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EXPERTISSE 
 

 
• Estado da arte. Situação atual na formação profissional 

A Inclusão tem como objetivo principal a participação na sociedade de todos os seres humanos, 
independentemente das suas disposições individuais (DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION E.V. 2009, LÜTJE-KLOSE e MILLER 

2012), o que está enfatizado no artigo 3 º da GG (Grundgesetzt ou Constituição Alemã) conjuntamente 
com o artigo 20 º da GG,  onde está regulamentado o Princípio da Igualdade de Tratamento 
(Gleichbehandlungsgrundsatz). Sob as condições da produção industrial geralmente a participação social 
está profundamente ligada ao emprego – salvo naqueles casos em que a subsistência dos sujeitos  é 
completamente dada por recursos oriundos de instituições privadas. A este respeito, a legislação social 
alemã promove a empregabilidade como uma condição lógica e necessária para a participação social (ver 
SGB1 II, SGB III, SGB VIII, SGB IX assim como SGB XII).  A condição da empregabilidade, por sua vez, é 
mediada, na maioria dos casos, através de uma qualificação profissional, que é proporcionada na 
Formação Profissional e/ou na Formação Profissional Continuada, após ter adquirido uma formação 
geral no contexto da escolaridade obrigatória. Os problemas de passagem do primeiro ciclo (formação 
na escola) e do segundo ciclo (formação profissional - mercado de trabalho) - amplamente 
documentados – mostram que a formação em geral não está funcionando de acordo com as 
necessidades atuais. A lógica da reprodução profissional parece atingir os seus limites por isso não 
surpreende que questões da inclusão, entrem com maior frequência nos discursos específicos da Ciência 
da Formação Profissional2. Qual seria a maneira em que a profissionalização pedagógica poderia ser uma 
contribuição para os problemas de inclusão ou para encontrar soluções sobre as estruturas 
insuficientes?  No capitulo 2 mostramos como esta preocupação é o núcleo da nossa da pesquisa, e 
depois esclareceremos perspectivas científicas para identificar os problemas e objetivos de pesquisa. 

 

1 Riscos individuais e sociais como desafios atuais 

As instituições de formação profissional servem para a reprodução da sociedade como todas as outras 
instituições de formação e devem comprometer-se com a formação para a democracia e para a 
participação ativa num estado democrático e social (Art.20 GG). 

As diferentes concretizações deste compromisso geralmente se relacionam com as constelações sociais 
dominantes dos interesses dos atores, quer dizer, só é possível realizar apenas parte das funções no 
contexto da lógica geral da reprodução, por isso encontramos prioridades diferentes para cada função 
na seleção, alocação e qualificação das pessoas. Isso tem uma grande influencia:  

• Para a auto-compreensão e para o conhecimento teórico e prático dos atores pedagógicos.  

• Para a divisão do trabalho pedagógico na perspectiva de instituições e pessoas (ver capítulos 3 e 
4 )-7. 

                                                           
1 SGB – Sozialegesetzt Buch  - Livro das Leis Sociais. 
2 Como já foi explicado num outro lugar usamos o termo Ciência da Formação, como sinônimo de Ciências da Educação e Ciências da Formação 
Profissional, em vez de Pedagogia Profissional e Pedagogia de Economia (ver BUCHMANN 2007). 
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As diferenciações institucionais, assim como o amplo espectro dos diferentes conceitos pedagógicos (e 
afins) das profissões e das (algumas)disciplinas científicas, são a prova dessa divisão de trabalho na área 
da reprodução relacionada com o contexto do sistema de formação, especialmente no Sistema de 
Formação Profissional (ver capítulo 1.3) 

A alocação da próxima geração dentro dos conceitos de seleção e segregação perde a sua funcionalidade 
e legitimidade social frente às profundas mudanças atuais das estruturas da sociedade. Isso é válido para 
os jovens que apresentam problemas e que precisam de apoio pedagógico, para os jovens das classes 
menos favorecidas ou para os jovens portadores de deficiências físicas ou mentais, mas também para 
um enorme espectro de atividades de intervenção que apresentam uma perspectiva compensatória. 

Já no final da década de 70 surge uma área de formação e de apoio, porém que ao mesmo está 
diferenciando ambas, para “receber” 3 aos jovens segregados do mercado de trabalho. Onde foram 
implementadas algumas medidas, entre elas: 

 – a formação e a preparação para a formação, por exemplo: “a formação profissional na perspectiva da 
pedagogia social4 ”como assim também novos conceitos (por exemplo, o “Planejamento para Apoio 
Individual”), com uma “abordagem de competência, em vez de déficit” (BYLINSKI 1996) - especialmente no 
contexto de apoio aos mais desfavorecidos. 

 - Se realizaram, nas instituições de formação fora da empresa, cursos de preparação para profissão por 
equipes multiprofissionais e equipes especializadas5 através de uma abordagem relacionada com isto, 
visando uma profissionalização dos agentes de formação (BYLINSKI 1999). 

Por primeira vez, com o Relatório Nacional de Formação 2006, todas estas medidas foram apresentadas 
como Sistemas de Passagem, dos quais normalmente fazem parte mais de 30% dos jovens que entram 
na formação profissional (ver AUTORENGRUPPE BILDUNGSBERICHTERSTATTUNG 2012, pp.7 ). Ainda não se tem 
dados sobre os resultados destes Sistemas de Passagem sobre a questão de se e como esses jovens 
entram numa Formação Profissional normal ou no mercado formal de trabalho, considerando os riscos 
que possam existir (ibid.). 

No plano Nacional de Atuação do Governo para a realização da Convenção de Direitos dos Deficientes na 
Convenção de Nações Unidas foi apresentada uma cota claramente mais baixa de sujeitos portadores de 
deficiências, em comparação com os outros indivíduos sem esta condição (BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT 

UND SOZIALES 2011, p. 37). 

Ao mesmo tempo o Relatório Nacional de Educação e Formação Profissional, o Relatório PISA, o 
Relatório sobre Pobreza dos Sindicatos Nacionais Alemães, as Associações de Bem Estar Comum e os 

                                                           
3 Com a  Lei do Desenvolvimento de Trabalho (AFG – Arbeitsförderunggesetz) 1969 o desenvolvimento da Formação Profissional foi novamente 
regulado e na lei de Estrutura do Orçamento (Haushaltsstrukturgesetz)de 18 de dezembro de 1975  foi incluído o Apoio para a Formação 
Profissional  (Berufaufbildungsbehilfe),foi criada uma possibilidade de receber uma Apoio para a Formação Profissional segundo o § 40 AFG e 
foram construídos “cursos de capacitação fundamental e cursos de desenvolvimento bem como outras atividades para preparar a profissão “ 
“Grundausbildung- und Förderlehrgänge sowie andere berufsvorbereitende Maßnahme” tudo isso foi direcionado para jovens com 
desvantagens sociais e sobre tudo para jovens portadores de deficiências (ver SCHOUBER 1990). 
4 Como complementação dos instrumentos da Agencia Federal de Emprego (Bundesargentur für Arbeit) para a preparação profissional foi criado 
um programa apoio à Formação Profissional de jovens com portadores de deficiências, pelo Ministério Nacional de Formação e Ciência (BMBW) 
(ver Dezembro 2013). 
5 A execução do programa é realizada por pedagogos sociais e educadores sociais. 
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dados do Federal Bureau de Estatística (Nationale (Berufs-)Bildungsberichterstattun, PISA Bericht, 
Armutsbericht des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Datenbasen des 
statistischen Bundesamtes) apresentam fatos de uma segregação social cada vez aguda, isto está 
impedindo a democratização e a participação social de uma grande parte das novas gerações de jovens e 
adolescentes. Por isto as instituições de formação – especialmente o Sistema de Formação Profissional 
com suas relações entre o Sistema de Formação e o mercado de trabalho - estão perdendo a sua função 
de integração e entram cada vez mais numa pressão de legitimação. 

O problema da correspondência qualitativa entre Sistema de Formação e Sistema de Trabalho na Ciência 
da Formação Profissional é discutida desde 1920 como problemas de coordenação, ajustes ou 
incompatibilidade(Mismatches6) (ver BUCHMANN 2007). Vemos que atualmente, pelo menos, quatro 
tendências são fatores de pressão  para a legitimação: 

a) existe atualmente uma nova lógica de administração na área das administrações publicas,  

b) as perspectivas propostas para a ratificação da Convenção dos Direitos Humanos dos Deficientes, 

c) as tendências europeias surgidas no contexto de uma harmonização e por último, e não menos 
importante, 

d) na perspectiva das mudanças demográficas migratórias atuais, se fazem necessário usar a 
formação como um meio de promover o desenvolvimento econômico através do uso dos potenciais 
dos jovens, 

No contexto de estes processos, as instituições de formação e educação foram fortalecidas na sua 
autonomia, mas ao mesmo tempo, lhes foi explicitamente exigido que oferecessem uma contribuição 
com o compromisso social, que fizessem análises e revisões sistemáticas orientadas para resultados e, se 
fosse necessário, uma análise de objetivos, de organização dos processos de trabalho e/ou de sua 
estrutura, bem como de elaborar uma nova regulamentação, se assim o requeressem. A falta de um 
profissionalismo para lidar com novos princípios e instrumentos impede, obviamente, – também na 
Formação Profissional – o uso da autonomia que lhes foi concedida e, principalmente, o 
desenvolvimento profissional de pessoas e organizações que teriam relevância no presente e, ao mesmo 
tempo, no futuro. 

 

.2 Inclusão como demanda social e política: Educação para todos!  
 

No programa da UNESCO „Educação Para Todos!“(DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION 2009) a inclusão foi 
formulada como Direito Universal, independente do gênero, das condições sociais e econômicas ou das 
necessidades especiais de uma pessoa para a sua aprendizagem. Os Sistemas de Formação Inclusiva são 
entendidos como aqueles nos quais a diferencia é usada como um recurso a mais porque todos os jovens 
e todos os adultos tem possibilidades de aprender. O ponto de partida da Formação Inclusiva é que 
“uma pedagogia para necessidades especiais” não se pode construir no isolamento, mas só como parte 
de uma estratégia geral pedagógica e política (ibid.; p. 8)7. Com isso se questiona a lógica da seleção e 
                                                           
6 Termo inglês que significa “incompatível, desajustado, que não combina” escolhemos incompatível como tradução a este termo. N.T 
7 Ver também: Deutsche UNESCO-Kommission, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2011) 
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separação do sistema educacional alemão e é postulada uma política pedagógica e uma estratégia geral, 
o que ultimamente está entendido na avaliação e nas recomendações do Conselho para a Formação na 
Alemanha  (Deutschen Bildungsrat) (1970, 1974). Numa perspectiva científica isso se encontra 
essencialmente no Principio de Formação Politécnica (ver ROPOHL 2001) e na proposta de NRW – 
Kollegschule 8 (KELL et alii, 1989)  

Com respeito ao artigo 12 GG (Grundgesetzt ou Constituição Alemã) uma formação profissional 
qualificada não é necessariamente uma condição para entrar no mundo do trabalho, o que possibilitaria 
uma real participação social. Mas, existem leis que têm outras tendências, onde são documentados e 
empiricamente analisados os riscos da falta de uma formação profissional. Exatamente nessas 
contradições se encontra o problema da inclusão e da passagem: pessoas com baixa qualificação e 
pessoas sem qualificação profissional apresentam o número maior de desemprego e tem uma chance 
muito menor de entrar no mercado de trabalho. Existe uma distribuição desigual de oportunidades 
sociais no acesso à formação, o que foi confirmado por diversas pesquisas internacionais (IGLU, TIMSS, PISA) 
que indicam uma forte relação entre desempenho escolar e origem social (PISA-KONSORTIUM 2001, STANAT et 
alii, 2002) .  

