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Neste artigo, por meio de uma revisão bibliográfica, se analisa e se discute o 
processo da Educação Especial no Brasil à luz do Ensino de Química, 
considerando-se, além dos fatores históricos, a formação de professores de 
química. Tem-se que nos anos 60 que o sujeito com deficiência tinha o direito 
de escolher um padrão de vida comum em sua cultura, sendo-lhe 
proporcionadas diferentes oportunidades. Posteriormente, houve um 
movimento denominado desinstitucionalização, onde as pessoas com 
deficiências foram retiradas de instituições e colocadas na comunidade. 
Todavia, foi a partir dos anos 70 que se findou a proposta Inclusão Social, a 
qual implicou em um processo em que as pessoas que antes eram excluídas 
passaram a fazer parte de uma sociedade democrática, na qual conquistaram a 
cidadania e foram “respeitadas” e reconhecidas politicamente pelas diferenças. 
Todavia, o acesso à escola destas pessoas só passou a ser oferecido com 
maior efetividade a partir da década de 1990, com a promulgação da Lei 
9.394/96, a qual estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(BRASIL, 1996). Neste sentido, entende-se que aos profissionais da educação, 
os quais estão diretamente relacionados à inclusão, é preciso oferecer 
estrutura e condições de trabalho digno, assim como possibilitar-lhes, 
primordialmente na formação inicial, a apropriação de “perspectivas de análise 
que os ajudem a compreender os contextos históricos, sociais, culturais, 
organizacionais nos quais se dá sua atividade docente e pedagógica” 
(LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 261) com vistas à inclusão, bem como o 
domínio de fundamentos educacionais, epistemológicos e metodológicos de 
ensino, assim como conhecimentos teóricos e práticos sobre as necessidades 
específicas de alunos da Educação Especial. Em particular, os professores de 
química, ao trabalharem com a Inclusão, devem ser instigados a refletir e 
questionar sobre valores, concepções e atitudes em relação a Educação 
Inclusiva, uma vez que o fazer pedagógico emerge da e na prática; logo, 
modificar o processo de ensinagem com vistas a qualificação do ensino desta 
ciências à pessoas deficientes deve pairar nos objetivos e na formação 
docente. Afinal, o ensino de química é necessário para que o sujeito 
desenvolva a capacidade de argumentar criticamente e participar ativamente 
das questões sociais e culturais, resolvendo problemas de forma sábia e 
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crítica, a fim de mudar expressivamente o próprio contexto, indiferente de suas 
especificidades e singularidade. Afinal, Arnaiz (2005) ressalta que a Educação 
Inclusiva “é uma atitude, um sistema de valores, de crenças, não uma ação 
nem um conjunto de ações. Centra-se, pois, em como apoiar as qualidades e 
as necessidades de cada aluno e de todos os alunos na comunidade escolar, 
para que se sintam bem-vindos e seguros e alcancem êxitos”. Portanto, 
espera-se um novo paradigma das políticas públicas no que se refere a 
definições mais precisas em relação à aprendizagem do sujeito deficiente, pois 
“inclusão escolar” não é a “inserção escolar”; o aluno tem o direito de 
desenvolver práticas existentes da ciência química, a fim de se qualificar 
cognitivamente, socialmente e profissionalmente à luz da formação cidadã, 
crítica e reflexiva para/com a cidadania.  
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