 

Ao sinalizarmos essa carência do ponto de vista das políticas sobre a temática, 

reconhecemos que, embora as leis tenham papel fundamental no processo de mudança em 

direção à inclusão, elas não garantem, por si só, que isso se efetive dentro das instituições 

de ensino, nem mesmo na formação dos professores para trabalhar com os alunos com 

NEE. Logo, 

A educação dos alunos com necessidades educacionais especiais na 

escola regular não é, portanto, um assunto que possa ser resolvido através 

de formulações legais. É, além disso, e principalmente, um objetivo que 

deve ser abordado sob todas as perspectivas, não somente as que têm 

relação com o sistema educacional, mas também com a sociedade como 

um todo (MARCHESI; MARTÍN, 1995, p.19). 

 Entretanto, as leis constituem apoio importante para incorporar e esclarecer os 

objetivos da inclusão na discussão política e revisar as leis anteriores, de maneira que se 

adaptem as mudanças que são necessárias para a educação como um todo. Fica claro que, 

no caso do movimento da educação inclusiva, não podemos perder de vista sua amplitude, 

que extrapola os aspectos educacionais, estendendo-se para toda a sociedade. Por meio de 

ações políticas, sociais, culturais e educacionais. Para tanto, o discurso expresso nos 

documentos acerca das políticas de formação continuada de professores para o contexto 
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inclusivo permitiu sistematizar os avanços e a falta de políticas públicas para a formação 

dos professores para atuar com os alunos com NEE.   

 Assim sendo, a formação dos professores para o contexto inclusivo, propagada 

tanto nos documentos argentinos como brasileiros, pode ser realizada em diferentes 

instituições e modalidades de cursos. Nesse sentido, esse modelo de formação é anunciado 

como uma forma de flexibilizar e ampliar o número de professores com formação 

continuada. Contudo, salientamos que as atuais políticas de formação continuada em 

ambos os países não são suficientes para trabalhar com os alunos com NEE, porque os 

discursos expressos nos documentos estão bem longe da prática. 

 Dessa forma, entendemos a que a formação continuada deve ser pensada do ponto 

de vista da formação educativa do sujeito, pois os seres humanos não se igualam a peças 

que devem ser encaixadas para fins lucrativos, mas indivíduos excepcionais, independentes 

e autores da sua própria história. A questão da valorização dos saberes e da relação teoria-

prática possibilita enriquecimento na formação, reflexão da prática, bem como a 

possibilidade de mudanças para melhoria na qualidade da educação e valorização da 

participação de todos no processo educacional. É nessa perspectiva que defendemos a 

formação continuada. 

 Assim sendo, é possível situar que a sobreposição de documentos e múltiplos 

órgãos responsáveis pela oferta de formação continuada traz consigo o risco de resultar em 

propostas de formação fragmentadas e descontextualizadas, o que pode caracterizar a 

existência de um sistema de formação continuada apenas formal. Isto acaba enfraquecendo 

a possibilidade da inserção de uma educação inclusiva e com qualidade social. Em síntese, 

a problemática da superposição de jurisdições envolvidas na formação de professores em 

serviço é agravada pela multiplicidade de instituições que, com inscrição nacional 

provincial, se encarregam de realizar ações de formação docente continuada. 

  Sob esse ponto de vista, entende-se que, embora as finalidades das regulações 

políticas apontem para a formação docente continuada em exercício, o que se percebe 

nitidamente é que o sistema de formação continuada de professores está desarticulado, pois 

as instituições que oferecem essa formação estão vinculadas a diversos setores do sistema 

educativo (universidades públicas e privadas, fundações, organizações não 

governamentais, etc.). Tais instituições têm representação e diretrizes diferentes com 

relação à formação docente, e demonstram falta de coordenação e de planejamento nos 

conteúdos, nas metodologias e nas temáticas nos projetos de formação continuada de 

professores. Para os docentes, “a formação constitui um meio para o seu fortalecimento 
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profissional, ou seja, um direito e um mecanismo de estabilidade, promoção e promoção 

laboral” (SERRA, 2004, p. 34). 