A construção de justiça educacional e igualdade de oportunidades são as preocupações centrais da 
Formação Profissional, na qual todos os jovens e grupos "especiais" tem aberto um enorme leque de 
opções para uma trajetória de sucesso na formação profissional formal e assim entrar no mercado de 
trabalho. O principal desafio aqui é criar estruturas e ofertas educacionais, que abram as mesmas 
oportunidades para todos sem deixar de fora necessidades de apoios específicos para grupos 
"especiais". Isso significa colocar "pontos de atenção" (KRUSE 2010), focalizar sempre "deficiência", 
"desfavorecimento", "sexo" e / ou "origem migratória" para desenvolver estratégias e formas de apoio 
de intervenção adequadas. 

Hinz (ver 2004) propõe exatamente isto no seu conceito de inclusão, uma aprendizagem que seja 
comum para todos, mas ao mesmo tempo com um currículo individualizado segundo cada caso. É de 
especial importância que as pessoas com deficiências e as desfavorecidas não sejam mais tratadas em 
grupos separados que precisam “apoio especial”. O conceito de inclusão vai além disto porque é, na 
verdade, a construção de um complexo sistema geral para todos (BYLINSKI e RUTZEL  2011).  A perspectiva é 
orientada para as condições individuais de aprendizagem (Orientação para o Sujeito), para as habilidades 
e as estruturas de apoio existente para os jovens (Orientação para os Recursos), para as suas 
circunstâncias sociais e ambientais (Orientação para o Sistema) e para envolver ativamente os jovens no 
seu processo de aprendizagem (Participação). 

 Huisinga (2010, p. 51) faz uma relação da inclusão como um novo paradigma de organização sistemática 
na formação inicial e coloca este paradigma, não só dentro da história da socialização da juventude, mas 
também no discurso científico da Formação Profissional para a constituição do sujeito. Frente a 
processos de transformação social e a problemas de passagem e incompatibilidade, a inclusão se 
converte então numa necessidade regional, nacional e internacional que possibilitará uma participação 
social geral, (ver BUCHMANN & HUISINGA 2011). Numa perspectiva científica se trata de uma ampliação de 

                                                           
8 Na última década do século passado foi criado no Estado de Renânia do Norte (Nord-Rhein-Westfalen) o “Kollegschule” no qual alunos das 
escolas de formação profissional e alunos dos ginásios foram educados juntos. Os alunos terminaram a escola com uma formação profissional e 
ao mesmo tempo que fizeram o exame de ingresso à Universidade. 
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fundamentos de conhecimentos sobre a clientela jovem que se pode integrar como o termo "Jovens com 
necessidades especiais e desvantagens sociais" (VER BUCHMANN & HUISINGA 2012, p.143). O conhecimento 
sobre sujeitos, socialização, currículo, instituições, redes, também sobre conhecimento profissional 
devem ser atualizados e relacionados numa nova arquitetura de conhecimento (Ibid.). 

 

.3 Segmentos da Formação Profissional 
 

1.3.1. Ofertas de Formação – Lugares de Aprendizagem – Grupos-alvo 

A Formação Profissional Dual 9 na Alemanha se realiza com base na Lei de Formação Profissional (BBiG)10 
e no Código do Artesanato (Handwerksordnung - HWO). No § 1 BBiG encontram-se os objetivos da 
formação que estão relacionadas com: Preparação para a Formação Profissional (introdução à formação 
profissional numa ocupação de formação reconhecida), Formação Profissional (aquisição de proficiência 
profissional), Formação Profissional Continuada e Pós-Formção Profissional (manter a competência 
profissional). Na prática da Formação Pré-profissional a introdução e a formação profissional são 
realizadas de diferentes formas, assim são feitas de forma escolar (lugar de aprendizagem: escola 
profissional), lugar fora da empresa (local de aprendizagem: oficinas de formação, principalmente em 
instituições de ensino ou em centros de formação profissional) e lugar de aprendizagem (lugar: empresa 
de formação).  

Apenas uma parte relativamente pequena dos ex-alunos com necessidades educativas especiais podem 
ingressar, depois de completar a educação fundamental, num lugar de formação profissional regular 
(NIEHAUS e KAUL 2012, p. 52).  

O financiamento público de preparação e formação profissional para os clientes "especiais" é feito pela 
Agência Federal de Emprego (Bundesagentur für Arbeit ), segundo a  SGB VIII e IX, também estão 
envolvidos financeiramente outros contribuintes. São promovidas as seguintes atividades: 

• cursos de introdução para uma formação profissional (BvB11) especialmente para os jovens que no 
conseguiram entrar num lugar de formação profissional, jovens desfavorecido com o sem formação 
escolar e jovens com deficiências ou de origem migratório. 

• A formação profissional em instituições externas  (BaE § 241 SGB III), apoio e acompanhamento da 
formação profissional (abH  § 241 SGB III) para jovens com dificuldades de aprendizagem e jovens 
socialmente desfavorecidos. 

• Além disso, é financiada a introdução profissional com medidas especificas de formação para a 
formação profissional de jovens com deficiências (Reha-Ausbildung, Reha-bMA12, §102 SGB III) (ver  
Agencia Federal de Formação Profissional- Bundesinstitut für Berufsbildung 2012a, p. 107) 

                                                           
9 Na Alemanha Formação Dual significa que a Formação Profissional tem ao mesmo tempo dois níveis intensamente relacionados: a escola  
profissional e a empresa. 
10 BBiG: BerufsBildungsGesetz/Lei da Formação Profissional  
11 BvB: Berufsvorbereitende Bildungsmaß-nahmen/Capacitação pré-emprego 
12  REha Ausbildung: formação para a reabilitação   
      REhaMA: besondere Maßnahmen zur Ausbildungsförderung Reha/medidas especiais de incentivo à formação de reabilitação  
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No ano de 2010, 145.075 jovens (9,6% de um total de 1.508.328, de todo o país, participavam numa 
formação profissional externa e com financiamento público. Na Alemanha ocidental, a proporção foi de 
7%. Na Alemanha oriental , incluindo Berlim foi um 22,5% de todos os formandos. Destes, 80.952 (5,4%) 
estavam na Formação Profissional de Pessoas Desfavorecidas (BaE) e 42.841 (2,8%) na Capacitação de 
Reabilitação (Reha-bMA) (p. 108). 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Admissões de reabilitandos no Programa de Promoção e Apoio à Formação Profissional 2009 
(NIEHAUS & KAUL 2012) 

 

Em 2010 foram concluídas 12.336 formações para pessoas com deficiência de acordo com o § 66 e § 
BBiG 42 HWO  (ibid., pp 136 f);  isto significou  2,2% de todos os novos formados (West / Berlin: 1,8% e 
Leste: 4,6%) neste grupo, de acordo com o gênero, foram concluídas 36,9% (4.548 mulheres) para 63,1% 
(7.788 homens) (ver.Bundesinstitut für Berufsbildung 2012b, p.1). Em relação com a formação escolar 
dos educandos, os novos contratos de formação profissional em 2011 foram representados, em maior 
proporção, por jovens que tinham concluído apenas o ensino fundamental (Hauptschule) 6.567jovens 
(56,5%), dos quais 4.026 (61,3%) do sexo masculino, os que não tinham  nenhuma formação  escolar 
foram  4.575 jovens (39,4 %), dos quais 2.982 (65,2%), sexo masculino (ibid.p. 2).  

Observando os resultados da integração profissional inicial pode-se deduzir que um grande número de 
reabilitandos não entra nas ofertas específicas para reabilitação, mas sim para as atividades de apoio aos 
jovens desfavorecidos: em 2009, 9.103 jovens começaram uma introdução para formação profissional 
geral BvB , 3.159 de essas preparações foi realizada no BaE e 4.374 jovens que estavam na reabilitação 
começaram a abH (NIEHAUS e KAUL 2012, p. 53). A reabilitação no REhaMA foi realizada por 19.641 
pessoas; as entradas em cursos profissionalizantes para pessoas com deficiência  indicaram 13.046 
reabilitados  (ibid. p. 54).  
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 É possível salientar que: 

• a proporção da Formação Profissional financiada publicamente em atividades para as pessoas com 
deficiência é substancialmente mais elevada na Alemanha Oriental, incluindo Berlim do que na 
Alemanha Ocidental;  

• a formação profissional para pessoas com deficiência (de acordo com o § 66 da BBiG e do § 42m HwO) 
é concluída pela maioria dos jovens de sexo masculino;  

• nas atividades educativas de apoio publicamente financiadas se encontram igualmente jovens com 
deficiências ou jovens desfavorecidos (como a figura 1 ilustra). 

 

.4    Grupo-alvo difuso: Jovens com deficiências e desfavorecidos  

Uma parte da problemática da inclusão já pode ser encontrada na determinação do grupo-alvo, que é 
marcadamente muito difusa:  

• Os jovens com deficiência (Reabilitação no Ensino Profissional) são definidos no ensino profissional por 
categorias de deficiência e caracterizados por prioridade de apoio (ver: BIEWER 2009).  

• Para os jovens desfavorecidos podem ser atribuídas características individuais, sociais e estruturais - 
como "problemas para começar uma vida profissional" ou "necessidades especiais" - (ver  Comitê 
Diretivo do Instituto Federal de Educação Profissional 2007 - Hauptausschuss des Bundesinstituts für 
Berufsbildung 2007).  

• São formulados fatores de risco em relação à falta de oportunidades de acesso (BEICHT e ULRICH 2008). 
Ambos os termos "deficiente" e "desfavorecido" definem uma estimagtização, que muitas vezes é 
também um pré-requisito necessário para receber apoio "especial" (ver também ULRICH 2002). 

Baseado na pesquisa quantitativa de Seyd & Mentz (2007) que mostram que os seguintes resultados de  
acesso aos centros de formação profissional (BBW), as características individuais dos participantes 
apresentam que : 62,3 % ingressaram numa formação (BvB) dos quais 59,2% ingressaram nas atividades 
de apoio às dificuldades de aprendizagem.  Na análise das características de formação se percebe que 
apenas 40% dos formandos vêm de uma escola especial e só 37% completaram a escola fundamental 
(ver NIEHAUS e KAUL 2012, pp. 56). 

A demarcação entre "dificuldades de aprendizagem"13 nos jovens com deficiência e as "limitações de 
aprendizagem" para jovens desfavorecidos se referem, especialmente, a um cenário normativo que é 
sempre definido como uma descrição relacional na dependência de fatores estruturais e devem ser 

                                                           
13 Segundo Kander (1977, p. 106) as pessoas são caracterizadas com deficiências de aprendizagem graves ou de longa duração e por isso 
apresentam formas de desempenho e de comportamento claramente fora das normas. Além da deficiência de aprendizagem na forma grave, 
existe uma área muito ampla de formas menos graves frequentemente caracterizados como distúrbios. Estas podem ser nomeadas como 
dificuldades de formas reativas, temporais ou parciais.  
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considerados de forma diferencial. As análises dos processos de seleção na passagem da escola para 
formação profissional oferecem os fundamentos que apoiam a tese de uma discriminação estrutural, por 
exemplo as disparidades regionais mostram diferentes oportunidades de ingresso (ver AUTORENGRUPPEN 

BILDUNGSBERICHTERSTATTUNG 2012, p. 104). Além disso, existem aspectos sociais estruturais que excluem 
grupos específicos: seja nos processos de formação depois da formação escolar, seja de acordo com o 
sexo ou com a origem migratória, seja pela idade que não conseguem entrar numa formação 
profissional. Para estes grupos são direcionadas as medidas do Sistema de Passagem "(...) nas quais 
relações problemáticas sociais e da sociedade são redefinidos com critérios da educação especial." 
(THIELEn 2007, p. 297). O debate atual sobre a falta de "maturidade de formação" de muitos jovens que 
terminam a escola mostra que existe a rotulação de um desvio com o qual "são pedagogizados 
problemas estruturais do Sistema de Formação e usados numa perspectiva política para legitimar o 
status quo no mercado de lugares de aprendizes" (DOBISCHAT et alii, 2012, p. 4 ). 

