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 [...] e, se nos cabe apenas decepção, 
colapso, lapso, rapto, corrupção? 

e mais desgraça, mais degradação? 
concentração, má distribuição? 

então a nossa contribuição 
não é senão canção, consolação? 

não haverá então mais solução? 
não, não, não, não, não... 

Ecos do ão 

[...] nós temos que fazer com precisão 
entre projeto e sonho a distinção 

para sonhar enfim sem ilusão 
o sonho luminoso da razão 

Ecos do ão 

[...] e é só ruina, tudo em construção 
e a vasta selva, só devastação 

não haverá então mais salvação? 
não, não, não, não, não... 

Ecos do ão 

porque não somos só intuição 
nem só pé-de-chinelo, pé no chão 

nós temos violência e perversão 
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Ecos do ão 

mas, se nós temos planos, e eles são 
o fim da fome e da difamação 

por que não pô-los logo em ação? 
tal seja agora a inauguração 

da nova nossa civilização 
tão singular igual ao nosso ão 

e sejam belos, livres, luminosos 
os nossos sonhos de nação. 

Lenine  



 

 

RESUMO 

 

O presente artigo  teve como objetivo compreender como os professores do curso 

de Pedagogia têm construído saberes para atuar com alunos com deficiência. A 

metodologia utilizada foi de cunho qualitativo, com base na abordagem da pesquisa 

narrativa, por entendermos que, a partir das narrativas dos docentes do ensino 

superior, poderíamos identificar e caracterizar os saberes construídos pelos 

professores do curso de pedagogia, bem como a origem desses saberes quando do 

trabalho com os alunos com deficiência, considerando todas as possibilidades e 

movimentos que envolvem esse processo.  Tivemos como campo de investigação a 

Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central – FACHUSC, na Cidade de 

Salgueiro/PE. Constituíram-se sujeitos desse estudo seis docentes do Curso de 

Pedagogia que trabalham com alunos com deficiência em suas salas de aula. Sobre 

o procedimento de coleta de dados, foi utilizada a entrevista narrativa, posto que esta 

permite que o professor seja simultaneamente sujeito e objeto de estudo, trazendo-o 

para o centro das investigações. Ou seja, ao narrar as suas experiências como 

formador, o professor externa sua subjetividade e o conhecimento que tem de si. Os 

dados coletados foram tratados, organizados e analisados através dos procedimentos da 

análise temática. Os resultados da pesquisa apontam que, embora os educadores não 

tenham uma formação voltada para a educação inclusiva, eles apresentam saberes 

construídos na própria prática pedagógica voltados para a inclusão educacional. 

Identificamos um total de dezenove saberes inclusivos, os quais foram classificados 

em quatro categorias analíticas: o saber central, os saberes estruturantes, os 

saberes periféricos e os saberes isolados. Quanto à origem desses saberes, o 

estudo revelou que eles advêm de vários contextos: contexto formativo do ensino 

superior, contexto formativo da educação básica e contextos formativos da formação 

de professores. Isto nos indica que os saberes, em sua maioria, foram construídos 

na aprendizagem da docência com os pares, com os intérpretes de libras, brailistas, 

professores da sala de atendimento educacional especializado, alunos, entre outros.  

As narrativas dos professores revelam, portanto, que os conhecimentos específicos 

e teóricos, relacionados à inclusão educacional, são, minimamente, construídos 

durante a sua formação inicial e continuada. Essa realidade reforça que, apesar das 

experiências vividas em sala de aula e nos diversos contextos educacionais 



 

 

contribuírem significativamente para a construção, mobilização e articulação de 

saberes docentes para a inclusão de todo e qualquer alunado, é necessário um 

maior investimento das políticas públicas no ensino superior, no sentido de 

proporcionar espaços formativos para todos da comunidade acadêmica (docentes, 

discentes, gestores e técnicos administrativos), a fim de possibilitar a construção de 

saberes que promovam práticas pedagógicas que assegurem o direito de acesso e 

permanência de todos os alunos nesta modalidade do ensino. 

 

Palavras-chave: Saberes Docentes; Educação Inclusiva; Ensino Superior. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed to understand how teachers of pedagogy have built knowledge 

to work with disabled pupils. Our methodology was of a qualitative with narrative 

research approach type and our field research was in "Faculdade de Ciências 

Humanas do Sertão Central – FACHUSC", at Salgueiro/PE. The subjects of this 

study were the teachers of the Pedagogy Faculty who have teached to disabled 

pupils. We used narrative interviews as data collection procedure. The collected data 

were processed, organized and analyzed through thematic analysis procedures. The 

results show that, although these teachers had not had oriented training for inclusive 

education, they have built knowledge through their own teaching practice focused on 

educational inclusion. These knowledges were categorized into four analytical 

categories: knowledge exchange, knowledge structuring, peripheral knowledge and 

isolated knowledge. The study reveals that the source of this knowledge comes from 

the following contexts: higher education, basic education and teacher training. This 

indicates that knowledge of these teachers was constructed during learning with 

other teachers and during their contact with interpreters of the Brazilian Sign 

Language, with interpreters of Braille, with teachers of specialized schooling, with 

pupils, among others. Through their narratives, we realized that the teachers' 

specialized and theoretical knowledge about inclusive education were built through 

their initial studies and were improved during their specialized studies. Therefore, the 

experiences in the classroom and in different educational contexts contributed 

significantly to the construction, mobilization and articulation of the knowledge of 

these teachers for the inclusion of all pupils. However, our study reveals the need for 

greater investment in public policies for higher education, providing specialized 

training for all teachers in order to enable the construction of knowledge and, 

consequently, create inclusive teaching practices. These changes can ensure the 

rights of all students in IES. 

 

Keywords: Teaching Knowledge; Inclusive Education; Higher Education 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Meu interesse pela construção de saberes docentes para a inclusão de 

alunos com deficiência advém da minha história profissional, quando pude observar 

que muitos professores, ao receberem esses alunos, relatavam não saber 

desenvolver uma prática pedagógica que atendesse  às necessidades deles em sala 

de aula. Tanto a experiência na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE), como a atuação como professora de atendimento especializado em escolas 

regulares, contribuíram significativamente para minhas reflexões sobre as 

dificuldades vividas pelos alunos que se encontravam “incluídos” em sala de aula 

regular e pelos professores que os acolhiam. 

No entanto, foi no exercício da docência numa instituição de ensino superior, 

através do relato de professores e de alunos com deficiência que cursavam 

Pedagogia, que identifiquei algumas dificuldades presentes no processo de ensino - 

aprendizagem. Por um lado, muitos alunos se queixavam da falta de preparo do 

professor para atender as suas necessidades e, por outro, o professor se dizia 

despreparado para receber esses alunos e não se via em condição de exercer a 

docência junto a uma gama tão diversificada de estudantes. Além disso, percebi na 

fala de alguns colegas/professores uma grande resistência em garantir a 

aprendizagem dos alunos com deficiência, apesar de suas falas revelarem 

preocupação com o processo de ensino- aprendizagem dessas pessoas.  

Alguns docentes enfatizaram, ainda, que o aluno com deficiência, quando 

colocado numa sala de aula regular, acabava por ser prejudicado em seu 

desenvolvimento. Segundo eles, faltavam tempo e formação docente, juntamente 

com um planejamento que contemplasse as necessidades educacionais dos alunos 

com deficiência, para eles e os demais, que compartilhavam esse espaço formativo. 