 Acreditamos que essa modalidade de formação somente pode ser entendida e 

devidamente conduzida se for pensada e implantada nos sistemas de ensino se esses 

sistemas promoverem uma formação relacionada ao local de trabalho do professor.  

Os documentos oficiais analisados demonstram dificuldades referentes à formação 

de professores em curso. Faz-se referência à necessidade de reformular ações e instâncias 

de vinculação entre a formação inicial e continuada para constituírem um sistema de 

formação docente. Sem dúvida, ao tratarmos da formação continuada do professor, os 

saberes precisam se relacionar com o cotidiano, contribuindo para o exercício consciente 

da docência.  

Por isso a implementação de ações que propiciem esse desenvolvimento 

profissional exige cooperação, para possibilitar a edificação de uma política pública em 

que todos os envolvidos possam contribuir efetivamente para a reelaboração de novos 

conhecimentos com o movimento de construção e aprendizagem.  

 Outro aspecto que é importante considerar, e que os documentos de ambos os 

países nos mostram, é o fato de estimularem diversas possibilidades de oferta da formação 

continuada, que estão presentes de diferentes formas, seja em modalidades presenciais, 

semipresenciais e a distância.  

 Dessa forma, consideramos que a formação continuada passa a ser um dos pré-

requisitos básicos para a mudança do professor e sua prática em sala de aula, pois é através 

do estudo, da pesquisa, da reflexão, do contato com diferentes concepções proporcionados 

pelos programas de formação continuada que essa transformação se torna possível. Fica 

mais difícil de o professor mudar seu modo de pensar fazer pedagógico se ele não tiver a 

oportunidade de vivenciar novas experiências, se não houver oferta de políticas públicas. 

Também não haverá possibilidade de o professor olhar e pensar a escola de várias formas, 

os sujeitos e as particularidades que ela contempla. 

Além disso, consideramos importante salientar que a formação, em ambos os 

países, não deve ser apenas formalizada buscando atender acordos internacionais: elas 

precisam se preocupar com aspectos básicos relativos aos meios formativos utilizados em 

propostas de formação continuada e suas metodologias para o trabalho com os alunos com 

NEE. É importante mantermos discussões em torno da educação inclusiva em todo o 

mundo, além de reflexões para que possa ser constituído um novo arcabouço que oriente as 
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iniciativas de educação continuada na perspectiva da educação inclusiva, e ressignificar a 

importância da teoria e da prática na formação dos professores e nas instituições de ensino. 

Também é imprescindível considerar que não é possível desvincular a formação 

continuada docente do contexto em que ela se realiza. Argentina e Brasil possuem 

diversidade cultural que se manifesta nas relações sociais e institucionais, e configura-se 

pelo caráter de identidades interculturais presentes nas relações e nas práticas sociais, 

marcadas pela existência do outro. Assim, torna-se importante identificar, observar e 

analisar os principais motivos para que a formação continuada do professor esteja em 

constante atualização, uma vez que a sociedade está sempre em transformação com o 

avanço da tecnologia e o desenvolvimento humano, visando a melhorias na educação e no 

ensino. 

Além disso, é visível que, em ambos os países, a formação continuada dos 

professores não está acontecendo como se prevê nas legislações educacionais vigentes. O 

processo de ensino-aprendizagem, a cada dia, está mais submetido às mudanças impostas 

pelo contexto econômico, e tais mudanças são elaboradas de modo a atender as exigências 

constantes nos documentos propostos por organismos internacionais. 

 Por fim, as análises dos documentos permitem assegurar que as políticas públicas 

educacionais no campo da formação continuada para o contexto inclusivo foram ampliadas 

em ambos os países. Porém, há necessidade de processos dinâmicos e contínuos visando à 

organização de diretrizes conexas e agregadas para a efetiva qualificação de professores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e 

temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos 

descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as 

diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza 

as desigualdades. 

 

(Boaventura de Souza Santos). 