Os resultados do estudo de Dobischat, realizado a pedido da Fundação Hans Boeckler, esclarecem que 
ainda não está resolvido o problema de como operacionalizar cientificamente o conceito de “maturidade 
de formação”(ibid.).  

Perante este contexto, a Formação Profissional Inclusiva não pode ser direcionada para algumas 
características específicas ou para um grupo de pessoas, mas deve ter como objetivo destruir as 
características específicas de segregação e discriminação. A Formação Profissional Inclusiva deve 
compreender as transformações estruturais de forma a poder concretizar uma igualdade social de 
chances e uma formação justa para grupos-alvo individualmente diferentes.  

 A este respeito, na formação profissional o ponto de partida é um conceito de inclusão mais amplo que 
gostaria de apresentar a seguir. 

 

• Bases conceituais de “Inclusão“ 

2.1 Inclusão como um Paradigma Científico 

As questões da Inclusão baseiam-se no discurso da Ciência Social, entendida como uma oportunidade de 
participar na sociedade de acordo com as condições de uma sociedade em transformação (HABERMAS, 
1996). Estas questões são relacionadas com a Formação Profissional, que está num processo de  
desenvolvimento histórico de conceitos, e que de acordo o paradigma de socialização da juventude 
podem ser verificados como: a neutralização política e o controle (1890 - 1918), a formação política e a 
integração (1920 - 1970), a segregação (1970 - 1985), a segmentação (1985 - 2005) e a partir de 2006 se 
entende como uma racionalização sistemática contra a inclusão (ver HUISINGA 2011). 

A OMS define a deficiência também de acordo com condições sócio-teóricas como "limitação para a 
participação na sociedade" (Organização Mundial da Saúde-OMS, 2005). Existem quatro áreas 
identificadas que podem conduzir a uma deficiência:  

• sistemas do corpo: se os elementos deste sistema são afetados, isso é chamado de lesão 
(impairment);  
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• atividades, como realizar um procedimento ou tarefa: quando uma pessoa tem dificuldades no 
desempenho de tarefas , este é referido como deficiência desta atividade (limitation);  

• participação, como conviver com os outros em determinadas situações da vida: se uma pessoa 
tem problemas de inserir-se em situações da vida social, então, a sua participação é prejudicada 
(restrition of participation);  

• fatores ambientais formam o ambiente social e seus sistemas sociais: se e como uma pessoa é 
deficiente, depende do meio ambiente o do sistema de influência dos fatores descritos acima 
(envaironmental factors). 

De acordo com o Código de Leis Sociais (SGB IX) as pessoas são deficientes se a sua função física, as suas 
habilidades mentais ou a sua saúde psíquica é diferente ou com alta probabilidade de ter uma variação 
de mais de seis meses com respeito aos requisitos correspondentes com determinada idade e, portanto, 
a sua participação na vida da sociedade é afetada. Na definição do Código de Leis Sociais, é irrelevante 
saber se o comprometimento é inato ou a consequência de um acidente ou doença (ibid.). O 
compromisso público de acordo com as garantias constitucionais e também o compromisso com as 
instituições de formação profissional e se referem a: 

• o estado de desenvolvimento técnico e econômico, a qualificação para o trabalho remunerado, 
trabalho reprodutivo público e privado;  

• o desenvolvimento e a preparação para decisões responsáveis, objetiva e cientificamente esclarecidas 
e reflexões;  

•  as habilidades de poder fazer um discurso racional e  de cooperação, bem como  

• a garantia da paz social através da educação para tolerância e para os padrões sócio-integrativos.  

Consequentemente, nós concretizamos a inclusão do seguinte modo: 

 

2.2 Inclusão como participação social sob condições de transformação   

De fato, repetidamente nos últimos tempos e mais recentemente, na Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos Humanos foi fortalecida a discussão sobre o conceito inclusão, tanto social como 
academicamente, isso deve ser visto apenas como um motivo externo de uma parte ou de um caso 
específico sobre um problema complexo e global. O motivo externo - semelhante a outros casos como 
"migração", "gênero", "idade" ou "discriminação" indica uma problemática geral, perante a qual se 
divisam processos de uma transformação social muito profunda – torna visíveis as mudanças dos 
padrões de reprodução natural, seja nas novas disponibilidades técnicas e de racionalização, seja nas 
discussões sobre imigração, seja nas comunidades carentes - que são consideradas como uma sociedade 
paralela-, seja na perda de euro-centrismo, seja nos fenômenos como o tráfico de seres humanos, 
crianças e órgãos, seja para garantir bases de matéria-prima na realização dos mercados de trabalho 
pan-europeus ou até mesmo, seja nas perguntas sobre a distribuição de conhecimento e a 
disponibilidade dele a todos os interessados – tudo isto é o que faz crescer a preocupação com o 
desmoronamento da sociedade. 
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 Portanto, o uso do Conceito de Inclusão no âmbito da Formação Profissional visa, em vista do descrito 
no Capitulo 1, a elucidação de um determinado modo social para modificar a sua reprodução. Ele 
explicita as complexas condições sociais e a transformação de uma sociedade complexa e, portanto, as 
lógicas da legitimação de recursos, riscos ou áreas de risco, resultantes dos resíduos de uma 
modernização não completamente realizada, com as discrepâncias e incompatibilidades que devem 
conduzir a uma reavaliação global da socialização da juventude, dentro de uma constelação específica da 
biografia do sujeito.  

Assim, a necessidade de repensar a profissionalização do corpo docente na formação profissional, além 
da presença do conjunto das exigências na vida cotidiana e dos requisitos de formação associados, pode 
ser duplamente justificada: 

• na perspectiva da formação política, porque a nova lógica de controle na área de serviços públicos 
precisa uma revisão no que se refere à prestação de serviços no Sistema de Formação e 

• na perspectiva teórica da formação, porque o objetivo dos cidadãos responsáveis, como resultado do 
Sistema de Formação Profissional, pode ser alcançado tendo em vista os desafios sociais e as práticas 
atuais, através de uma base que, num alto profissionalismo, sustente teoricamente a ação e a prática dos 
pedagogos e educadores. 

Ambos os discursos são orientados aos riscos e às áreas de risco individual e social da exclusão.Os 
déficits da modernização que foram discutidos neste contexto se relacionam com as bases dos 
conhecimentos pedagógicos, com as práticas didáticas, curriculares e institucionais e, portanto, com a 
relação entre indivíduo e sociedade.  

A Inclusão deve ser o objetivo e a perspectiva no processo da Formação Profissional, destinada a um 
desenvolvimento que deve ter um futuro e para um desdobramento das capacidades da geração mais 
jovem. Para isso é que o alto profissionalismo educacional deve ser essencial. 

 

3    A inclusão através da formação profissional: análises e resultados  

Numa perspectiva analítica o "Sistema de Passagem" é simplesmente nada mais do que um indicador de 
exclusão ou inclusão mal sucedida no sistema de formação. Na perspectiva da Ciência da Formação 
Profissional esse sistema de passagem é uma importante área de pesquisa, pois poderiam ser 
identificados problemas gerais destinados à próxima geração, porque no sistema de passagem esses 
problemas aparecem numa forma acumulativa e/ou com especial intensidade. O grupo de risco dos 15 
aos 24 anos de idade, adolescentes e adultos jovens, no sistema de transição (U25) apresenta um grupo 
de referência para processos de inclusão-exclusão e de desenvolvimento para toda a próxima geração.  

 

3.1 Formas institucionais de insucesso: o sistema de passagem  

Em 2010, entraram cerca de 300.000 adolescentes nas atividades ofertadas para a formação no Sistema 
de Passagem, (ver AUTORENGRUPPE BILDUNGSBERICHTERSTATTUNG 2012), embora para eles não exista 
nenhuma possibilidade de aquisição de qualificações profissionais. Apesar de que o número de 
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participantes tende a diminuir devido ao desenvolvimento demográfico, existe um prognóstico de 
desenvolvimento estável (em 2025: 238 mil participantes) para esta área (ver EULER et alii, 2011). A 
diminuição quantitativa tem como consequência outra orientação para o Grupo-alvo dentro das 
oportunidades de formação (KREKEL e ULRICH 2009), quer dizer o percentual de jovens com necessidades 
de apoio educativo vai aumentar (AUTORENGRUPPE BILDUNGS-BERICHTERSTATTUNG 2012, p. 14). 

Tendo em vista os dados estatísticos e as relações que apresentam, pode ser refutada a correspondência 
entre a realização dos deveres previstos e o nível de desenvolvimento social. Em soma, encontramos 
uma situação na qual o Sistema Social é geralmente reformulado e tende a um novo nível de 
socialização. O aspecto característico disto é a inclusão e devem, então, ser analisados: quais processos 
de trabalho, onde, em que período e em que sistema de instituições devem ser realizados para que 
sejam produtivos para a inclusão. Este desenvolvimento é recebido num discurso nomeado como New 
Public Management na área de Serviços Públicos, correspondendo ao discurso Lean- Management da 
década dos anos noventa na economia de produção. O processo de socialização, na perspectiva do 
Sistema de Formação Profissional e da disciplina científica de Formação Profissional, tem três 
consequências principais: 

• muitos indivíduos entram numa desorientação estrutural que pode ser tomada como 
insegurança cognitiva e emocional;  

• as interpretações historicamente condicionadas e os padrões de avaliação estão sujeitos a 
erosão e seguir o padrão de incompatibilidades;  

• o processo de socialização revela as lacunas que existem na formação formal como uma 
problemática de passagem, que não pode ser resolvida a contento pelas instituições de 
formação tradicionais. Pois amplas camadas sociais não podem ser integradas, no sentido de 
participação ativa desde as perspectivas da SGB e como resultado disso estão presentes os 
processos de exclusão. 

Os processos de inclusão e exclusão mostram-se como processos sociais e gerais, mas tem diferentes 
formas dependendo do seu contexto. Assim, eles devem ser analisados nas diferentes disciplinas 
cientificas. A argumentação nas Ciências de Formação para o desenvolvimento de um programa de 
pesquisa, necessariamente precisa de um ponto de partida interdisciplinar, porque as diferentes 
disciplinas cientificas são desenvolvidas em diferentes contextos de conhecimentos, mas até hoje: 

• não foram sistematicamente relacionadas com os problemas da clientela de jovens, que  aqui 
foram focados exemplarmente,   

• não tem sido discutida como uma expressão de uma incompatibilidade geral no que diz respeito 
à socialização da juventude. 

Não foi feito ainda um estudo da Formação Profissional sistematizado cientificamente de jovens 
desfavorecidos: a sua biografia e seus mundos sociais, os seus padrões de atribuições sociais, os seus 
modelos de tratamento psico-sociais, a sua solidez sócio-estrutural e as suas necessidades de 
determinados modos de aprendizagem.  