Outros docentes revelaram, por exemplo, que lhes faltavam amparos teóricos e 

metodológicos para lecionar a língua portuguesa (como segunda língua, no caso dos 

alunos surdos) e, ainda, que sentiam bastante dificuldade em avaliá-los. Esses 

mesmos professores manifestaram insegurança em relação à atuação dos 

intérpretes de libras, questionando a sua competência para traduzir as palavras 
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técnicas da disciplina e se havia uma correta compreensão sobre os termos 

apresentados. 

Embora o professor explicitasse esse despreparo para lidar com alunos com 

deficiência inseridos nas instituições de Ensino Superior, pude observar na instituição em 

que trabalhei um aumento significativo dos mesmos nesse nível de ensino. Diante 

desses docentes apresentava-se o desafio de ensinar a alunos cegos (ou que 

apresentavam baixa visão) ou ainda com problemas de surdez, dentre outros.  

Tal realidade levou-me a ingressar no Programa de Pós-Graduação em 

Educação, da Universidade Federal de Pernambuco onde, sob a orientação da 

Prof.ª Clarissa Araújo, vimos a importância de investigar como os professores dos 

cursos de Pedagogia, em Instituições de Ensino Superior, têm construído saberes 

para atender os alunos com deficiência presentes em suas salas de aula. Na nossa 

pesquisa o lócus de investigação foi o curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências 

Humanas do Sertão Central. Destacamos que o processo de interiorização geográfica 

do ensino superior, através da criação e da instalação de estabelecimentos desse 

nível de ensino, predominantemente, através das faculdades isoladas, mostra-nos a 

relevância de lançar um olhar sobre os processos formativos que acontecem nas 

regiões do sertão, como os da cidade de Salgueiro, por exemplo. 

A inclusão de pessoas com deficiência na sala de aula regular é uma 

realidade que implica mudanças urgentes. Segundo Mantoan (2003), o modelo 

educacional utilizado na atualidade mostra, há algum tempo, vários sinais de 

esgotamento. Surge dessa forma, um momento oportuno para as transformações 

que necessitam ser feitas, inclusive para o ensino superior, e que contemplem uma 

educação voltada para o reconhecimento das diferenças que objetive o pleno 

desenvolvimento de todos.  

No âmbito político e social, muitos são os documentos que preveem a 

inclusão do aluno com deficiência na sala de aula regular. Historicamente, sabemos 

que a década de 1990 foi marcada por grandes movimentos internacionais que 

fomentaram essa discussão. O primeiro desses movimentos, em que foram 

originados acordos e documentos com a finalidade de reverter a exclusão 

educacional, foi a Conferência Mundial sobre de Educação para Todos, realizada em 

1990, em Jomtien, que defende o direito fundamental à educação como sendo 

universal e reconhece que, apesar dos esforços, esse direito é alienado para mais 

de 100 milhões de pessoas no mundo (UNESCO, 1990). 
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A Declaração de Salamanca (1994) sobre Princípios, Política e Práticas na 

área de Educação Especial, reafirma o direito à educação para todos, incluindo a 

responsabilidade dos governos em oferecer educação para alunos com transtorno 

global do desenvolvimento, superdotação e altas habilidades, entre outros 

(UNESCO, 1994). 

No Brasil, os reflexos dos movimentos internacionais são identificados na 

legislação, a partir da Constituição Federal de 1988, no seu Art. n° 208, como 

também, na Lei nº 9.394/96, que garantem o atendimento educacional especializado 

para as pessoas com deficiência. Logo em seguida, no ano de 2001, a Lei nº 10.172 

aprova o Plano Nacional de Educação (PNE), que em seu texto abrange as pessoas 

com deficiência (BRASIL, 2001a). Esse entendimento do PNE é reforçado pela 

Resolução CNE/CB nº2, de 2001, que institui as diretrizes nacionais para a 

educação especial na educação básica (BRASIL, 2001b). Além dessas ferramentas 

legais, em 2008, foi lançada a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPE), que tem por objetivo atender a 

diversidade dos alunos no contexto escolar (BRASIL, 2008).  

No entanto, entre as principais questões que se apresentam diante da 

inclusão dos alunos com deficiência, em todos os níveis de ensino, está o problema 

da formação de professores, uma vez que o trabalho com a diversidade requer, de 

imediato, mudanças nas ações pedagógicas em sala de aula, que garantam uma 

educação de qualidade para todos os alunos, o que não tem se efetivado a contento. 

Como nos aponta Carvalho (2005), o professor aprendeu a programar a aula sob a 

hegemonia da normalidade, como se houvesse um aluno “padrão” que servisse de 

modelo aos demais, caminhando, desse modo, em direção a uma prática 

pedagógica segregadora, ou mesmo excludente. 

Nesse contexto, é preciso considerar a formação de professores como 

condição fundamental para que a educação inclusiva seja uma realidade. Em 

relação a isso, Mantoan (2005) sinaliza que todos os níveis de formação de 

professores precisam ter modificados os seus currículos, objetivando, por parte dos 

futuros professores, a aprendizagem de práticas de ensino adequadas às 

diferenças. Segundo a autora, faz-se necessário apresentar outras formas de 

preparar profissionais para modificar a escola, na perspectiva de uma abertura 

incondicional para as diferenças e para a promoção de um ensino de qualidade. 

Assim sendo, 
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A cooperação, as autonomias intelectual e social e a aprendizagem ativa 
são condições que propiciam o desenvolvimento global de todos os 
professores, no processo de aprimoramento profissional. Como se 
considera o professor uma referência para o aluno, e não apenas um mero 
instrutor, a formação enfatiza a importância de seu papel, tanto na 
construção do conhecimento, como na formação de valores e atitudes do 
cidadão. Assim sendo, a formação vai além dos aspectos instrumentais de 
ensino. Assim como qualquer aluno, os professores não aprendem no vazio. 
Por isso, a proposta de formação parte do “saber fazer” desses 
profissionais, que já possuem conhecimentos, experiências e práticas 
pedagógicas ao entrar em contato com a inclusão ou qualquer outra 
inovação profissional (MANTOAN, 2005, p. 82). 

 

Para o governo federal, as Instituições de Ensino Superior assumem um 

papel significativo para a proposta de educação inclusiva, pois “a formação e a 

capacitação docente impõem-se como meta principal a ser alcançada na 

concretização do sistema educacional que inclua a todos verdadeiramente” 

(BRASIL/MEC/SEESP, 1998, p. 4). 

Nessa perspectiva, Thoma (2005) salienta que as instituições de ensino e os 

docentes necessitam de uma postura política de respeito às diferenças, além de 

conhecimentos técnicos para saber trabalhar com aquelas relacionadas às pessoas 

com deficiência decorrentes de problemas de aprendizagem, de deficiências 

mentais, físicas ou sensoriais, de altas habilidades, de síndromes, condutas típicas 

ou outras. 

Para Santos (2002, p. 11), que também analisou o processo de formação dos 

graduandos do curso de Pedagogia quanto à preparação para incluir alunos com 

deficiência e constatou uma desarticulação entre formação e políticas de educação 

inclusiva, o curso de Pedagogia precisa “[...] ampliar as referências epistemológicas, 

teóricas e metodológicas - para assumir o desafio de formar educadores capazes de 

atuar na prática educativa de inclusão de alunos com deficiência [...]”. Nesse sentido, 

a formação pedagógica dos professores é pensada de modo a colaborar para que 

todos os profissionais da educação desenvolvam uma prática pedagógica mais 

reflexiva e comprometida, eticamente e politicamente, com as exigências do 

contexto atual, na garantia de direitos para uma efetiva igualdade de oportunidades 

e de sucesso, sobretudo, no processo de ensino e aprendizagem. 