 

 

 À primeira vista, falar de educação inclusiva nos trouxe uma ideia muito rasa do 

que ela seria. Em geral, dentro dessa ideia simplista e até desinformada, inclusão teria a ver 

apenas com a mera inserção de pessoas com deficiência na escola comum regular. Esse 

equívoco pode ser atribuído à própria trajetória escolar, que deu a boa parte de nós uma 

visão cristalizada de educação nos moldes da homogeneidade, do modelo de bom aluno, e 

de boa escola. Em muitos de nós não habitou a compreensão de que os seres humanos são 

indivíduos distintos entre si, dotados de particularidades e especificidades, e que as nossas 

diferenças não nos inferiorizavam, tampouco nos tornavam superiores, apenas singulares. 

Foi-nos ensinado que nossas digitais e a íris dos olhos são únicas, mas não ampliamos o 

conceito para perceber que tudo em nós é único! 

 A partir dessa reflexão, é possível concebera educação inclusiva como educação 

para todos, independentemente de qualquer aspecto, seja ele físico, cognitivo, econômico, 

cultural, social, de gênero, e que possa ser argumentado por alguém como fator limitador, 

quando não é, na verdade. Toda vez que um indivíduo ou um grupo é excluído por conta 

de suas características, que lhe conferem sua individualidade, sob a justificativa de que não 

se enquadram no padrão, no modelo tido como normal e aceitável, há que se questionar 

quais concepções de normalidade, padrão, modelo e aceitabilidade são essas. Também, a 

que propósito se vale esse discurso, em função de que e de quem.  

Em uma sociedade em que as características individuais são evidenciadas como 

diferenças no sentido de subjugar e invisibilizar o outro para prevalecer sua condição 

subalterna, o questionamento e a problematização dessas práticas devem ser constantes, no 

intuito de assegurar o direito de todos. No que se refere ao direito, Brasil e Argentina 

reconhecem, em suas disposições legais, a educação como um direito de todos. Esse 

reconhecimento tem princípios estabelecidos no movimento de inclusão, discutido neste 

texto como aquele que inclui todos os indivíduos, sem qualquer distinção, reconhecendo e 

valorizando suas diferenças, suas capacidades e singularidades.  
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Nesse aspecto, para que uma escola seja de fato inclusiva, precisa se adequar em 

termos de concepção de educação na perspectiva inclusiva, nos currículos, nas práticas 

pedagógicas, na avaliação, na formação de professores. A escola inclusiva não cabe nos 

moldes da homogeneização, do modelo de bom aluno, no modelo de ensino e 

aprendizagem, no modelo único de aula. Para tanto, é necessário assumir uma nova cultura 

escolar.  

Nesse sentido, a pesquisa em que nos aventuramos intencionou identificar e 

analisar, na perspectiva comparada e pelo exercício hermenêutico, as políticas de formação 

continuada de professores da Educação Básica que atuam nas turmas comuns regulares no 

contexto inclusivo no Brasil e na Argentina. Como já mencionado em outros momentos do 

texto dissertativo, a tarefa foi desafiadora, permitindo questionar cada documento 

encontrado, na tentativa de acalmar nossas inquietações. 

Em épocas de grande desvalorização da educação e de precarização da profissão 

docente, pensar sobre aspectos relativos à formação continuada como pré-requisito para a 

qualidade educacional mensurada por índices internacionais levou-nos a uma incursão nas 

próprias políticas docentes que abarcam os processos de formação, a carreira, as práticas, 

entre outros aspectos inerentes à docência. 

Sobre as políticas de formação continuada de professores da Educação Básica que 

atuam nas turmas comuns regulares no contexto inclusivo, do ponto de vista da 

objetificação das políticas, as que se referiam, ou pelos menos deveriam se referir a esses 

professores, evidenciaram-se praticamente inexistentes. Pelos achados de pesquisa foi 

possível identificar que, em geral, os programas de formação continuada de professores no 

Brasil e na Argentina são cursos atendidos por meio de políticas homogêneas, com ações 

isoladas e fragmentadas, sem especificidades sobre o contexto inclusivo no que se refere 

aos professores das classes comuns regulares.  