Por um lado, este grupo de risco está excluído do mercado de trabalho e, por outro lado, é quase 
impossível tomar as medidas propostas para eliminar as incertezas estruturais entre 



16 
 

professores/consultores e alunos. Além disso, o mercado de trabalho tem objetivamente pouca 
possibilidade de absorver a esse grupo de risco devido à segmentação do mercado de trabalho, que 
atualmente possui uma estrutura industrial altamente tecnológica e grande parte do trabalho manual foi 
automatizado, o que tem sido motivo para fechar postos de trabalho. Portanto, o próprio mercado de 
trabalho é um fator limitante para a inclusão.  Existe uma analogia na limitação do mercado de trabalho 
com o grupo de risco na medida em que elementos básicos da formação formal que são necessários na 
prática da profissão não são desenvolvidos nela. Dentro do Sistema de Passagem se encontra a 
suposição errada de que esse Sistema poderia produzir qualificações profissionais sem os elementos  de 
formação formal na perspectiva de uma maior eficiência. O não cumprimento da formação formal no 
sistema de passagem apresenta nestes contextos um desafio social e um desafio nas ciências de 
Formação Profissional (ver BUCHMANN e HUISINGA 2012). 

 

3.2  Aspectos específicos da Formação Profissional Inclusiva  
Em resumo, o espectro de medidas com intenção compensatória - especialmente aqueles que foram 
politicamente iniciados -  pode-se caracterizar das seguintes formas:  

• as medidas começam a ser implementadas, na sua maior parte, quando a exclusão já ocorreu, ou 
seja, após a escolaridade obrigatória, assim tem a característica de serem curativas (ver Sistema de 
Passagem); 

• as medidas são baseadas, principalmente, na experiência ou no conhecimento cotidiano, porque 
existe a falta de uma profissionalização adequada dos educadores, tendo em vista a complexidade 
dos problemas;  

• as medidas são iniciadas sem a necessária reflexão da complexidade existente nos contextos de 
desenvolvimento de exclusão e são frequentemente reduzidas para uma simples orientação nos 
déficits ou características especificas apresentadas pelos sujeitos; 

• muitas vezes, são transformadas as próprias experiências de socialização em critérios de práticas 
pedagógicas, sem refletir as mudanças que existem nas relações sociais da nova geração. Assim os 
focos principais das teorias aplicadas se relacionam com os paradigmas da década de 1960 e 1970 
(ver SEKTION BERUFS- UND WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR ERZIEHUNGS-

WISSENSCHAFT 2009). 

Como resultado surgem os riscos de exclusão ou os pedidos de inclusão no contexto da formação 
profissional, que são formulados na Figura 2 e relacionados nos sub-segmentos: Formação Pré-
profissional, Preparação para a Formação Profissional, Formação Profissional, Formação Profissional 
Continuada e Formação Profissional Acadêmica. 
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Figura 2: Tarefas de inclusão do ensino profissional  

Como elementos estruturais numa perspectiva política encontram-se propostas de, como por exemplo: 
qualificação profissional baseada em módulos de formação com certificação, couching de formação, 
relação mais intensa entre Preparação para a Formação Profissional e Formação Profissional, também 
com variáveis de implementação, como encontra-se no projetos da Fundação Bertelsmann “Passagem 
com Sistema” (EULER 2012, pp. 325 )  

O discurso científico sobre a Formação Profissional Inclusiva está envolvido, em contraste, com os 
problemas estruturais da educação profissional e pretende mudar todo o sistema. 

Trata-se de estratégias de inclusão e princípios (indicadores): 

• para a produção de uma atitude inclusiva, para o reconhecimento das diferenças individuais e para 
a valorização da diversidade em todos os segmentos da Formação Profissional;  

• para a oferta de formação adequada e para oferecer suporte para todos os jovens; 
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• para a organização de transições educacionais (Níveis de passagens): a realização de conectividade e 
permeabilidade entre os subsistemas (a todo momento devem ser possíveis "entradas e saídas") e 

• para orientação individual e  biográfica na gestão da educação (perspectiva de apoio), no contexto 
de ação regional (ver KANTER 1977 NIEHAUS e KAUL 2012). 

As estratégias e princípios são formulados na relação com o Sistema de Passagem nas pesquisas 
sociológicas14 e nas pesquisas relacionadas com o mercado de trabalho15. Nestas constatações faltam as 
relações entre a complexidade do problema de estimagtização e auto-atribuição negativa e as 
consequências que isto representa para o processo de Formação Profissional – Formulado por Euler 
(2012 p.235). Além disso, os autores estão formulando na “Avaliação para Sistematização de Sistemas de 
Apoio, Instrumentos de Apoio e Medidas de Apoio na Formação Profissional para Desfavorecidos” 
(BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG 2009) que raramente a profissionalização dos atores (por 
exemplo: pessoal de projeto, educadores) é solicitada como critério de qualidade nos programas de 
apoio “semelhante modularização” (Ibid.36). 

Por isso chegamos à conclusão que, ao mesmo tempo, dois contextos de problemas devem ser 
trabalhados: 

1.- Por um lado, pelo menos por um período de aproximadamente 15 anos é necessário uma 
reorganização das instituições de formação no Sistema de Passagem como uma nova rede de formação 
e, além disso, os recursos até hoje destinados ao grupo de cerca de 1,5 milhões de jovens, devem ser 
remanejados para uma alocação mais eficiente . Também é necessária a consolidação das especialidades 
científicas sobre tudo nas disciplinas científicas de Ciências da Formação Profissional assim como na 
Pedagogia Social e na Educação Especial, pois atualmente não existe uma relação entre elas. 

2.- Por outro lado, é preciso uma mudança do Paradigma da relação com a próxima geração porque se 
faz necessário uma nova correlação entre a constituição do sujeito e a construção curricular nas 
condições de transformação social. Por isso, por um lado se precisa pesquisar o grupo de risco com o 
objetivo de analisar a constituição especifica de sujeitos e, por outro lado a construção curricular na 
perspectiva de inclusão e desenvolvimento. 

Tanto a solução de ambos complexos de problemas como as melhorias estruturais da formação 
profissional dependem necessariamente de um nível de profissionalismo do corpo docente, pois eles 
têm um “papel fundamental” como iniciadores de processos de desenvolvimento e mudança. O 
Conselho de Administração do Instituto Federal de Educação e Formação Profissional (2007) tem dado a 
maior prioridade neste aspecto, suas propostas para a Formação e Formação Continuada dos 
profissionais docentes que atuam na Formação Profissional de jovens desfavorecidos. É claro que as 
necessidades existentes de alterações requerem uma “mudança de paradigma” que não pode ser 
alcançada só através da estrutura dos programas de formação. É necessário um novo modelo para a 
profissionalização (ver SEKTION BERUFS- UND WIRTSCHFTSPÄDAGOGIK DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR 

ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT 2009), que se mova no campo de tensão entre a qualificação pessoal e 

                                                           
14 Deutsches Jugendinstitut (DJI) apresenta dados quantitativos no contexto de uma pesquisa sociológica de passagem. 
15 Assim o Instituto de Pesquisas para o Mercado de Trabalho e de Profissões da Bundensagentur für Arbeit (IAB) apresenta seguidamente dados 
empíricos. 
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qualificação do sistema: a expansão de opções educacionais para a ação dos profissionais de um lado e a 
qualificação do sistema por meio de capacitação e formação de profissionais, pelo outro lado (ver KRUSE 
2011). 

 
4 Especialistas nos Segmentos da Formação Profissional 

A seguir serão apresentados quais são os especialistas que atuam na formação profissional, qual é o 
contexto de qualificação que eles têm e qual é o nível do discurso científico para o tema Inclusão na 
própria disciplina. Entende-se que deve ser orientado, sobre tudo, para a perspectiva da formação dos 
especialistas (Formação, Pós-Formação e Formação Continuada), apresentando-se os resultados das 
pesquisas e as questões da pesquisa, pois, na área de apoio aos desfavorecidos e de reabilitação 
profissional existe uma tradição específica da pesquisa e da colaboração multiprofissional, essas áreas e 
as profissões serão mostradas numa perspectiva sistemática.  

Existem então cinco diferentes grupos de especialistas nas áreas de Formação Profissional: 

1.- Professores de Escolas Profissionalizantes 

2.- Formadores que trabalham em empresas 

3.- Professores de Educação Especial 

4.- Pedagogos Sociais 

5.- Psicólogos  

Esses especialistas16 na formação profissional se diferenciam:  

a) formalmente, segundo o nível de qualificação, ou  com cursos mínimo de 10 semestres na 
Faculdade de Professores de Formação Profissional e Psicologia e mais um curso de 60 horas de 
acordo com o Regulamento de Qualificação de Instrutores Práticos (AEVO), na prática de uma 
empresa;  

b) de acordo com a relevância da pré-formação profissional na perspectiva das necessidades 
específicas as quais podem variar nos diferentes estados da Alemanha, de acordo com o 
currículo da Faculdade ou com a Formação Profissional ou Formação Profissional Continuada 
(ver BUCHMANN e KELL 2001).  

Os diferentes grupos profissionais envolvidos na formação profissional são apresentados, de forma não 
exaustiva, na Figura 3 . 

Partindo das três áreas de formação profissional e das ofertas de apoio, que se ocupam com os jovens 
com deficiências ou com jovens desfavorecidos, encontram-se formadores especializado com diferentes 
qualificações e de diferentes disciplinas na área de atuação da Formação Profissional. Bojanowski (2008, 
p.210) identifica uma série de grupos de profissionais na área de suporte para os menos favorecidos: "os 
professores de Formação Profissional; professores de práticas específicas dentro das escolas de 
Formação Profissional; Pedagogos Sociais e Trabalhadores Sociais nas escolas profissionalizantes e nas 
instituições privadas; formadores práticos e formadores de empresa que trabalham com “biografias 

                                                           
16 Outros grupos de especialistas não serão aqui apresentados, por exemplo: aqueles relacionados com a área Saúde, na área da Reabilitação 
(ergoterapeutas, logopedágogos) ou muitos outros “pedagogos leigos” que atuam mais frequentemente com relações precárias de trabalho no 
Sistema de Passagem (ver Huisinga 2007) – ou com cargos honoríficos.  
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artesanais”, “caminhos coloridos” ou qualificações duplas ou múltiplas.” Bem como dentro do contexto 
de diferentes culturas disciplinares, salários, biografias de profissionalização, qualificações ou diferentes 
auto-entendimentos dos grupos específicos da profissão, "No apoio aos desfavorecidos é quase 
impossível encontrar um núcleo único de profissionalização” conclui Bojanowski (ibid., S . 211). 