Visando contribuir para o debate sobre a formação de professores, Franco 

(2008) pesquisou sobre a surdez e a educação superior e concluiu que tudo leva a 

crer que uma política cultural bilíngue está sendo traçada no Brasil para atender a 
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educação das pessoas surdas. Resta saber se ela configura uma abertura a uma 

nova lógica da prática como política e, sobretudo, como uma “educação inclusiva”, 

ou se não estará reforçando, conforme nos aponta Rocha (2013) com base nos 

estudos de Rodrigues (2006),  

 

[...] para o uso indiscriminado do termo inclusão, que tem sido utilizado nos 
diferentes setores das políticas públicas, provocando um distanciamento do seu 
real significado e a não efetivação concreta de ações inclusivas, tanto na realidade 
escolar, como também na sociedade de maneira geral (p. 51). 

 

 

A pesquisa de Oliveira (2009) sobre a inclusão educacional nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, em escolas que se declaram inclusivas e que apresentam 

alunos com deficiência matriculados em salas regulares, reforça o uso 

indiscriminado dessa terminologia. Como a autora aponta nos seus resultados, o 

paradigma inclusivo ainda não se constitui de fato nessas escolas. Existe um 

número pequeno de educadoras que, por meio de suas posturas de respeito à 

diversidade presente na escola, apresentam práticas pedagógicas inclusivas que 

potencializam as capacidades dos alunos com deficiência junto aos demais alunos 

da unidade escolar. 

Contribuindo para o debate sobre a inclusão educacional, Freitas (2011) 

examina as concepções de crianças sem deficiência, matriculadas na Educação 

Infantil, sobre a inclusão social de crianças com deficiência. Nos resultados 

encontrados, a autora chama nossa atenção para o fato de que a convivência e a 

interação de crianças com e sem deficiência trazem benefícios para todas. Seus 

estudos revelam que a reprodução da ação e a re-signifição da cultura durante a 

brincadeira, possibilita, no contexto escolar, pensar em estratégias que incluam 

efetivamente o outro. 

Diante do acima exposto, fomos percebendo que para haver a construção da 

identidade discente inclusiva, é necessário, antes de tudo, que a identidade docente 

seja inclusiva. Isso fica claro quando lemos o trabalho de Oliveira (2011) sobre o 

processo de construção da identidade do aluno de pedagogia, no curso de formação 

inicial, a partir dos saberes docentes mobilizados pelos professores e se essa 

identidade construída seria inclusiva. Esse estudo aponta que a maioria dos 

professores apresenta uma concepção integradora no que diz respeito à educação 



22 

 

das pessoas com deficiência. No entanto, o que é de fato revelado, muitas vezes, é 

que há uma prática pedagógica excludente. Os saberes mobilizados em sala de 

aula, com esse alunado, não estão numa perspectiva inclusiva. A autora chama 

nossa atenção para o fato de que a construção da identidade inclusiva, nesse 

espaço formativo, é resultante, sobretudo, das experiências dos alunos de 

pedagogia com os colegas surdos presentes em sala de aula. 

Quanto à inclusão de alunos com deficiência no ensino superior, Balbino 

(2010) realiza uma investigação sobre a inclusão de uma aluna com deficiência 

visual na Universidade Estadual de Alagoas. A pesquisa revela que apesar da 

proposta de educação inclusiva ser bem acolhida pela comunidade acadêmica, não 

existe uma política de inclusão efetiva nessa instituição de ensino. Isso se reflete na 

ausência de profissionais bem preparados para trabalhar com aqueles alunos, bem 

como de materiais pedagógicos e de uma estrutura física adequada. Existem ações 

isoladas em prol da educação dos alunos com deficiência, como o caso da aluna 

cega, que promovem o acolhimento e o respeito às diferenças. No entanto, estas 

ações não têm superado as barreiras ainda marcantes na realidade investigada. 

Gusmão (2011) buscou identificar fatores que facilitaram e/ou dificultaram o 

acesso e a permanência das pessoas com deficiência no ensino superior. O estudo 

envolveu o relato de experiências de escolaridade de oito alunos matriculados em 

Universidades e Faculdades de Recife – PE e João Pessoa – PB. Os resultados 

apontam um percentual pequeno de matrículas de jovens com deficiência no Ensino 

Superior, o que reflete o tempo maior de escolaridade deles para ingressarem neste 

nível de ensino. A pesquisadora ressalta que o preconceito e a falta de 

acessibilidade nas Universidades e Faculdades são entraves para o acesso e a 

permanência das pessoas com deficiência nas instituições de ensino superior. Assim 

como foi visto nos estudos de Balbino (idem), existem em algumas instituições de 

ensino ações isoladas que visam garantir a educação desses jovens. No entanto, há 

uma carência de políticas públicas e institucionais direcionadas para as 

especificidades desse grupo social.  

Nessa mesma direção, temos a pesquisa de Pieczkowski (2012), que analisa 

os limites e possibilidades do processo de inclusão de pessoas com deficiência no 

ensino superior. A autora ressalta que apesar do acesso de estudantes com 

deficiência ao ensino superior ter se democratizado nos últimos anos, ainda 

persistem barreiras comunicacionais, físicas, atitudinais, bem como dificuldades 
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relacionadas à aquisição de equipamentos e recursos pedagógicos, o que prejudica 

a efetivação da inclusão. De acordo com a pesquisadora, a ampliação desse acesso 

merece comemoração, porém requer cuidados para não repetirmos no ensino 

superior o que vem sendo observado na educação básica, ou seja, uma realidade na 

qual o estudante com deficiência representa apenas o aumento no número de 

matrículas e não a sua inclusão social. 

Contribuindo para a apreensão desse contexto social, trazemos os aportes de 

Pletsch (2009), que discorre sobre a formação de professores no Brasil, com ênfase 

na inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular. Para a autora, as 

dificuldades existentes na educação inclusiva são o reflexo do ensino superior, o 

qual tem gerado o despreparo e a falta de conhecimento dos professores da 

educação básica, os quais deveriam garantir a educação de todos os alunos. Isto 

leva a implicações nas representações construídas pelos professores frente à 

autonomia do estudante com deficiência, dentre outros aspectos. 

Nesse sentido, o trabalho de Musis e Carvalho (2010) chama nossa atenção 

para as representações que os professores constroem sobre a deficiência, uma vez 

que é com base nelas que eles norteiam suas práticas em sala de aula. Os autores 

ressaltam que um dos maiores entraves na inclusão de pessoas com deficiência é a 

falta de capacitação profissional, o preconceito e a discriminação. Tal fato nos 

impulsiona mais uma vez a refletir sobre o papel das IES na construção de saberes 

docentes que transformem essas representações, ainda tão fortes no contexto 

educacional. 

Percebemos ao longo de nossas leituras que, para haver nas IES uma 

educação inclusiva, é necessária uma reforma nos cursos de licenciatura que 

possibilite aos professores neles formados, agir de forma autônoma, pois são eles os 

agentes de mudança que atuarão na formação social de seus educandos.  