A compreensão de que a formação continuada dos professores é a responsável por 

garantir a melhoria do ensino-aprendizagem dos alunos está presente nas políticas, tanto 

brasileiras quanto argentinas, desde as reformas educacionais ocorridas a partir da década 

de 1990. Mesmo que Brasil e Argentina tenham passado por diferentes contextos em 

determinados aspectos de formulação e implementação de suas políticas educacionais, em 

particular as de formação continuada de professores, ambos os países acataram as 

intenções dos organismos internacionais, principalmente do Banco Mundial, e conceberam 

suas formas padronizadas de idealizar a profissionalização docente, ora com maior, ora 

com menor intensidade. 
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Nesse sentido, considerando a Educação como um direito de todos, e a inclusão 

uma condição respaldada por leis nacionais e internacionais, atividades voltadas à 

preparação do professor para acolher o estudante com NEE na escola deveriam ser 

contempladas na formação continuada, mas elas não são.  

As políticas dos países analisados consideram a Educação Básica obrigatória, bem 

como atendem ao proposto pela Declaração de Salamanca no que diz respeito ao 

atendimento de todas as crianças, e a preferência da matrícula do aluno com NEE nas 

escolas regulares é mencionada em vários dos documentos estudados. Tanto no Brasil 

quanto na Argentina, as políticas voltadas para o atendimento ao aluno com NEE no ensino 

regular entendem que a inclusão e o respeito à diversidade são pressupostos para a 

construção de uma sociedade mais justa, e destacam a importância do papel do professor e 

da escola na sua viabilização.   

No entanto, as políticas que objetivam a inclusão de alunos com NEE na escola 

regular devem abarcar a formação continuada, sendo, portanto, políticas abrangentes e que 

visam a garantir condições físicas, materiais e de pessoal para que esses alunos não 

somente estejam matriculados na escola, mas que possam aprender e se desenvolver em 

todas as suas potencialidades. Se o aluno com NEE chegou à escola, o professor, 

incontestavelmente, precisa ter uma formação que lhe ofereça condições mínimas para 

desenvolver seu trabalho. Isso significa que todos os professores devem ter, em sua 

formação continuada, ao menos uma base teórica para atender esses alunos. 

Ao considerar que as políticas dos países pesquisados confluem com as orientações 

de organismos internacionais, cujas atividades são pautadas em um ponto de vista 

neoliberal que visa sobretudo a formar mão de obra que produza e gere bens e lucros, cabe 

refletir se a existência das políticas para a inclusão da pessoa com NEE no sistema 

educativo é um atendimento efetivo ao apelo e mobilização social, ou apenas um 

mecanismo de satisfazer suas reivindicações. O que explicaria a dificuldade na viabilização 

do que as políticas preveem ou se é de fato uma tratativa no sentido de efetivar mudanças. 

Entretanto, não se pode perder de vista que “as políticas educacionais sempre se 

referem a mudanças - mesmo que por mudança queiramos dizer conter eventos 

suficientemente de maneira a frear aquelas dinâmicas que poderiam, de outra forma, mudar 

as coisas” (ROBERTSON; DALE, 2017, p. 864). Portanto, os discursos podem sinalizar, 

no imaginário social, que se trata de mudanças, quando na realidade mantém tudo como 

está.  
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Fica claro que, apesar da fragilidade nas políticas de formação continuada, existem 

experiências bem sucedidas sobre o trabalho do professor no atendimento ao aluno com 

NEE, mas elas são ainda a exceção, e não a regra. Ressaltamos, ainda, que a formação 

continuada não descarta a necessidade de uma boa formação inicial. Entretanto, para 

aqueles profissionais que já estão atuando, há pouco ou muito tempo, ela se faz relevante e 

necessária, uma vez que o avanço dos conhecimentos, tecnologias, e as novas exigências 

do meio social e político impõem, ao profissional, à escola e às instituições formadoras, a 

continuidade, e o aperfeiçoamento da formação profissional. 