 

Áreas especiais para reabilitandos  Assim chamado Sistema de Passagem 
Formação profissional nas e fora das 
empresas 

   
   
   
Professores das escolas profissionais Professores das escolas profissionais Professores das escolas profissionais 
Pedagogos de oficinas Pedagogos de oficinas ou formadores Formadores 
Pedagogos sociais  Pedagogos sociais  Pedagogos sociais  
Pedagogos de Educação Especial  Pedagogos de Educação Especial   
Psicólogos   
Estado atual Professores das 

Escolas 
Profissionais 

Formadores Pedagogos Sociais Pedagogos de 
educação Especial 

Psicólogos 

Formação Diploma final numa 
Universidade  

Formação de 
Instrutor (AEVO)  

Diploma final numa 
Universidade ou 
Universidade 
Técnica  

Diploma final numa 
Universidade  

Diploma final numa 
Universidade  

Disciplina 
 

Ciência de 
Pedagogia/ 
Pedagogia da 
Formação 
Profissional e de 
economia 

 Ciência de 
Pedagogia/ 
Pedagogia Social 

Ciência de 
Pedagogia/ 
Pedagogia Especial 

Psicologia 

Inclusão na 
Formação, Pós- 
Formação e 
Formação 
Continuada 

Geral (ainda)sem 
tema definido, às 
vezes orientado 
para grupos 
específicos 

Novo papel como 
acompanhantes de 
Processos de 
aprendizagem 

Sem especialização 
para Formação 
Profissional 

Tema-“Inclusão”, 
geral,sem 
especialização para 
Formação 
Profissional 

Disciplinas da 
Psicologia de 
Desenvolvimento e 
Psicologia Social 

 

Figura 3: Especialistas na Formação Profissional  
 

Referindo-se às instituições profissionais de reabilitação Biermann (2008, p.195) fala que "vários grupos 
profissionais, que trabalham com grupos de portadores de necessidades especiais, deveriam ter uma 
formação adicional ou continuada". Como não existe uma formação especial para um profissional em 
reabilitação, seria necessária uma colaboração em equipe, a fim de atender a esta complexidade de 
problemas.  

Biermann designa os diversos cursos de formação e as qualificações que os especialistas trazem para o 
seu trabalho e as avalia em termos de suas competências específicas de reabilitação (pp. 196):  

•  Pedagogos de formação especial-profissional, ou seja, Professores da Formação Profissional que tem 
o estudo de uma área profissional e uma disciplina geral; os programas de estudo existentes não 
cobrem de maneira nenhuma a demanda (ver também SEKTION BERUFS- UND WIRTSCHFTSPÄDAGOGIK DER 

DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR 2009);  

• Pedagogos diplomados e Pedagogos de Reabilitação do curso de Pedagogia e orientados à  
reabilitação mas  que tem uma qualificação baixa com respeito à Pedagogia Profissional; 
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• Formadores empresariais que tenham completado uma Qualificação de Instrutor (AEVO), mas não 
com conteúdos específicos de reabilitação.  

• Especialistas de Trabalho e Formação Profissional nas oficinas para pessoas com deficiência (WfbM) 
que devem cumprir uma qualificação adicional na Educação Especial;  

• Pedagogos Sociais formados na maioria em universidades (técnicas) nas quais não tem um enfoque 
em Reabilitação na Formação Profissional. 

Na introdução aos cursos de Bachelor e Master17, Biermann (Ibid.023) vê principalmente a possibilidade 
“de corrigir o déficit atual de formação na Pedagogia de Reabilitação” 18  

O Sistema de Cooperação de Trabalho Social para a Juventude (Kooperationsverbund 
Jugendsozialarbeit)19 (2011 p.39) denomina os especialistas que trabalham na passagem da escola para 
uma profissão como “Grupo heterogêneo de pessoas com diferentes pré-requisitos de formação, 
biografias e experiências, que além das competências principais também necessitam competências 
gerais sistematizadas para a realização de um apoio coerente”. Além dos grupos profissionais listados de 
Bojanowski (2008) e Biermann (2008) são apresentados outros grupos: acompanhantes para o ingresso 
numa profissão 20, colaboradores com qualificações nas áreas fora da profissão, conselheiros de 
trabalhos/com cargos honorários.21 Isso indica outra diferenciação das áreas de atuação, das áreas de 
novas atividades e dos novos sistemas de tarefas relacionados com elas. É característico na área da 
Pedagogia Social encontrar pessoas que não tem uma base de qualificação pedagógica e que trabalham 
em áreas precárias. A consequência disto é falta de continuidade no trabalho pedagógico. Assim, a 
avaliação do acompanhamento ao ingresso profissional (BOOKMANN 2011) mostra que um terço dos 
especialistas, depois de 10 meses está deixando o acompanhamento e é frequente uma mudança de 
acompanhantes para um ¼ dos jovens (no período do inicio do ano 2010 até inicio do ano 2011).22 

Desde o inicio foram implementados conceitos de Preparação para a Formação Profissional e Formação 
Profissional para Grupos-Alvo Específicos em equipes multiprofissionais. O trabalho em equipe foi um 
elemento constitutivo de um conceito de apoio dirigido por formas de um pensamento e uma prática 
social-pedagógica: o objetivo era conduzir práticas específicas, apoio à aprendizagem e 
acompanhamento social-pedagógico para um conceito integral de apoio. Neste contexto foi estabelecida 
também a profissionalização dos docentes de Formação como uma capacitação de equipe (BYLINSK 
1999).  

As presentes pesquisas sobre a profissionalização dos docentes no apoio aos desfavorecidos refletem 
essa abordagem e integram os diferentes grupos profissionais nesta prática de formação: os 

                                                           
17 Segundo a nomenclatura dos EEUU. 
18 A Universidade de Dortmund é um dos maiores Institutos de Pedagogia de Reabilitação. Ver Faculdade de Ciências de Reabilitação: www.fk-
reha.tu-dortmund.de/fk13/de/Aktuelles/index.html. Além disso, tem notável importância  a área de trabalho e reabilitação profissional da 
Faculdade de Ciências Humanas/Universidade de Colônia www.hf.uni-koeln.de/31176 . 
19 Neste Sistema são reunidas as instituições (AWO), (BAG EJSA), (BAG KJS) (BAG ÖRT), (DER PARITÄTISCHE), (DRK) e (IB). O objetivo de este 
Sistema é o de melhorar a participação social e política de jovens desfavorecidos www.jugendsozialarbeit.de/kooperationverbund ). 
20 Com este acompanhamento (segundo o §40 SGB III) existe a possibilidade de apoiar jovens de escolas normais e escolas especiais através de 
um acompanhamento individual no seu processo de ingresso na formação profissional 
21 Ver por exemplo o: Senior Experten Service (http://ses-bonn.de/wat-tun-wir/ses-und-schulen.html) ou Programas de Padrinhos e Mentores 
no contexto de orientação profissional (http://www.kobo-online.de/datenbank.php?d=6 ). 
22 Palestra proferida no Congresso de Formação Profissional BiBB 2011: http://www.bibb.de/de/58699.html 

http://www.fk-reha.tu-dortmund.de/fk13/de/Aktuelles/index.html
http://www.fk-reha.tu-dortmund.de/fk13/de/Aktuelles/index.html
http://www.hf.uni-koeln.de/31176
http://www.jugendsozialarbeit.de/kooperationverbund
http://ses-bonn.de/wat-tun-wir/ses-und-schulen.html
http://www.kobo-online.de/datenbank.php?d=6
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capacitadores, os pedagogos sociais e os professores de apoio.23 Referindo-se à profissionalização do 
corpo docente constata-se que essa temática, na pesquisa empírica, é “tratada de forma marginal” 
(Bojanowski 2004 et alii, p. 14). 

A respeito de uma caracterização teórico-profissional de apoio para os desfavorecidos, foram elaborados 
“dilemas e paradoxos” no discurso científico que são típicos para esta área de formação e que 
determinam a prática profissional do corpo docente (ENGGRUBER 2001). Foram analisadas no projeto 
BQF Prokop da Universidade de Flensburg questões referentes à prática profissional e pedagógica nos 
pré-requisitos específicos da prática e da auto-compreensão profissional; mas essas questões são 
direcionadas para o apoio aos desfavorecidos e não apresentam um contexto referido às atuais 
necessidades especiais  do Sistema de Passagem (Niemeyer 2004). 

Um novo projeto de pesquisa qualitativa de Bylinski et alii(2012) “Exigências para o profissionalismo do 
corpo docente, na passagem da escola para o mundo do trabalho” coloca a questão das competências 
necessárias de profissionais da formação (professores do ensino geral e de escolas profissionais, 
especialistas sociais-pedagógicos e formadores) que trabalham no Sistema de Passagem da Educação 
Geral até a Formação Profissional. Os resultados mostram que a cooperação necessária desses 
diferentes grupos profissionais é influenciada pelo fato de que cada instituição tem a sua própria lógica 
de ação, cada um tem diferentes bases legais (SGB II, III, VIII, XII; Leis Escolares) e cada profissão realiza 
diversos caminhos para a área da prática e para os grupos-alvo – independentemente de que cada 
instituição tenha a sua tarefa específica. O fato de que o olhar para o outro grupo profissional é 
determinado pela própria perspectiva e pelo próprio contexto tem um efeito bloqueador. Aqui parece 
que mundos específicos de vida e trabalho colidem o que impede uma aproximação, mas essa 
aproximação é importante para o desenvolvimento de uma colaboração construtiva.  

  

4. 1 Relevância do Paradigma de Inclusão nos diferentes grupos de Especialistas de 
Formação Profissional: um desafio a ser desenvolvido 

A seguir são apresentados os resultados de uma análise que mostra a relevância do Paradigma da 
Inclusão em cinco grupos específicos de especialistas na Formação Profissional e que são formuladas 
como tarefas a serem desenvolvidas.  
 
 4.1.1 Professores nas escolas de Formação Profissional  
Professores nas escolas de Formação Profissional normalmente se formam num estudo de dez semestres 
na Universidade, no qual são estudadas duas disciplinas Pedagogia (Inclusive a Didática Especial) ou 
Ciências de Pedagogia e Pedagogia da Profissão – Economia ou Ciências da Formação. O exame 
tradicional do Estado finalizou no ano 2012/2013 e foi transformado na estrutura Bachelor / Master. A 
carga de disciplinas dos Estudos Pedagógicos foi aumentada em alguns currículos no contexto de esta 
mudança (Exemplo: NRW-Nord-Rhein-Westfalen, para a formação para a escola fundamental, escola real 
e escola comum), mas ao mesmo tempo esta carga foi claramente reduzida para o ensino médio. 
Resumindo, podemos constatar que existe uma diferença enorme no estudo de professores de escolas 
para a Formação Profissional no que diz respeito ao conhecimento pedagógico, em relação às 
                                                           
23 Uma pesquisa atual sobre os professores de apoio à integração profissional se encontra na tese de doutorado de Jahn (2011). 
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combinações entre disciplinas especiais e gerais e em relação às socializações disciplinares, que abrange 
desde a introdução profissional até as escolas de ensino médio preparatórias para o ingresso à 
universidade. 
Isso é particularmente problemático de acordo com as apresentações anteriores e em relação a quatro 
contextos, que podem ser constatados em todas as áreas do ensino. Isso já foi criticado em relação à 
Formação Profissional nas análises anteriores (ver BUER VAN e KELL 1999, BUCHMANN e KELL 2001, HUISINGA 

2004b). 

Reflexionando sobre os resultados de pesquisas empíricas atuais e, na perspectiva de um potencial para 
o futuro, são formuladas as seguintes tarefas para o desenvolvimento referido especificamente à 
Inclusão, trocar: 
•  De uma dominação da socialização científica para a cultura de mediação que apoia o potencial 

de cada um; 
• De uma compreensão pré-científica da teoria-prática para uma interface refletida de teoria-

prática, tendo em vista uma formação especializada e uma formação continuada sistemática; 
• De uma orientação para o ”aluno ideal” ou nos critérios de um “ensino bom” para uma cultura 

de erros, de distúrbios e de resistência que desenvolve a competência; 
• De estratégias de sobrevivência e de “lutador solitário” como dominância na vida cotidiana para 

um trabalho em rede relacionando as instituições com cada caso especifico. 
 