Cursos como o de Pedagogia, por exemplo, não podem continuar tratando de 

forma periférica a educação de alunos com deficiência, uma vez que a inclusão 

deles no ensino superior depende, dentre tantos outros aspectos, da formação 

desses profissionais. Por isso, em nossa pesquisa, estamos preocupados em 

compreender como os professores do curso de Pedagogia têm construído saberes 

para atuar junto aos alunos com deficiência inseridos nas salas de aulas do ensino 

superior.   
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A formação que nos interessa é a profissional, entendida como em 

permanente construção, na qual os professores aprendem a partir do próprio 

exercício da docência. No entendimento de Mizukami (2006), os domínios da teoria 

e os da prática se entrelaçam nos diferentes momentos da formação profissional e 

ao longo da carreira docente. Sob tal perspectiva, tanto a universidade quanto as 

escolas estariam envolvidas com os domínios da teoria e da prática.  

A formação profissional é, portanto, um processo contínuo de autoformação 

que envolve as dimensões individuais e coletivas em contextos e momentos 

diversificados durante a docência. Sob essa ótica, é importante destacar que, 

quando se pensa em formação profissional para a docência, deve-se lembrar que há 

uma vasta literatura específica que contribui enormemente para a delimitação de 

algumas direções e frentes de investimento importantes nos processos formativos 

dos professores (MIZUKAMI, 2006).  

Neste sentido, o aprendizado que se tem ao longo da vida é um testemunho 

vivenciado pelos docentes em suas práticas educativas que, no diálogo com os 

pares, partilham suas experiências e ampliam o foco dialógico e problematizado a 

partir da diversidade de ideias e de diferenças. Isto implica oportunidades de 

estreitamento de relações profissionais e não ameaça às posições de poder 

estabelecidas. 

Nosso interesse em analisar os saberes docentes a partir da formação 

profissional da docência é o de buscar identificar os saberes que fundamentam a 

atuação dos professores que atendem alunos com deficiência no ensino superior.  

Em relação aos saberes, Tardif (2005) salienta que eles são temporais e 

construídos nas trajetórias vividas pelos professores. Para o autor, os professores 

buscam experiências pessoais e profissionais referenciais para enfrentar os desafios 

que se apresentam em seus cotidianos. Acreditamos, portanto, que quando os 

professores têm em suas trajetórias experiências que se constituem como base para 

a construção de saberes para uma educação inclusiva, estes lhes proporcionam um 

“estoque” de estruturas de aprendizagens ao qual podem recorrer.  Essa condição 

leva-nos aos seguintes questionamentos: quais saberes são construídos pelos 

professores do curso de Pedagogia para atender os alunos com deficiência? De que 

forma os professores do curso de Pedagogia constroem saberes para atuar junto a 

todos os alunos? Quando os professores não possuem experiências prévias para 
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enfrentar realidades acadêmicas nas quais precisam intervir, como eles constroem 

esses saberes? 

Diante desse fato, Tardif (2005) discute a questão da inclusão dos saberes do 

professor de ofício (aquele que atua na sala de aula) nas pesquisas realizadas pelos 

professores universitários (pesquisadores). O saber-fazer existente na prática do 

cotidiano escolar, representado naquilo que o autor denomina como subjetividade do 

trabalho docente, e que deve ser incorporado à pesquisa universitária e aproveitado 

na formação de futuros professores.  

De acordo com Lelis (2010), a aprendizagem para a docência não se dá de 

forma linear, mas é construída por um conjunto de determinações sociais que 

expressam os espaços que foram importantes na constituição das disposições para 

ensinar. Estudando o processo de aprender a ensinar no ensino superior, Ferenc 

(2005) afirma que ainda são escassos os conhecimentos sobre o processo que 

envolve os saberes construídos ao longo da trajetória de socialização, tido como um 

dos eixos de referência para as discussões atuais sobre a formação docente.   

Disto se depreende que as formas de atendimento aos alunos que 

apresentam deficiência poderão ter um efeito não só no desenvolvimento acadêmico 

destes, como também na reflexão sobre a prática pedagógica dos docentes e a 

formação inicial dos alunos. Esperamos que este estudo possa auxiliar na 

construção de saberes para as futuras atuações. 

Diante das considerações anteriores, nossa pesquisa teve como objetivo 

principal, compreender como os professores do curso de Pedagogia têm construído 

saberes para atuar junto a alunos com deficiência. Para isto, elencamos os 

seguintes objetivos específicos: a) identificar e caracterizar os saberes construídos 

pelos professores do curso de Pedagogia que atendem alunos com deficiência; b) 

identificar a origem dos saberes construídos pelos professores do curso de 

Pedagogia que atendem alunos com deficiência. 

Nossa pesquisa foi estruturada em quatro capítulos. No primeiro capítulo 

discutimos sobre a trajetória histórica e social das pessoas com deficiência, baseada 

nos marcos legais e nas discussões teóricas acerca da inclusão educacional dessas 

pessoas, abordamos ainda, a prática pedagógica inclusiva e a formação social dos 

educandos. 

No segundo capítulo abordamos sobre a construção dos saberes docentes no 

ensino superior para a prática pedagógica inclusiva, discutimos a docência no 
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ensino superior e o curso de licenciatura em Pedagogia no Brasil subjacente às 

concepções históricas que perpassaram o curso.  Inicialmente apresentamos uma 

trajetória histórica do curso, baseada nos documentos legais que o orientaram e nas 

discussões teóricas acerca da história do curso e suas transformações, tomando 

como base as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. Na 

segunda parte do presente capítulo abordamos a formação de professores 

inclusivos articulando esse debate com os saberes docentes para uma prática 

pedagógica inclusiva. 

No terceiro capítulo, expomos o percurso metodológico utilizado na realização 

desta pesquisa, explicando as nossas escolhas a respeito do cenário, dos sujeitos 

participantes, os instrumentos de coletas de dados, além do procedimento de 

análise desses dados. 

No quarto capítulo apresentamos e discutimos sobre a realidade investigada, 

e procuramos responder aos questionamentos propostos na nossa pesquisa. 

Na ultima seção, apresentamos as considerações finais, indicando as 

contribuições desse estudo para a compreensão do fenômeno investigado e, por fim, 

as referências bibliográficas que nortearam o trabalho. 
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    CAPITULO1 

 

INCLUSÃO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: 

UM OLHAR SOBRE A HISTÓRIA E AS POLITICAS PÚBLICAS  
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A temática abordada nesta pesquisa nos leva a fazer algumas reflexões sobre 

a educação inclusiva, com base nos trabalhos desenvolvidos por autores como 

Ainscow (1998), Mader (1996), Mantoan (2005), Sassaki (2003), Carvalho (2005), 

além de outros pesquisadores, uma vez que o fio condutor do nosso trabalho se 

situa na perspectiva de compreender como os professores do curso de Pedagogia 

têm construído saberes para atender alunos com deficiência. Para isto, este capítulo 

será desenvolvido em três eixos: no primeiro, será feita uma revisão sobre a 

trajetória histórico-social da educação inclusiva; no segundo, traremos da discussão 

sobre os marcos legais da educação inclusiva e, no terceiro, teceremos algumas 

considerações a respeito da prática pedagógica na perspectiva inclusiva. 