 A formação continuada por parte dos professores é necessária e de grande 

importância para que as pessoas que têm alguma NEE sejam atendidas e acolhidas no seio 

da escola. Esse espaço pode se constituir como uma segunda casa, onde todos são 

educados e preparados para a vida, para a escolha de uma profissão, de uma ocupação na 

sua vida.  

O conhecimento é a única coisa que ninguém pode subtrair. Os professores têm 

uma grande responsabilidade em formar cidadãos, e eles não devem ser distinguidos no 

ingresso na escola, pois todos têm direito a ela. Apesar disso, para que aconteça a 

permanência dos alunos com NEE, é necessário que se observem as diferenças para suprir 

as lacunas existentes. Isso pode ser apreendido pelos professores em momentos de 

formação continuada. 

 Entretanto, não estamos tentando, aqui, afirmar que os professores não têm 

responsabilidade alguma em relação à inclusão, pelo contrário: são parte indispensável 

para essa conquista. Todavia, o profissional docente carece de apoio, seja da comunidade 

escolar, de políticas públicas, do sistema de ensino e da sociedade como um todo, no 

intuito de construir uma sociedade pautada nos ideais de igualdade, solidariedade e 

respeito à diversidade. 

 É preciso recuperar práticas que sempre existiram no patrimônio da profissão, mas 

que não podem ser realizadas apenas na sala de aula. Elas precisam acontecer na escola, no 

quadro organizativo das ações da escola como comunidade, e entre todos os participantes 

desse universo. Além disso, é importante, entendermos que a formação continuada de 

professores é apenas mais um recurso, dentre outros vários que necessitam estar em 

constantes reformulações para o desenvolvimento das políticas públicas para a inclusão. 

 Precisamos que a educação inclusiva aconteça não apenas na sala de aula, como 

prática educativa, mas na escola também, como prática social, ampliando sua ação para a 

sociedade como um todo. 
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APÊNDICE - DOCUMENTOS ANALISADOS NO BRASIL E NA ARGENTINA 

 

Países Legislação/docu

mentos 

Instância 

deliberativa-  

Ano 

Conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

R 

A 

S 

I 

 L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituição 

Federal 

 

 

1988 

 

Art. 205 - define a educação como um direito de 

todos, que garante o pleno desenvolvimento da 

pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação 

para o trabalho. Estabelece a igualdade de 

condições de acesso e permanência na escola como 

um princípio. Por fim, garante que é dever do 

Estado oferecer o atendimento educacional 

especializado (AEE), preferencialmente na rede 

regular de ensino.  
 

 

Lei de Diretrizes 

e Bases da 

Educação 

Nacional 

 

 

 

Poder 

Executivo 

Nacional 

 

1996 

A formação continuada dos docentes de maneira 

geral é abordada na LDB, apenas no artigo 62º nos 

seus parágrafos 1 e 2. Ambos afirmam que a 

formação continuada deverá ser promovida em 

regime de colaboração pela União, Distrito Federal, 

Estados e Municípios, podendo assim, utilizar 

recursos tecnológicos e opção pela modalidade a 

distância. O parágrafo único enfatiza a formação 

continuada no próprio local de trabalho ou em 

instituições de nível superior. Considerando os 

cursos de graduação e pós-graduação como 

formação continuada. 