4.1.2 Formadores  
O tema Inclusão na Formação Profissional tem atualmente muito pouca relevância para os agentes 
formadores dentro das empresas; lidar com a diversidade e estimular as potencialidades individuais dos 
formandos torna-se relevante no contexto de conquistar especialistas e na prática com grupos de 
aprendizagem heterogêneos. Para os agentes formadores em instituições externas às empresas 
(Introdução à Formação Profissional e Formação Profissional (Berufsausbildungsvorbereitung und 
Berufsausbildung) a tarefa de Formação Profissional é imanente, através do trabalho com grupos-alvo 
“especiais”, que tem no seu centro o apoio individual, o apoio e o acompanhamento de jovens nessas 
instituições. 

Neste contexto Formação Inclusiva é discutida em diferentes modos, que além da “Pedagogia de um 
espaço de proteção” e além das “estruturas paralelas” é muito importante buscar uma aproximação à 
“realidade empresarial”. Assim, são palavras chaves no discurso atual: Dualização das Ofertas de 
Formação, Cooperação no Lugar de Aprendizagem, Sistemas de Formação e Estruturas de Apoio para 
Empresas. 

Na perspectiva do Potencial para o Futuro refletindo a realidade atual são formuladas nesta área as 
seguintes tarefas de desenvolvimento relacionadas à inclusão, trocar: 

•  De uma dominância do conhecimento pela experiência para uma interface reflexionada de teoria-
prática 

• Do padrão que indica "falta de maturidade na formação" para um despertar do potencial e dos 
talentos  
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• Dos direitos do instrutor para capacitação do instrutor  

• Da colocação de uma transferência direta de conhecimentos para um acompanhamento do processo 
de aprendizagem na empresa  

• Da mediação dirigida pela experiência para o uso construtivo dos processos de reflexão sistemática. 

• Das ofertas de formação parciais para uma orientação de formação profissional científica e formação 
continuada sistemática relacionada com as áreas de ação. 

4.1.3 Pedagogos Sociais 

Normalmente a formação de pedagogos sociais24 acontece no contexto de um estudo de 6 a 8 
semestres25 numa Universidade ou numa Universidade Técnica, relacionada com o trabalho numa área 
social-pedagógica de ação atuando nas tarefas de: educação, desenvolvimento e integração. A Pedagogia 
Social é importante como disciplina de referencia para o apoio aos desfavorecidos, porque no contexto 
de trabalho social com jovens, apoia e aplica medidas na Orientação Profissional, no Sistema de 
Passagem e na Formação Profissional (ver BOJANOWSKI et alii, 2004, p. 4). A tarefa do trabalho social com 
jovens se encontra na § 13 SGB VIII como “Apoios relacionados para a profissão e para o mundo do 
trabalho“, (PROKSCH 2001, p. 221) as ofertas do trabalho social para jovens devem ser coordenadas 
segundo as necessidades de apoio escolar, profissional e social para jovens e de apoio para jovens na sua 
profissão (“Jugendberufshilfe“), com medidas tomadas na administração escolar pela Agencia Federal de 
Emprego (BA) e com as mediadas das instituições que oferecem formação escolar e formação fora da 
escola (ver Ibid., p. 223).  

Na perspectiva do Potencial para o Futuro, ponderando a realidade atual, são formuladas nesta área as 
seguintes tarefas de desenvolvimento relacionadas à Inclusão, trocar: 

•  Do conceito de compensação social para um fortalecimento de competências orientado para a 
ação  

• De ofertas ocasionais com temas de formação profissional para uma ligação sistemática de 
sistemas de conhecimentos social-pedagógicos e profissional–pedagógico na formação 

• De sentidos separados das profissões para uma integração de sistemas de conhecimento 
pedagógicos nas áreas sociais, profissionais e especiais 

• Do “abandono do conceito de integração” para uma estratégia de inclusão construtiva e 
complementar 

• De medidas que separam para uma construção flexível e integradora de ofertas de formação e 
apoio 

• De medidas isoladas de Pós-Formação Profissional e de Formação Profissional Continuada nos 
contextos de trabalho já existentes para Pós-Formação Profissional e Formação Profissional 
Continuada orientada para o trabalho 

                                                           
24 Pedagogia Social e Trabalho Social são normalmente unidos no curso de Trabalho Social.  
25 Às vezes o ano prático para receber um reconhecimento oficial do título é integrado no próprio currículo da Universidade. 
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• De pedagogias especiais e da observação de postulados de diferencias como categorias sociais 
para uma "diferença igualitária" 

• De uma Formação Profissional, Pós-Formação Profissional, Formação Profissional Continuada, 
relacionadas às disciplinas cientificas e às profissões para uma qualificação e profissionalização 
que ultrapasse e complemente as profissões. 

 

4.1.4 Pedagogos na Educação Especial  

A Educação Especial como uma (sub)disciplina das Ciências da Pedagogia se caracteriza por uma 
segmentação que se exprime em diferentes termos dos cursos: Educação Especial, Educação para 
Deficientes, Educação para a Reabilitação ou Educação para a Integração (ver MOSER et alii, 2008, p. 83). A 
Inclusão poderia ser considerada como o núcleo da disciplina da Educação Especial. Embora no discurso 
se encontre uma orientação focalizada em professores e sua atividade na escola normal, sobretudo 
relacionado com o ensino fundamental (1ª ao 4ª ano) determinado por uma compressão muito estreita 
de Inclusão26. A Formação Profissional representa para a Educação Especial só uma temática periférica. 
Só poucos cursos integram a Educação Especial como disciplina da carreira para futuros professores de 
Formação Profissional.27 

Na perspectiva do Potencial para o Futuro refletindo a realidade atual são formuladas nesta área as 
seguintes tarefas de desenvolvimento relacionadas à Inclusão, trocar: 

• De uma lógica própria de um segmento da disciplina (“Área Especial”) para uma rede com 
Ciências de Pedagogia/Ciências de Formação 

• De uma divisão de trabalho baseado no segmento da disciplina para uma responsabilidade 
comum orientada ao desenvolvimento de competências 

• De uma focalização no indivíduo para uma perspectiva de mediação de indivíduo-sociedade 
• De uma reivindicação normativa da profissão para um espectro de competências de 

profissionalização orientado para ações e exigências. 
 

4.1.5 Psicólogos 

Os psicólogos formam-se a partir da conclusão de pelo menos dez semestres na Universidade, Fooken & 
Sticker (2009). Aparentemente existe baixa recepção do Paradigma da Inclusão na Psicologia, que 
possivelmente tenha uma relação com a sua conotação e programação política. No ano 2009 foi 
colocado no contexto da Conferencia da Associação de Psicólogos Alemães (Delegiertenkonferenz des 
Berufverbands Deustcher Psychologinnen und Psychologen - BDP) o pedido de Inclusão no sentido de 
abrir o Sistema Regular de Escolas para crianças com deficiências. A Associação orienta-se com isso 

                                                           
26 Como o curso mais amplo encontra-se „Pedagogia Inclusiva“ na Universidade de Bremen (http://fab12.uni-bremen.de/de/inklusive-
paedagogik.html ); também lá o enfoque é Educação Especial nas escolas, sobretudo nas escolas especiais e escolas de ensino fundamental. No 
curso Educação Especial Integrada na Universidade de Bielefeld encontra-se a particularidade de que a formação dos professores de Educação 
Especial é integrada institucionalmente, curricularmente e pessoalmente no estudo da disciplina das Ciências da Pedagogia (ver LÜTIE-KLOSE e 
MÜLER 2012, p. 235 e seg.). 
27 Uma exceção a isto representa o enfoque dado na „Pedagogia Especial e Pedagogia Social“ no Instituto de Pedagogia Profissional e Formação 
de Adultos da Universidade de Hannover http://www.ifbe.uni-hannover.de/sop.html . 

http://fab12.uni-bremen.de/de/inklusive-paedagogik.html
http://fab12.uni-bremen.de/de/inklusive-paedagogik.html
http://www.ifbe.uni-hannover.de/sop.html
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também ao grupo de pais “que não estão ameaçados pela exclusão”, pois com Inclusão está relacionada 
a perda do medo a uma declinação do nível de formação (DEUTSCHE GESSELSCHAF FÜR PSICHOLOGIE 2009, 

p.189). 

Na perspectiva do Potencial para o Futuro refletindo a realidade atual são formuladas nesta área as 
seguintes tarefas de desenvolvimento relacionadas à Inclusão, trocar: 

• De um desvio patológico de uma norma para uma capacidade de desenvolvimento potencial. 
• Da cura para a prevenção  

Como conclusão pode-se constatar que, profissionalismo não pode ser definido independentemente da 
disciplina em si – especialmente através do questionamento dos atores, ainda mais quando este 
questionamento for legitimado com base numa metodologia. Profissionalismo só é implicitamente 
detectado através das suas manifestações na integração social e, por sua vez, requer um alto nível de 
conhecimento cientifico. As tarefas identificadas e suas soluções fazem parte dessas áreas de relevância, 
mas também é importante ressaltar o quadro jurídico desses contextos, o reequilíbrio da relação entre o 
público e o privado e as tendências de mercantilização. 

4.2 As pesquisas internacionais sobre a formação profissional inclusiva  

As pesquisas internacionais sobre questões de Formação Profissional Inclusiva - com exceção dos países 
de língua alemã, com sistemas de formação profissional comparáveis e com uma pesquisa 
predominantemente comum sobre Formação Profissional (Áustria, Suíça) – são muito diferentes por 
causa das suas condições diversas para a formação, mesmo em relação a outros países dentro da Europa 
(ver FROMMBERGER 2004, RAUNER 2005, 2009) não são muito férteis dentro da intenção desta experiência. 
Talvez pudessem ser usadas, com respeito à questão específica das equipes multiprofissionais, as 
experiências das escolas normais da Escandinávia (ver OTTO e COELEN 2005). Para utilizar as potencialidades 
específicas de pessoas com deficiência em setores específicos da economia e empresas encontram-se 
relatórios nacionais e internacionais sobre determinadas práticas (por exemplo, para funcionários com 
transtornos autistas no setor de TI). Estes relatórios poderiam ter um efeito positivo para uma revisão de 
indicações inadequadas, no entanto, numa perspectiva científica a relação com inclusão deles, poderia 
ser criticada devido à lógica utilitária de Empregabilidade. Assim, entre outros, Lehnhardt et alii (2012), 
referindo-se a seus estudos empíricos para diagnósticos tardios dos distúrbios de autismo (ASD), 
apontam que os portadores desta doença muitas vezes apresentam um alto desempenho de 
compensação cognitiva nos seus distúrbios autistas, mas, ao mesmo tempo, são expostos a um alto nível 
de sofrimento e exclusão em outras áreas da vida.  

O fato é que existem problemas semelhantes em outras partes do mundo e a questão da inclusão 
escapa, em última instância, dada a interdependência internacional-globalizada é evidente que o 
problema não é apenas nacional.  Existem pesquisas sobre isso, por exemplo, o projeto da Rede Brasil-
Alemanha Desenvolvimento de Sujeitos e Pesquisa sobre Inclusão realizado entre a Universidade de 
Siegen e a de Campinas (ver BUCHMANN e HUISINGA 2011). Através de seminários conjuntos, teses de 
doutorandos brasileiros, no programa internacional de doutorado – INEDD - na Universidade de Siegen e 
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cursos on-line compartilhados entre estudantes de Siegen e Campinas28, nessas atividades foram 
colocadas questões de inclusão numa maneira específica para desenvolver uma nova geração de jovens 
cientistas num discurso internacional. 