 

1.4. Trajetória Histórico-Social da Pessoa com Deficiência 

 

Desde os tempos bíblicos podemos observar a situação de pessoas com 

deficiências que, por apresentarem alguma característica diferente do que se 

considerava normal, eram segregadas e viviam sem direitos à vida social. Para 

Sassaki (2003) essa perspectiva acabou por incentivar rejeições e perseguições às 

pessoas ditas “anormais” e, com isso, surgiram inúmeras especulações, como por 

exemplo, a de que os deficientes eram possuidores de espíritos num aspecto 

demoníaco. Muitas dessas ideias errôneas foram se perpetuando na sociedade, 

quando a medicina considerou a deficiência como doença e em muitos casos, sem 

cura, exigindo cuidados especiais.  

Esse “cuidado” acabou contribuindo para a formação de instituições 

segregadoras, como asilos e manicômios, considerados como ambientes adequados 

para o atendimento de pessoas diferentes da normalidade social, o que promoveu 

um maior distanciamento do habitat humanista (ARANHA, 2001). Toda essa 

exclusão colaborou para que se classificassem as pessoas com deficiência como 

seres anti-sociais, improdutivos e sem quaisquer oportunidades de terem uma vida 

social digna, excluídos do que a sociedade considerava como aceitável.  

A partir daí, inicia-se um aprofundamento de conhecimentos no campo 

biológico, para que se buscassem as explicações fisiológicas e anatômicas das 

deficiências. Tal aprofundamento foi marcado pela participação médica na 

reabilitação dos deficientes, sem falar na preocupação com a educação dos 

mesmos. Mazzotta (2005, p.17) nos revela que “foi principalmente na Europa que os 
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primeiros movimentos pelo atendimento aos deficientes, refletindo mudanças na 

atitude dos grupos sociais, se concretizaram em medidas educacionais”.  

O ponto alto deste período da história está relacionado à mudança na 

concepção de pessoas com deficiência, que passaram a ser vistas como cidadãs, 

com direitos e deveres de participação social, embora persistisse a ótica assistencial 

e caritativa e o viés da medicalização em sua educação (FERNANDES, 2006). 

Assim, começou, a partir dos anos 1960 a se formar em diferentes países, um 

movimento em favor da integração, que tinha como objetivo reivindicar condições 

educacionais satisfatórias para todas as pessoas com deficiência dentro da escola 

regular (MARCHESI; MARTÍN, 1995). Os princípios que nortearam este movimento 

foram os de que toda a criança é educável, inclusive as que apresentam uma 

deficiência mais profunda; todos os alunos têm direito de que lhes sejam oferecidas 

condições e possibilidades educacionais que favoreçam a integração social.  

Este movimento (década de 60 e 70) tinha como base um novo conceito 

sobre a deficiência, que passou a ser reconhecida como uma necessidade 

educacional especial. Mesmo assim, de acordo com Sassaki (2003), este novo 

conceito não conseguiu modificar a concepção dominante que se tinha sobre o que 

vinha a ser deficiência, que se orientava por meio de categorias, que eram o modelo 

médico-clínico e o modelo da pedagogia terapêutica.   

A integração, segundo Carvalho (1998), representa um processo gradual e 

dinâmico que assume distintas formas, necessidades e características de cada 

aluno. Contudo, Aranha (2001) afirma que o processo de integração não se 

apresentou compatível com as necessidades educacionais dos alunos, pois centrava 

o problema nas crianças, o que implicava uma visão acrítica da escola.  

Para Sassaki (1997) e Mantoan (1998) a inclusão significa uma inovação em 

relação às práticas anteriores, o inaugurar de uma nova fase em que se exige a 

participação da sociedade. Nas palavras de Sassaki (1997, p. 41), trata-se do: 

 

[...] processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais, pessoas com deficiência, simultaneamente, estas 
se preparam para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social 
constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, 
e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre 
soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos. 
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Esta concepção não enfatiza a deficiência que a pessoa apresenta, mas a 

capacidade da sociedade de oferecer condições adequadas para que se 

equacionem problemas e se efetive a inclusão das pessoas com deficiência.  

Em meados do século XX, intensificam-se os movimentos sociais de luta 

contra todas as formas de discriminação. A defesa da sociedade inclusiva emerge 

no mundo inteiro e, durante esse período histórico, se fortalece a crítica às práticas 

de categorização e segregação dos alunos encaminhados para ambientes especiais, 

questionando-se, ainda, os modelos homogeneizadores de ensino e de 

aprendizagem que, por sua vez, geram a exclusão nos espaços escolares. 

Buscam-se, então, mudanças nesses modelos hegemônicos através de uma 

Educação Inclusiva que visa ensinar a todos os alunos juntos, independentemente 

das dificuldades e das diferenças que apresentem. Diante do paradigma da inclusão, 

com uma educação de princípios contributivos e colaborativos, diversos movimentos 

buscaram repensar o espaço escolar e a identificação das diferentes formas de 

exclusão (CARVALHO, 2005). 

Os movimentos inclusivos tomaram conta de vários países, como Estados 

Unidos e Espanha, onde o foco era observar as pessoas com deficiência como 

indivíduos produtivos e colaboradores do processo social. No Brasil, 

especificamente, focavam-se direitos de igualdade e maior assistência para a 

inclusão social e escolar, que ressignificavam as propostas políticas e educacionais 

para os indivíduos com deficiência, ou seja, diretrizes de apoio ao deficiente, que 

alcançavam os âmbitos político, educacional e social, e exigia-se a garantia do 

acesso e da participação cidadã. 

Diante do exposto, consideramos pertinente apresentar os principais Marcos 

Legais que implementaram mudanças sócio-políticas na educação, relativamente 

aos direitos das pessoas com deficiência. 

 

1.5. Marcos Legais em Direção à Inclusão Educacional da Pessoa com 

Deficiência  

 

Em relação aos marcos legais que fundamentam a educação inclusiva, a 

Conferência Mundial de Educação para todos, em Jomtiem, na Tailândia, em 1990, 

apresenta-se como um evento importante, uma vez que fixou metas básicas para 

melhorar seu sistema educacional. Dentre tais metas, constava a necessidade de 
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melhorar a educação de crianças e jovens com necessidades educacionais 

especiais/deficiência. 

A partir da “Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: 

Acesso e Qualidade”, em junho de 1994, que resultou na Declaração de Salamanca, 

as teorias e as práticas inclusivas começaram a ser discutidas com maior destaque 

no Brasil. 

O atual debate sobre a educação inclusiva é uma proposta de aplicação 

prática ao campo da educação de um movimento mundial, a partir da década de 

1980, denominada inclusão social, que tem como princípio básico a igualdade de 

direitos e de oportunidades para todos os membros de uma comunidade. E, apesar 

de não ter se iniciado no contexto da educação especial, refere-se também a ela, na 

medida em que seu alunado também faz parte da população historicamente excluída 

da escola e da sociedade.  

Sem dúvida, a inclusão é um processo abrangente que não diz respeito 

apenas às pessoas com deficiência. Nesse sentido, Mader (1996, p. 47) salienta 

que, numa concepção mais abrangente, a inclusão é: 

 

[...] o termo que se encontrou para definir uma sociedade que considera 
todos os seus membros como cidadãos legítimos, [...] uma sociedade em 
que existe justiça social, em que cada membro tem seus direitos garantidos 
e em que sejam aceitas as diferenças entre as pessoas como algo normal. 

 

Nessa mesma perspectiva, Santos (2002, p.31) complementa a ideia de 

Mader (1996) ao enfatizar que: 

 

Incluir é trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar contra a exclusão, 
transpor barreiras que a sociedade criou para as pessoas. É oferecer o 
desenvolvimento da autonomia, por meio da elaboração de pensamentos, 
por meio da formulação de juízos de valor, de modo a poder decidir, por si 
mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida. 