 

 

 

 

Resolução 

CNE/CP nº 

2/2001, 

Diretrizes 

Curriculares 

Nacionais para a 

Educação 

Especial na 

Educação Básica 

 

 

 

 

 

Conselho 

Nacional de 

Educação; 

Câmara 

Educação 

Básica; 

 

Ministério da 

Educação; 

Secretaria de 

Educação 

Especial; 

 

 

2001 

 

Art.8º e 18º tratam da formação de professores para 

a inclusão dos sujeitos com necessidades 

educacionais especiais na educação básica e 

estabelecem que: 

Art. 8º. As escolas da rede regular de ensino devem 

prever e prover na organização de suas classes 

comuns: 

I- professores das classes comuns e da educação 

especial capacitados e especializados, 

respectivamente, para o atendimento às 

necessidades educacionais dos alunos [...]; 

 

Art. 18. Cabe aos sistemas de ensino estabelecer 

normas para o funcionamento de suas escolas, a fim 

de que estas tenham as suficientes condições para 

elaborar seu projeto pedagógico e possam contar 

com professores capacitados e especializados, 

conforme previsto no art. 59 da LDB e com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

de Docentes da Educação Infantil e dos Anos 

iniciais do Ensino Fundamental […] (BRASIL, 

2001). 

 

https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/como-transformar-escola-redes-ensino/temas-transversais/#atendimento-educacional-especializado-aee
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/como-transformar-escola-redes-ensino/temas-transversais/#atendimento-educacional-especializado-aee
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I - perceber as necessidades educacionais especiais 

dos alunos e valorizar a educação inclusiva; II - 

flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas 

de conhecimento de modo adequado às 

necessidades especiais de aprendizagem; III - 

avaliar continuamente a eficácia do processo 

educativo para o atendimento de necessidades 

educacionais especiais; IV - atuar em equipe, 

inclusive com professores especializados em 

educação especial (BRASIL, 2001, p.31-32). 

 

Rede Nacional 

de Formação 

Continuada de 

Professores 

 

 

Ministério da 

Educação 

 

2004 

 

A Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores tem como objetivo contribuir para a 

melhoria da formação dos professores e alunos. O 

público-alvo prioritário da rede são professores de 

educação básica dos sistemas públicos de educação. 

O Ministério da Educação oferece suporte técnico e 

financeiro e tem o papel de coordenador do 

desenvolvimento do programa, que é implementado 

por adesão, em regime de colaboração, pelos 

estados, municípios e Distrito Federal. 

 

Programa de 

Formação 

Continuada de 

Professores na 

Educação 

Especial; 

 

 

Ministério da 

Educação 

 

2009 

 

Tem como objetivo apoiar a formação continuada 

de professores para atuar nas salas de recursos 

multifuncionais e em classes comuns do ensino 

regular, em parceria com Instituições Públicas de 

Educação Superior – IPES e o Programa Educação 

Inclusiva: Direito à Diversidade- que objetiva 

apoiar a formação de gestores e educadores, a fim 

de transformar os sistemas educacionais em 

sistemas educacionais inclusivos. 

 

Educação 

Especial na 

Perspectiva da 

Inclusão Escolar 

 

Ministério da 

Educação 

Secretaria de 

Educação 

Especial 

 

2010 

 

Neste documento o MEC apresenta aos sistemas de 

ensino, especialmente aos professores e professoras 

da escola comum, subsídios para o atendimento 

dessa escola e de sua articulação com a educação 

especial e seus serviços, considerando-se que:  

A educação especial perpassa todos os níveis, 

etapas e demais modalidades de ensino, sem 

substituí-los, oferecendo aos seus alunos serviços, 

recursos e estratégias de acessibilidade ao ambiente 

e aos conhecimentos escolares. Nesse contexto, 

deixa de ser um sistema paralelo de ensino, com 

níveis e etapas próprias (BRASIL, 2010, p. 6). 

 

Educação 

Inclusiva: Direito 

à Diversidade. 

 

 

Ministério da 

Educação 

 

2012 

 

Esse Programa visa promover a formação 

continuada de gestores e educadores das redes 

estaduais e municipais de ensino para que ofereçam 

a Educação Especial na perspectiva da educação 

inclusiva. O intuito é que as redes municipais e 

estaduais de ensino incluam nas classes comuns do 

ensino regular os alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades e/ou superdotação (BRASIL, 2012). 
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Plano Nacional 

de Educação 

 

Câmara de 

Deputados; 

Comissão de 

Educação, 

Cultura e 

Desporto; 

 

2014 

4.3. Fomento à formação continuada de professores 

para atendimento especializado nas escolas urbanas, 

do campo, indígenas e de comunidades 

quilombolas; 

4.16. Incentivo à inclusão, em cursos de 

licenciatura, de pós-graduação ou nos demais cursos 

de formação, de teorias da aprendizagem e dos 

processos de ensino-aprendizagem relacionados ao 

atendimento educacional de alunos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação (BRASIL, 2014). 