 
5   Exigências para a profissionalização dos especialistas no contexto de uma Formação  

   Profissional Inclusiva  
 
Profissionalismo Pedagógico deve possibilitar aos jovens o desenvolvimento de um complexo espectro 
de competência de perante si mesmo (selfkompetenz), competência perante objetos (sachkompetenz), 
competência perante a sociedade (sozialkompetenz). Os jovens precisam de uma formação básica sobre 
economia técnica, ecologia, saúde, política social para poder estruturar as reconfigurações socialmente 
impostas entre trabalho de subsistência, pois eles são dependentes, para um bom desenvolvimento do 
seu futuro, de uma educação que tenha uma base técnico-econômica, ecológica e da saúde, política e 
social necessárias para as reconfigurações socialmente impostas entre emprego, trabalho público e 
trabalho para a reprodução privada29. 

No contexto de Formação Profissional Inclusiva são necessárias mudanças - como nós mostramos - além 
de alterações no nível de estrutura e sistema, devem ser mudanças nos processos de construção no nível 
da ação pedagógica. Devido à complexidade do contexto pedagógico de ação, as exigências para a 
profissionalização dos especialistas referem-se tanto a sua atividade principal,  como a um leque de 
tarefas muito abrangente: quer dizer, intervenções pedagógicas relacionadas com o indivíduo e  com o 
acompanhamento individual da formação de jovens mas também com  cooperaçã entre os sistemas de 
redes de profissões nos níveis institucionais e regionais. 

• auto-reflexibilidade de especialistas pedagógicos para a transformação de hábitos, de 
atitude e como base para “settings”(ferramentas) inclusivas de aprendizagem   

Como uma dimensão central de profissionalização dos especialistas pedagógicos, deve-se considerar a 
capacidade de auto-reflexão, pois o questionamento dos próprios esquemas de pensamento, percepção 
e esquemas de ação são condições necessárias para a produção de processos de formação orientados 
aos sujeitos, com a finalidade de que a própria "folha de interpretação" (BYLINSKI 1996) e "pressupostos e 
evidencia"(VESTER 2008) não levem à exclusão e os jovens não possam desenvolver seu potencial”. Vester 
(p. 85) mostra esta importância: "Só a competência dos professores de decifrar e refletir diferenças 
simbólicas entre classes sociais, permitiria uma promoção pedagógica de igualdade de oportunidades". 
O mesmo mostra a discussão, as contradições ou antinomias da atividade pedagógica profissional. 
Helsper (1996, p. 527) refere-se, neste contexto, por exemplo "a tensão entre controle administrativo e 
autonomia", bem como sobre“ a tensão entre proximidade e distância" e sobre "a posição precária do 
professor entre inspeção escolar, alunos e pais" como problemas profissionais de ação pedagógica a 
serem considerados. Em relação ao trabalho social, a disputa sobre o dilema estrutural entre "apoio e 
controle", é discutida como "paradoxo da ação profissional" (ver BECKER-LENZ 2005, pp. 87). Porque esses 

                                                           
28  O seminário online foi realizado no ano de 2009 no Bachelor  do Curso de Pedagogia com o título: “Desenvolvimento e Inclusão que se 
encontram na interface entre Pedagogia para Formação Profissional, Pedagogia Escolar e Pedagogia Social (ver Huisinga e Klein, 2009). 
29 Para esta configuração de trabalho ver Buchmann (2007). 
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dilemas de ação não podem ser resolvidos, a necessidade de uma reflexão da ação profissional é 
importante quando se encontram "nós paradoxais" (ver HELSPER 1996, p. 528). 

 

• Desenvolvimento de currículos de Formação Profissional e Pós-Formação Profissional 
modularizados visando competência e profissionalismo - “Cases Mangement Pedagógico” 
- para a concretização da Formação Profissional Inclusiva  

Novas competências na profissão devem ser exigidas, sobre tudo, competências científicas e de 
diagnóstico da Formação Profissional, competência para construir currículos, competências didático-
metodológicas, e competências políticas dos profissionais pedagógicos. De isso fazem parte, por 
exemplo, a capacidade de realizar sistematicamente diagnóstico e reconhecimento precoce e nessa 
relação um desenvolvimento de competência, com vistas para as passagens de níveis de risco, (escola-
formação, formação-emprego). Os profissionais pedagógicos precisam ainda conhecimentos específicos 
sobre os processos sociais de transformação, sobre problemas específicos e heterogêneos de jovens, 
sobre as áreas de ação na vida cotidiana e na profissão, sobre conhecimentos das possibilidades de apoio 
e sobre as condições jurídicas.  

São muito importantes competências de cooperação e comunicação (“competências intermediais”), que 
fortaleçam a construção de Sistemas de Redes numa colaboração inter-docentes pedagógicos dentro da 
perspectiva de Case Management na área da Ciência da Formação Profissional (BUCHMANN 2004), isto tem 
uma qualidade particular, que possibilita: 

a)  compreender as condições da transformação social na sua relevância para problemas 
curriculares e refletir sobre elas, 

b) conhecer as situações psicossociais e motivacionais que foram transformadas e as experiências 
de socialização dos jovens, 

c) realizar a relação com isso intervenções pedagógicas, cientificamente legitimadas. 
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Fig. 4: Áreas de profissionalização pedagógica no contexto da Formação Profissional 
(ver INDEX FÜR INKLUSION, BOBAN & HINZ 2003) 

• A construção de culturas inclusivas como fundamento para o desenvolvimento de práticas 
de uma Formação Profissional Inclusiva 

No Índex für Inklusion (BOBAN e HINZ 2003) encontra-se uma referência a contextos comparáveis, quando 
se apresentam propostas para a reflexão e auto-avaliação na relação de um desenvolvimento 
sistemático na escola. O enfoque do Index é o de: perceber a riqueza existente na organização, aceitá-la 
e experimentá-la como valiosa e como um acréscimo. O contexto do desenvolvimento de uma 
organização inclusiva é formado por três dimensões relacionadas de forma complementar: “deve-se criar 
culturas inclusivas, realizar estruturas inclusivas e desenvolver práticas inclusivas” (Ibid. p.14). 
Conscientemente a dimensão de “criar culturas inclusivas“ é colocada como fundamento do triângulo e 
considerada como “o coração do desenvolvimento da escola” (ibd). Boban e Hinz constatam que através 
do desenvolvimento de valores inclusivos junto ao de relações cooperativas podem ser iniciadas 
transformações nas outras dimensões (ibid) 
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• Formação Profissional Inclusiva precisa de uma transversalidade entre os profissionais do 
Sistema da Rede Regional de Trabalho. 

Em resumo, apresentamos aqui, as principais demandas para os especialistas no contexto de Formação 
Profissional Inclusiva, ver Esquema 1, tendo em conta as observações dos capítulos 3 e 4.  

• É comprovado que, certamente, as equipes multiprofissionais que atuam nas escolas 
profissionais, nas empresas, nas instituições externas às empresas e supra-empresarais e nas instituições 
externas à escola devem ser ampliadas no contexto do desenvolvimento de instituições inclusivas. Os 
agentes sociais devem construir o espaço social de modo que seja possível a real participação na 
formação e que o desenvolvimento se oriente à participação social.  

• Garantir e providenciar a prevenção e o tratamento de jovens com deficiências físicas e mentais, 
com a condição e o acompanhamento de intervenções pedagógicas de, por exemplo, especialistas de 
saúde (enfermeiros, logopedágogos, psicólogos e/ou ergoterapeutas). 

• Modelos e problemas de financiamento requerem uma cooperação com os funcionários da 
Agencia Federal de Trabalho e das instituições de Seguridade Social. 

• A necessidade de acesso sem barreiras – num sentido literal e figurado – requer novas demandas 
para a arquitetura escolar e empresarial na cooperação com especialistas pedagógicos (SCHRÖTELER-VON 
BRANDT et alii, 2012). As opções, chances e riscos do E-learning deveriam ser analisadas nesta relação (ver 
também BUCHMANN e HUISINGA 2012). 

• A demanda, frequentemente formulada, para “uma aprendizagem ao longo da vida” recebe uma 
conotação completamente nova, quando existe uma reflexão sobre os modelos regionais de um estilo 
inclusivo de vida que integre aprendizagem e trabalho; porque a inclusão não é concluída com a 
aquisição de um diploma. 

 

 

Solicitações e Sistemas de Conhecimento de Formação Profissional Inclusiva para o Profissionalismo 
dos Especialistas 

 

 Área de tarefas Nível Solicitações  Sistemas de 
Conhecimento 

Re
de  
De 

 
Co
op
er
aç
ão  
 

 
Planejamento 
(Regional) de 
Desenvolvimento de 
Escolas e Instituições:  
Desenvolvimento 
Inclusivo de 
Organização de 
Pessoas  
 

 
Região 

 Apoio de processos 
do desenvolvimento 
de estruturais 
regionais  
Desenvolvimento de 
ofertas regionais-
específicas de 
Formação 
(Profissional)  
  

Processos de 
transformação social, 
condições do contexto 
de acordo com quadro 
jurídico,lógicas 
diferentes e 
institucionais de ação,  
Dimensões de ação 
para espaços sociais 
(por exemplo 
geográficas, 
arquitetônicas, 
mediáticas, relações) 
Sistema de trabalho em 
rede 

 
Instituições 

Atuação intermedial 
entre instituições no 
contexto regional  
Coordenação e 
direção dos atores e 



31 
 

ofertas na perspectiva 
de desenvolvimento 
de um perfil  
   

 
Profissões 

Colaboração dos 
especialistas 
pedagógicos em 
multiprofissionais 
Comunicação entre os 
diferentes 
especialistas no 
contexto regional 
 

Ampliação da equipe 
orientada para as 
interfaces (entre 
outras: cuidado, 
acompanhamento) 
 Conhecimento de 
funções na perspectiva 
das profissões 
envolvidas 
(Auto-compreensão 
diferente, profissional) 
 

 
Int
er
ve
n 
çã
o 
 

Or
ie
nt
ad
a 
 

Pa
ra 
 o 
 

suj
eit
o  

 
Construção de 
Settings inclusivos, 
acompanhamento 
individual (de 
Formação) e apoio no 
contexto de 
Orientação 
Profissional, 
Preparação para 
Formação Profissional 
e Formação 
Profissional: 
 Case Management 
Pedagógico 
 

 
 Intervenção 
Pedagógica 

Construção de 
processos de 
aprendizagem e 
acompanhamento de 
processos de 
aprendizagem 
orientada para o 
sujeito 
 

Possibilidades de apoio 
orientado para o 
potencial, aspectos do 
trabalho 
psicodinâmicos dos 
sentidos 
Construção de áreas de 
aprendizagem que 
possam conectar-se  
Conselho do  
Consulta colegiada de 
casos  

 
Individuo 

Acompanhamento de 
Formação e de 
passagem orientado 
para os indivíduos e 
suas biografias  

Situações de Profissões 
específicas e 
heterogêneas de 
crianças e jovens  
 
Actantes 
interindividuais que 
representam  o social e 
o individual 
 Áreas de ação da vida 
cotidiana e da profissão 

Esquema 1: Solicitações e Sistemas de Conhecimento de Formação Profissional Inclusiva 
para o Profissionalismo dos Especialistas 
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6 Perspectivas: Inclusão precisa uma ofensiva de qualificação e profissionalização 
 

Para minimizar o potencial de risco individual e social e para atender às perspectivas de inclusão, as 
posições empíricas do capitulo 1.3 não são suficientes, por isso é fundamental construir e implementar 
alternativas institucionais e curriculares para o trabalho prático na formação profissional, que 
correspondem: 

• às disposições especificas dos jovens bem como  
• às demandas dos contextos de trabalho altamente tecnológicos e científicos 

Tal programa de desenvolvimento não se pode legitimar dedutiva ou indutivamente, mas este programa 
apresenta um trabalho permanente de correlação de agentes profissionais na perspectiva de Sistemas 
de Conhecimentos Disciplinares e Interdisciplinares. 