 

As concepções sobre inclusão, ao serem direcionadas para a área da 

educação das pessoas com deficiência ganham um novo contorno, como o que 

vemos na proposta de Mantoan (2005), ao considerar que a inclusão é o produto de 

uma educação plural, democrática e transgressora. Dessa forma, o direito à 

diferença nas escolas desconstrói o sistema atual de significação escolar 

excludente, normativo, elitista, com suas medidas e seus mecanismos de produção 

da identidade e da diferença. 



32 

 

A educação como direito foi instituída na Constituição Federal de 1988, que 

se antecipou aos documentos internacionais, e nos Art. 205 e 206 afirma a 

educação como sendo direito de todos, devendo ser ministrada com igualdade de 

condições para o acesso à escola e permanência nela. O dispositivo constitucional 

vem, gradualmente, fortalecendo a aprovação de uma legislação na perspectiva 

inclusiva.    

Portanto, a Educação Especial, como modalidade de educação escolar, deve 

estar inserida em todos os níveis educacionais, ou seja, na Educação Básica 

(educação infantil, educação fundamental e ensino médio) e na Educação Superior, 

além de estar integrada às demais modalidades, como a educação de jovens e 

adultos, a educação profissional e a educação indígena.  

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 

documento produzido pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC), define a 

Educação Especial como sendo uma modalidade da educação escolar, um processo 

educacional definido em uma proposta pedagógica que assegura um conjunto de 

recursos e serviços educacionais especiais,  

 

[...] organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em 
alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a 
educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos 
educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as 
etapas e modalidades da educação básica (BRASIL, 2001, p. 39).  

 

Foi, portanto, a Declaração de Salamanca, realizada na Espanha em 1994, 

que impulsionou os países membros da ONU a reafirmarem seu compromisso com a 

educação de grupos vulneráveis em geral: negros (as), analfabetos (as), pessoas 

com deficiência, entre outros. Como consequência, passaram a ser denunciadas as 

situações de discriminação e marginalização na educação de crianças, jovens e 

adultos com deficiência (assim como outros grupos sociais). Além disso, foram 

construídas novas diretrizes políticas para combater a exclusão educacional, as 

quais ainda estão em curso. 

Ressaltamos que todos esses movimentos e documentos em prol de uma 

educação inclusiva tiveram impactos também em relação à inclusão dos alunos com 

deficiência no ensino superior. Da declaração de Salamanca, destacamos duas 

orientações consideradas relevantes: a primeira, relacionada à ação dos Estados 

membros da ONU, é para que seja concretizada uma política de inclusão no ensino 
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superior; e a segunda, ligada ao papel da universidade para formar profissionais 

para atuar na promoção da educação inclusiva e de uma sociedade inclusiva, a qual 

orienta que: 

 

[...] deverão ser tomadas as medidas necessárias para conseguir a mesma 
política integradora de jovens e adultos com necessidades especiais, no 
ensino secundário e superior, assim como nos programas de formação 
profissional. (UNESCO, 1994 p. 29). 
 
[...] cabe às Universidades desempenhar um importante papel consultivo na 
elaboração de serviços educativos especiais, principalmente com relação à 
pesquisa, à avaliação, à preparação de fornecedores de professores e à 
elaboração de programas e materiais pedagógicos. Deverá ser fomentada a 
criação de sistemas entre universidades e com outros sistemas de ensino 
superior nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Essa inter-
relação entre pesquisa e capacitação é de grande importância e também 
muito importante a ativa participação de pessoas com deficiência na 
pesquisa e formação para garantir que seus pontos de vista sejam levados 
em consideração (UNESCO, 1994, p.38). 

 

Outra diretriz internacional que influenciou as políticas sociais para inclusão 

da pessoa com deficiência no Brasil, foi a Convenção Interamericana para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora de 

Deficiência, de 1999, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3956/2001, que 

reafirmou os direitos humanos e liberdades fundamentais de todas as pessoas, 

reconhecendo as pessoas com deficiência como signatárias dos mesmos direitos e 

estabelecendo condenação por qualquer discriminação, exclusão ou restrição por 

causa da deficiência que impeça o exercício dos direitos, inclusive o direito à 

educação. O texto define, no Art. 01, deficiência e caracteriza o que representa 

discriminação contra a pessoa com deficiência: 

 

I – Deficiência – Significa restrição física, mental ou sensorial, de natureza 
permanente ou transitória que limita a capacidade de exercer uma ou mais 
atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente 
econômico e social (BRASIL, 2001, p. 2). 

 

Em 2006, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou a Convenção 

Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (ONU, 2006), visando proteger e 

assegurar o desfrute pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiência. Esse documento teve 

o propósito de estabelecer diretrizes gerais, normas e critérios básicos para 

assegurar a inclusão social. 
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Através desse documento, foi ampliada a visão sobre discriminação trazida 

pela Convenção de Guatemala. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência focaliza os direitos humanos e liberdades fundamentais. Em virtude do 

enfoque trazido, o Art. 2º define discriminação da seguinte forma:  

 

Qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com 
o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o gozo 
ou o exercício, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de 
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, 
econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas 
de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável (ONU, 2006, p. 
4).   

 

O referido documento, em seu artigo 24, considera a questão relativa à 

educação da pessoa com deficiência da ordem dos direitos humanos e passa a 

considerar discriminação todo e qualquer ponto que não favoreça a inclusão plena 

da pessoa com deficiência no sistema educacional. Dessa forma, é considerada 

discriminação a falta de acessibilidade nos espaços físicos e nos sistemas de 

comunicação, ou seja, as situações em que as IES não promovam a acessibilidade 

para todos os estudantes, respeitando sua condição, caracterizam-se como atitudes 

discriminatórias.  

Outro marco importante nesse processo foi a Conferência Mundial sobre o 

Ensino Superior (2009), em Paris, com a temática: As novas Dinâmicas do Ensino 

Superior e Pesquisas para a Mudança e o Desenvolvimento Social (UNESCO, 

2009). Nesse encontro, foram reconhecidas as evidências com que a pesquisa e o 

ensino superior contribuem para a erradicação da pobreza, para o desenvolvimento 

sustentável e para o progresso, abrangendo também a formação de pessoas com 

deficiência. Esse mesmo documento, contudo, reconhece que o acesso ao ensino 

superior ainda é insuficiente e adverte que a qualidade, nesse nível de ensino, 

precisa melhorar, para que se garanta a ampliação do acesso e do sucesso dos 

estudantes. Assim, ele desafia a educação superior a ampliar o acesso com a 

garantia da qualidade de ensino. 

Cabe aqui destacar que o Brasil é signatário de todos os princípios emanados 

nestas conferências internacionais e, portanto, compromete-se com protocolos de 

intenção que passam a influenciar as políticas públicas sociais e de educação. Isto 

significa dizer que esses documentos legais expressam não apenas as 
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recomendações dos tratados internacionais, mas também que se orientam pelo texto 

constitucional brasileiro. 

No campo da educação de pessoas com deficiência, além da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), outros documentos merecem 

destaque na direção da construção de sistemas inclusivos: as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução nº 2 (CNE/CEB/2001), 

Decretos 5.296/2004 e 5.626/2005, e os mais recentes: a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008 (PORTARIA Nº 

948/2007) e o Decreto 6.571/08 que dispõe sobre o atendimento educacional 

especializado.  