 

Política Nacional 

de Educação 

Especial: 

Equitativa, 

Inclusiva e com 

Aprendizado ao 

Longo da Vida. 

 

 

Ministério da 

Educação 

 

2020 

A ‘nova’ política do decreto 10.502 demarca a 

conduta impositiva e controladora que tem se 

delineado nas atitudes do governo federal nos 

últimos anos. Assim, o decreto representa um 

grande ímpeto de retrocesso na inclusão de pessoas 

com deficiência, regredindo para um paradigma 

antigo e já ultrapassado de segregação de estudantes 

em classes e escolas especiais. A justificativa do 

atual governo para a promulgação dessa política é a 

de garantir o direito das famílias responsáveispelas 

pessoas com deficiência de escolherem o melhor 

para seus filhos, entretanto não há possibilidade de 

escolha quando o único sistema educacional 

possível é o inclusivo. 

 

Base Nacional 

Comum para 

a Formação 

Continuada de 

Professores da 

Educação Básica  

 

Ministério de 

Educação 

 

2020 

De matriz neotecnicista, a BNC adota os conceitos 

de competências e habilidades, além de reafirmar a 

lógica controladora e privatista imposta à educação 

no país e materializada via um projeto reformador. 

Essa realidade evidencia um projeto de sociedade 

marcado pela exclusão social estrutural e condições 

de extrema pobreza, princípios que destoam da 

perspectiva inclusiva. 

 

Alternativas para 

laformación, el 

perfeccionamient

o y la 

capacitación 

docente 

Resolución nº 32. 

 

 

 

Ministério de 

Educação- 

Conselho 

Federal de 

Cultura e 

Educação. 

 

1993 

 

Esse documento caracteriza a formação continuada 

como um processo contínuo de preparação de 

profissionais para um papel específico como 

professor. Conforme o Conselho Federal de Cultura 

e Educação da Recomendação 17/92 a caracteriza 

nos seguintes termos: 

 

"O papel do ensino inclui o desenho, 

implementação, avaliação e ajuste permanente de 

ações apropriadas para o desenvolvimento integral 

da pessoa, através da promoção da aprendizagem e 

da construção de conhecimentos, habilidades e 

atitudes dos alunos. Este papel requer profissionais 

que, com formação científica e humanística 

adequada, assumam uma atitude de compromisso 

social e institucional, sejam capazes de elaborar 

linhas de intervenção que surjam da interpretação 
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A 

R 

G 

E 

N 

T 

I 

N 

A 

de realidades, definição de problemas, atuação em 

determinadas margens que não são absolutas e em 

situações específico, único e irrepetível" 

(ARGENTINA, 199, tradução nossa). 

 

Constituição da 

Nação Argentina 

 

Reforma de 

1994 

 

Sancionar leis de organização e bases da educação 

que consolidem a unidade respeitando as 

particularidades provinciais e locais: garantir a 

responsabilidade indelegável do Estado, 

participação da família e da sociedade, promoção de 

valores democráticos e igualdade de oportunidades 

e possibilidades sem qualquer discriminação; e que 

garantam os princípios de gratuidade e equidade da 

educação pública estadual e a autonomia e autarquia 

das universidades estaduais. 

Legislar e promover medidas de ação positiva que 

garantam a real igualdade de oportunidades e 

tratamento, e o pleno gozo e exercício dos direitos 

reconhecidos por esta Constituição e pelos atuais 

tratados internacionais de direitos humanos, em 

particular no que diz respeito a crianças, mulheres, 

idosos e pessoas com deficiência (ARGENTINA, 

1994, tradução nossa). 