 

6.1 Desideratos da pesquisa 

São pré-requisitos essenciais para uma Formação Profissional Inclusiva : o desenvolvimento de currículos 
“Case Manegement Pedagogico” modularizados visando a competência e o profissionalismo, a 
capacidade auto-reflexiva dos especialistas pedagógicos, o desenvolvimento de culturas inclusivas, e 
também um Sistema Regional de Trabalho em Rede, supraprofissionais. Em relação a isto podem-se 
formular quatro desideratos muito importantes para a pesquisa :  

 

1. Enfoque da pesquisa: expansão do conhecimento sobre o sujeito  

• sobre os adolescentes nos processos de transformação (entre outros: os processos de estigmatização e 
exclusão, o surgimento de resistências de aprendizagem e de padrões de negação, que são fatores 
condicionantes do desenvolvimento de estratégias de enfrentamento e as relações entre o caráter social 
e individual dos jovens)  

• sobre os especialistas pedagógicos, suas práticas habituais e sua flexibilidade de papéis. 

 

2. Enfoque da pesquisa: Expansão do conhecimento curricular 

• sobre as demandas de um potencial concreto de trabalho, empiricamente asseguradas na Ciência da 
Formação Profissional, que a geração jovem precisa para superar a reconfiguração de emprego-
trabalho público-trabalho familiar  

• sobre as intervenções pedagógicas adequadas e legitimadas na Ciência da Formação Profissional sob 
as medidas "questão principal metodológica", representações e conteúdo da formação. 

 

3 Enfoque de Pesquisa: Expansão do conhecimento sobre instituições  

• para conhecimento estrutural sobre instituições pedagógicas em transformação  

• para a relação do sistema Dual de Formação Profissional, serviços de juventude, formação continuada 
e formação do sujeito, relação escola profissional e escola geral 
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• para o funcionamento dos Sistemas de Desajustes de Socialização. 

 

4. Enfoque de Pesquisa: Expansão do conhecimento do Sistema de Redes 

.• para cooperações entre colegas e supra-profissionais  

• para a reorganização do financiamento público e privado e fluxo de recursos. 

A concretização ou o resumo de perspectivas desenvolvimento e pesquisa estão indicadas no Esquema 2 
abaixo, apresentando os diferentes níveis de profissionalismo pedagógico (as relações com os efeitos), 
embora a pesquisa não tenha a pretensão de ser exaustiva, ela acentua uma complexidade que deve ser 
cientificamente resolvida, ao mesmo ela apresenta pontos de contato com questões de pesquisa das 
outras áreas do Sistema de Formação sobre tudo com provedores e receptores do Sistema de Formação 
Profissional. 

Na perspectiva da teoria do conhecimento, essa abordagem de pesquisa é caracterizada pelas formas 
específicas de uma pesquisa básica, superando as dicotomias tradicionalmente dominantes de pesquisa 
básica e da pesquisa aplicada numa relação teórico-prática a favor de uma orientação para o problema, 
que se adequa à complexidade das práticas de ação social. 

Objeto de Pesquisa e Desenvolvimento no Contexto de Formação Profissional Inclusiva 

 

MICRO-NÍVEL 
Implicações relacionados 

com o sujeito  

MESO-NÍVEL  
Implicações institucionais  

EXO-NÍVEL  
Implicações 
estruturais  

MACRO-NÍVEL  
implicações sociais  

• Conhecimento 
Pedagógico sobre  
Adolescente nos 
processos de 
transformação: 
estimagtização e 
processos de exclusão 
surgimento de 
resistências de 
aprendizagem  e 
padrões  de negação, 
fatores condicionais do 
desenvolvimento de 
estratégias de 
superação, contextos 
entre características 
sociais e individuais de 
jovens,    

• Formas de Diagnóstico 
da análise do Potencial  

• Construção de uma área 

• Cooperações entre 
profissionais e supra-
profissionais  

• Conhecimento de 
estruturas sobre 
instituições 
pedagógicas em 
transformação  

• Relação de empresa, 
apoio à Juventude, 
formação continuada e 
formação do sujeito  

• Relação escolas 
profissionais – escolas 
normais 

• Segmentação de 
oligopólio e segregação 
de instituições de 
formação  

• Análise e 
reorganização do 

• Modos de funções 
de sistemas 
incompatíveis  de 
socialização  

• Socialização 
linguística, códigos 
de linguagem, 
dialetos étnicos 

• Socialização 
através da família 
relacionado às 
classes sociais 

• Conquista de 
padrões de 
pertinência e de 
desvio  

• Conquista de 
padrões de 
Solidariedade e/ou 
de egocentrismo 

• Processos de 

• Novas 
arquiteturas de 
conhecimento 
transdisciplinar 
sobre 
aprendizagem 

• Reorganização 
de emprego, 
trabalho 
honorário, e 
trabalho familiar  

• Novos 
procedimentos 
de orientação 
para escolha de 
uma profissão e 
para preparação 
à profissão como 
orientação na 
vida. 

• Desenvolvimento 
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de aprendizagem que 
desenvolva o potencial  

• Construção de Settings 
pedagógicos que 
estimulem a posição 
básica de inclusiva e 
formas de consciência  

• Intercâmbio entre o agir 
profissional e „Situações 
chaves“ de jovens  

• Avaliações para a 
eficiência de Sistemas 
Pedagógicos de 
Motivação  

financiamento e do 
fluxo de recursos 

• Problemática da 
interface entre 
diferentes leis sociais 
(SGB II, III, VIII und IX) e 
as leis escolares 

• Modelos adequados 
para assegurar a 
qualidade  

conquistas de 
Hábitos  

• Flexibilidades de 
Papéis  

• Novas filosofias de 
empresas e de 
culturas, novos 
conceitos de 
organização   

• Deslocamentos 
setoriais e 
Desenvolvimento 
de setores de 
produção  

 

e avaliação de 
modelos 
regionais 
„Aprender – 
trabalhar-viver“ 

•  

Esquema 2: Objeto de Pesquisa e Desenvolvimento no Contexto de Formação Profissional Inclusiva 

A capacitação dos especialistas que já trabalham e de aqueles que vão trabalhar deveria ser relacionada 
a um processo de profissionalização em diferentes etapas com elementos de Formação e Formação 
Continuada.  

6.2 Inclusão através de uma estratégia de profissionalização em diferentes etapas. 

No contexto de um processo de inclusão realizada em etapas, poderia-se formular opções a curto e 
longo prazo, que ao mesmo tempo tenham uma relação para a moderação das exclusões já existentes 
(Sistema de Passagem), inclusive com as medidas de profilaxia e de profissionalização.   Relacionando-se 
com a formação de especialistas pedagógicos (Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Deutschen 
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 2009, p. 40-41) e que podem compreender-se como iniciativas 
que precisam ser realizadas nos contextos específicos regionais: 

Opções de Curto Prazo: Desenvolvimento (Inicialização) 

Pesquisa e Ensino 

• Realizar módulos e ofertas continuas de aulas, que se relacionem com as condições sociais-
estruturais e as competências pedagógicas inclusivas de atuação, incluindo Diagnóstico, 
Planejamento de Desenvolvimento de Escolas e Sistema de Trabalho em Rede (expansão do 
currículo básico na Pedagogia da Formação Profissional, Pedagogia da Economia.  

• Fixar a oferta de inclusão nos regulamentos e módulos de formação como disciplina optativas e/ou 
obrigatórias e/ou desenvolvimento de um enfoque no currículo: Formação na Pedagogia da Inclusão 
no lugar de uma disciplina no estudo de professorado. 

• Relacionar os cursos de estudo. 

• Organização de grupos de pesquisas relacionados com inclusão e organização de associações de 
professores interdisciplinares. 

• Inicialização de associações de pesquisa baseado nas ciências do sujeito numa cooperação entre 
universidades, universidades técnicas e instituições de pesquisa fora das universidades. 
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Formação Pós-profissional e Formação Continuada 

• Cursos de Estudos de Formação Continuada: ofertas de qualificação como complemento do curso de 
professorado nas escolas de formação profissional /colégios profissionais, como complemento nos 
cursos de Pedagogia Social e Educação Especial e como complemento para pessoas já qualificadas na 
sua profissão. 

• Formação Pós-profissional como acompanhamento de um processo: Formação Pós-profissional e 
Formação Continuada numa perspectiva supra-institucional e supra-profissional (uma construção de 
áreas de aprendizagem orientada para a inclusão e desenvolvimento, Conselho Colegiado de Casos, 
Estudo de caso). 

• Settings (Ferramentas) de Formação Pós-profissional orientadas ao espaço social para os 
especialistas: elaboração de conceitos de Formação Continuada para escola, empresa e funcionários, 
que experimentem novas formas de distribuição de conhecimentos.  

• Reflexão teoria/prática, seminários científicos de reflexão acompanhados por um programa de 
mentoring (Multiplicados de práticas de ação). 

 

Opções a longo prazo: Elaboração (Implementação)  

 

Pesquisa e Ensino 

• Exploração de arquiteturas de conhecimento orientadas ao Sujeito/Inclusão e a implementação nos 
cursos relevantes 

• Conceitos de qualificação e profissionalização elaborados e relacionados modularmente que possam 
ser usados na formação acadêmica, mas também na Formação Pós-profissional e na Formação 
Continuada de especialistas (com partes quantitativas diferentes)   

• Construção de cursos de Formação Continuada (acompanhando a profissão) com a disciplina 
expandida Pedagogia da Inclusão  

• Implementação de cursos Ciências de Pedagogia orientados para o desenvolvimento do sujeito e da 
inclusão  

• Integração de módulos de reflexão acompanhando os cursos com o objetivo de desenvolver práticas 
habituais de todos os atores na Formação Profissional com a perspectiva de uma orientação para o 
potencial  

• Curso Universitário Geral orientado para desenvolvimento e inclusão nos cursos pedagógicos 

• Estágios práticos acompanhando o curso nas instituições de Formação Profissional para estimular 
questões nos seminários e para a pesquisa de Formação Profissional 

• Reformular o contexto de referencia disciplinar 

 

Formação Pós-profissional e Formação Continuada 

• Desenvolvimento de currículos de Formação Continuada numa forma modular 
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• Formação Pós-profissional e Formação Continuada relacionadas regionalmente de forma supra-
profissional e supra-institucional 

 

O discurso atual sobre a inclusão questiona de muitas formas o que parece ser normal e positivo, 
convida a todos os atores da formação a analisar a própria contribuição numa perspectiva crítica e talvez 
reformular essa contribuição, reorganizar ou criar uma nova elaboração. Neste processo aparecem 
diferentes contradições e defasagens que produzem novas antinomias – também porque um acesso 
científico consegue sempre entender só uma parte da complexidade que é a pratica social e as suas 
relações. No nosso texto não esclarecemos explicitamente os contextos complexos de uma perspectiva 
de inclusão relacionada com o problema da divisão dos recursos sociais, embora esta pergunta seja 
evidente para uma decisão política a favor de um sistema de formação inclusiva. 

Existe claramente a necessidade de uma ofensiva de ações para a profissionalização e a qualificação, que 
devem ser reafirmadas e fortalecidas por pesquisas adequadas e por mudanças de políticas. Assim 
poderá ser encontrada a oportunidade de chegar a um novo nível de racionalidade para lidar com os 
problemas da próxima geração. 