Além dos já citados, para a defesa da garantia do direito à educação da 

pessoa com deficiência, ressaltamos a importância do Decreto nº 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999, que se constitui num marco para o reconhecimento de direitos e 

regulamenta a Lei nº 7.853/89, que criminaliza o preconceito e ressalta a ação de 

barreiras existentes no ambiente, além de conceituar deficiência “como toda perda 

ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica 

que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano” (LIMA N., 2007, p. 187). No artigo 4º, a lei 

especifica as características das deficiências, classificando-as em: deficiência física, 

deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental e deficiência múltipla. Este 

estudo toma como referência os tipos de deficiência descritos nesse decreto, porque 

apresenta terminologias politicamente corretas relacionadas às pessoas que 

apresentam deficiência. 

A acessibilidade para essas pessoas é um fator importante no movimento em 

busca por uma educação superior inclusiva. Diante disso, apresentamos o decreto 

5.296/2004, chamado de a Lei da Acessibilidade, que regulamenta a Lei 

10.048/2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência e a Lei 

10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade, sendo importante, portanto, para promoção da inclusão de pessoas 

com deficiência no Ensino Superior.  

Consoante este marco legal, existem barreiras encontradas no cotidiano das 

pessoas com deficiência que são definidas como qualquer entrave ou obstáculo que 

limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a circulação com segurança 

das pessoas, que foram classificadas como: 
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Barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos 
espaços de uso público; 

Barreiras arquitetônicas nas edificações: as existentes no interior dos 
edifícios públicos e privados; 

Barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes nos meios de 
transportes; 

Barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou 
impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens por intermédio dos 
meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa (BRASIL, 
2000, p. 9 - 10). 

 

 

A Lei da Acessibilidade (BRASIL, 2000, 2004), como vimos, traça as diretrizes 

para a promoção de uma ampla reforma que garanta a acessibilidade da pessoa 

com deficiência nos logradouros e instituições públicas e privadas. Determina, ainda, 

o trabalho integrado entre vários ministérios e secretarias, visando apoiar e financiar 

projetos que garantam a acessibilidade de acordo com o modelo universal de 

sociedade. Segundo Sassaki, (2007) o termo acessibilidade está fortemente 

relacionado com a eliminação de barreiras arquitetônicas, que devem seguir o 

paradigma do desenho universal, segundo o qual, os ambientes, os meios de 

transportes e os utensílios devem ser projetados para todos (portanto, não apenas 

para pessoas com deficiência). 

Outra lei mais específica e fundamental para a promoção da acessibilidade é 

a Lei da Língua Brasileira de Sinais (libras), Lei nº 10.436 de 24.04.02, instituída pelo 

Decreto 5.626/2005, cujo teor regulamenta a acessibilidade comunicacional da 

pessoa surda. Esta lei garante o acesso dos estudantes surdos à escola, além de 

dispor sobre a inclusão da Língua Brasileira de Sinais como disciplina curricular, 

regulamentação do ensino da Língua Portuguesa como segunda língua e a 

organização da educação bilíngue, imprescindível para a inclusão da pessoa surda 

no Ensino Superior.  

Os compromissos assumidos pelo Brasil com as diretrizes internacionais vêm 

se intensificando a favor da adoção de uma política educacional e de um sistema de 

educação inclusivo, o que se reflete na criação Leis, Decretos, Portarias, conforme 

acima apresentados. Apesar de esses documentos buscarem minimizar a 

discriminação e exclusão educacional, a nossa realidade tem revelado grandes 

problemas no que se refere à educação de qualidade de todo alunado, em qualquer 
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modalidade do ensino. Há uma preocupação maior com a formação daqueles com 

deficiência, posto que eles vão sendo excluídos ao longo de sua trajetória escolar 

dos espaços educativos, o que se agrava, principalmente, com a sua entrada e 

permanência no ensino superior.  

Convém destacar, como nos chama atenção Ainscow e Booth (2002), que o 

termo inclusão, ao ser direcionado para a área da educação das pessoas com 

deficiência, é considerado como uma abordagem para atender às pessoas com 

deficiência dentro do contexto dos sistemas regulares de ensino. No entanto, 

concordamos com os autores quando defendem que a inclusão parte do princípio de 

que a educação constitui um direito humano básico e alicerce para uma sociedade 

mais justa e solidária para todos. Portanto, a inclusão envolve mudança social. 

No nosso estudo, entretanto, nos deteremos no processo de inclusão do 

aluno com deficiência no ensino superior, pelas razões acima expostas e também 

pelo papel do professor nesse processo, pois a sua atuação, numa perspectiva 

inclusiva, possibilita o respeito à diversidade dos educandos. Essas ações 

colaboram para o aprimoramento da formação social de todos os alunos.  

 

1.6. A Prática Pedagógica Inclusiva e a Formação Social dos Educandos  

 

A prática pedagógica é entendida, neste estudo, como um processo em que 

se alinham ações educativas frente aos alunos, as quais têm uma intencionalidade 

educativa, social e política. 

Dessa forma, nos apoiamos em Souza (2009), que, em suas reflexões, 

defende a prática pedagógica como uma ação maior do trabalho educacional, 

considerando a dimensão docente, gestora e discente. Nesse sentido, o autor afirma 

que a prática pedagógica, enquanto ações coletivas, são “conformadas pelas 

interações de seus diferentes sujeitos (docentes, discentes e gestores) na 

construção de conhecimentos ou no trabalho dos conteúdos pedagógicos” (SOUZA, 

2009, p. 28, grifo do autor). Ou seja, todos os sujeitos do contexto educacional estão 

envolvidos na prática pedagógica para a qual se destinam. 

A prática pedagógica é entendida, equivocadamente, como apenas a prática 

docente, mas ela não se limita à regência, e sim, consiste em um dos eixos da 

prática educativa, que envolve organização, gestão, ensino e pesquisa. 
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Dessa forma, a prática pedagógica é institucional, pois, ela se constitui em 

uma prática plural, intencional e coletiva. No caso da educação superior, a prática 

pedagógica vai além da prática docente, tendo em vista que ela é: a prática do 

professor, a prática dos alunos, a prática gestora, a prática das instituições 

educacionais e a prática epistemológica, que significa a produção de conhecimento 

que articula teoria e prática. 

Nesse sentido, a prática pedagógica é uma ação institucional, não se 

restringindo a ação de um só por um só, mas a ação de muitos que se constitui em 

um ser coletivo, em busca de um resultado igualmente coletivo. Nesta perspectiva, o 

docente se torna o principal concretizador da práxis pedagógica, sendo esta última 

orientada por objetivos que possam vir a garantir a realização de uma educação 

imersa em um amplo fenômeno social (SOUZA, 2007). 

Partilhando de análoga perspectiva, Sacristán (1995) sobre a prática 

pedagógica, enfatiza aspectos da prática desempenhada pelo professor como sendo 

um processo de construção e investigação da docência, reafirmando que esta é 

composta pelos elementos teóricos e práticos. Segundo o autor, a prática se 

desenvolve “em contextos reais, carregada de intenções e de interpretações 

subjetivas, construída por diversos atores e refletida em usos de natureza prática” (p. 

79). 