 

Documento para 

La Concertación. 

Serie a, nº 19- 

Acuerdo Marco 

para la 

Educación 

Especial 

 

 

Ministério de 

Educação 

 

1998 

O Acuerdo Marco apresenta um entendimento mais 

amplo acerca da inclusão, ao enfatizar a 

necessidade de que os currículos relacionados a 

formação docente contemplem o estudo sobre as 

diversidades, as NEE, e a educação especial, 

enquanto outros acabam por destacar um ou outro. 

Além disso, o documento traz a compreensão de 

que a formação de professores é importante no que 

tange a educação no contexto inclusivo, afinal são 

eles que convivem a maior parte do tempo escolar 

com os alunos.  
 

Lei de Educação 

Nacional 

 

 

Poder 

Executivo 

Nacional 

 

2006 

 

No seu art. 42, a Lei assegura que a educação 

especial é a modalidade do sistema educacional que 

visa garantir o direito à educação das pessoas com 

deficiência, temporária ou permanente, em todos os 

níveis e modalidades do Sistema Educacional. A 

Educação Especial rege-se pelo princípio da 

inclusão educacional. Além disso, a educação 

especial fornece atenção educacional em todos os 

problemas específicos que não podem ser 

abordados pela educação comum. O Ministério da 

Educação, Ciência e Tecnologia, em convênio com 

o Conselho Federal de Educação, garante a 

integração de alunos com deficiência em todos os 

níveis e modalidades, de acordo com as 

possibilidades de cada pessoa (ARGENTINA, 

2006). 
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Instituto 

Nacional de 

Formação 

Docente 

 

 

Lei de 

Educação 

Nacional 

 

2007 

Conforme o Instituto, as modalidades que se supõe 

serem a formação de professores para ou trabalham 

com crianças e jovens com deficiências, recebem 

vários títulos emitidos: 

- Professor de Educação Especial com orientação 

em Deficiência Intelectual, Professor de Educação 

Especial com Orientação em Deficiência Mental, 

Professor de Educação Especial com Orientação em 

Deficiência Visual, Professor de Educação Especial 

com Orientação em Deficiência Auditiva e 

Linguagem, Professor de Educação Especial em 

Deficiência Intelectual, Professora de Educação 

Especial com orientação em Deficiência 

Neuromotora, Professora de Educação Especial em 

Deficiência Auditiva, Professor de Educação 

Especial com orientação em Surdos (ARGENTINA, 

2007). 

Lineamientos 

Nacionales para 

la Formación 

Docente 

Continuada y el 

Desarrollo 

Profesional 

 

Ministério da 

Educação 

 

2007 

Esse documento recomenda critérios para nortear as 

atividades de desenvolvimento e aprimoramento 

dos professores em nível nacional, provincial e 

institucional. Além disso, o documento estabelece 

que o sistema de formação de professores ampliará 

suas funções para atender às necessidades de 

formação inicial e continuada. 

  

Plano Nacional 

de Formação 

Docente 

 

 

Ministério da 

Educação 

 

2016-2021 

É uma proposta do INFoD com intuito de “[...] 

trabalhar junto aos ministérios de Educação das 24 

províncias na melhoria sistemática da formação 

docente inicial e continuada, como meio de garantir 

a aprendizagem essencial para o desenvolvimento 

integral dos alunos” (ARGENTINA, 2016, p. 3). 

 

Plano Estratégico 

Nacional 

Argentina 

Enseña y 

Aprende 

 

 

Ministério da 

Educação 

 

 

2016-2021 

O Plano tem como finalidade: 

[...] alcançar para todos/as um país com uma 

educação de qualidade centrada nas aprendizagens, 

que proporcione a todas as crianças, adolescentes, 

jovens e adultos os saberes socialmente 

significativos e as capacidades para seu 

desenvolvimento integral em condições de 

igualdade e respeito a diversidade [...] 

(ARGENTINA, 2016, p. 3). 
 

 

 