Compreendemos dessa maneira, que uma parte importante da práxis 

pedagógica dos professores tem haver com os saberes adquiridos e as experiências 

vivenciadas no percurso de sua vida profissional. Assim, entendemos que, para uma 

prática pedagógica inclusiva, o professor constrói, junto com os seus alunos, 

conhecimentos que os levam a respeitar a diversidade. Dessa forma, sua prática 

possibilita uma educação condizente com as necessidades de desenvolvimento e 

crescimento pessoal e social desses alunos. 

Caminhando em direção a uma prática pedagógica inclusiva, conforme 

Mantoan (2006), os professores estarão ameaçando romper com esta lógica que 

reforça o tradicionalismo, o individualismo, a competição e, sobretudo, a exclusão. 

Portanto, o docente que apresenta uma prática que consegue atender as 

dificuldades e as possibilidades de cada aluno, constrói conhecimentos com maior 

adequação e trabalha com as peculiaridades, consolidando a singularidade de cada 

aluno. 
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Conforme SOUZA (2009), também acreditamos que a ressocialização dos 

conhecimentos, dos fazeres e dos sentimentos possibilita novas formas de agir, uma 

vez que cria novos conhecimentos, emoções e ações e torna os professores 

compreensivos consigo mesmos, com os outros e com as relações estabelecidas na 

sua prática pedagógica. Isso significa dizer que os professores tornam-se mais 

humanos, ou seja, buscam formas mais agradáveis de convivência na busca por 

transformações coletivas, subjetivas e individuais que acabam por replicar em 

práticas inclusivas. 

 Caminhando nessa perspectiva, estamos de acordo com Nunes (2001), 

quando afirma que a prática pedagógica sensibiliza diversos conhecimentos (saber, 

saber ser e saber fazer), possibilitando a “construção e reconstrução de seus 

conhecimentos conforme a necessidade de sua utilização” (p. 27), ou seja, os 

professores das IES, que estão em pleno exercício profissional, precisam 

desenvolver práticas adequadas ao atendimento de todos os alunos. Isso vai 

depender da mobilização dos saberes teóricos e práticos que farão com que o 

docente atue de maneira consciente nos processos educativos que sua prática 

envolve, buscando alternativas, planejando, criando e recriando práticas que 

permitam a inclusão de todos nessa modalidade de ensino.  

Portanto, acreditamos que, para a materialização de uma prática pedagógica 

na direção da inclusão, torna-se necessário que o professor procure refletir sobre o 

seu fazer pedagógico, baseado em fundamentos teóricos que o subsidiarão na 

organização do seu trabalho, para além da sala de aula. Portanto, a prática 

pedagógica configura-se como uma ação processual, coletiva, individual e 

interdisciplinar que exige dos docentes princípios, organização, conteúdos e 

diferentes abordagens do fenômeno educativo e os sujeitos que a constituem. Trata 

do ensino nas diferentes dimensões para nortear o olhar, a análise e as estratégias 

pedagógicas desenvolvidas. Nessa perspectiva, Souza (2007, p. 201), sugere: 

 

Uma análise, organização e realização da práxis pedagógica escolar exige 

examinar: O polo da complexidade do professor, da complexidade do aluno, 

da complexidade do gestor, da complexidade do conhecimento, em suas 

inter-relações no interior de uma instituição, que se organiza a partir de um 

contexto econômico, social, político, institucional e interpessoal, numa 

palavra cultural. 

 



40 

 

É importante compreender que esse olhar examinador e as estratégias para 

uma educação inclusiva se dão por meio de uma prática pedagógica dinâmica, 

humanizadora, com um currículo que contemple a todos os aspectos da ação 

mediadora nas inter-relações entre o professor e alunos com e sem deficiência. 

 Caminhar em direção a uma prática pedagógica inclusiva, corroborando com 

a ideia de Mendes (2002), que, por sua vez, afirma que a prática pedagógica é um 

elemento chave na transformação das instituições educacionais, requer a 

possibilidade de transformação do homem e da sociedade. Sendo assim, em função 

da diversidade presente nos espaços educacionais, a prática pedagógica tem 

caminhado no sentido de pensar uma pedagogia das diferenças em sala de aula. 

Balizado pela discussão acima, Mantoan (2005) considera que, na inclusão 

escolar, e entendemos esta em todas as modalidades do ensino, não podemos fazer 

uso de práticas específicas para esta ou aquela deficiência, nem desenvolver um 

ensino individualizado para os alunos que apresentem déficits intelectuais, 

problemas de aprendizagem e outros, relacionados ao desempenho acadêmico. 

Devemos antes, entender que os alunos devem aprender com seus limites e o 

professor, de acordo com as condições, deverá explorar, convenientemente, as 

possibilidades de cada um.  

Com efeito, conforme Mittler (2003), a crença do professor de que os alunos 

com deficiência necessitam de tratamento especial dificulta a inclusão. No entanto, o 

autor chama-nos a atenção para o fato de que tal percepção, em geral, muda, 

quando o professor tem uma experiência de incluir esses alunos em sua sala de 

aula.  

A inclusão de todo e qualquer aluno não se dá pela simples inserção deles 

nas instituições educacionais, mas pela reestruturação destas, as quais deverão 

assumir verdadeiramente seu papel na educação e ser capazes de realizar reflexões 

sobre a sua prática, tornando-se responsáveis pelas necessidades de todos os 

alunos.  

Assim, ao tratar a questão dos fundamentos do ensino inclusivo, Stainback e 

Stainback (1999) afirmam que, educando todos os alunos juntos, além das pessoas 

com deficiência, as oportunidades de preparar-se melhor para a vida na comunidade 

atingem todos os sujeitos. Logo, os professores melhoram suas habilidades 

profissionais e a sociedade toma a decisão consciente de funcionar de acordo com o 
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valor social da igualdade para todas as pessoas, com os consequentes resultados 

de melhoria da paz social. 

Ainda sobre essa discussão Stainback e Stainback (1999, p. 232) descrevem 

ainda um plano estratégico para que as instituições educacionais desenvolvam a 

filosofia inclusiva em seu interior: 

 

[...]; estabelecer processos contínuos para garantir o planejamento e a 
monitoração eficientes, efetivos e constantes para os alunos [...] estabelecer 
um plano para oferecer assistência técnica para todos os professores e 
demais profissionais envolvidos [...]; manter a flexibilidade [...]; utilizar várias 
abordagens de ensino para satisfazer as necessidades de seus alunos [...]; 
comemorar os sucessos e aprender com os desafios; [...] estar a par do 
processo de mudança. Mas não permitir que ele o paralise [...] a mudança 
só pode ocorrer em pequenos avanços e que a aceleração do processo 
pode fazer com que os indivíduos rejeitem as novas práticas e sabotem os 
esforços de reforma. 

 

Nessa direção, Mittler (2003) assinala que a inclusão envolve um processo de 

reforma e de reestruturação dos espaços educacionais como um todo, com o 

objetivo de assegurar que os alunos possam ter acesso a toda a gama de 

oportunidades educacionais e sociais oferecidas por eles. Isto inclui o currículo 

corrente, a avaliação e a prática pedagógica desenvolvida nas instituições capazes 

de promover a inclusão de todos, ao invés da segregação de alguns. 

O desafio diário de romper a distância vivida entre os professores e alunos 

não é feito sem o esforço, segundo Freire (1999), de pensar certo. Quanto a essa 

necessidade, assumindo uma postura provocativa frente ao ato de educar, Freire 

(1999, p. 41) diz que “faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida 

a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de 

gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia”. 

A nossa compreensão sobre uma prática pedagógica voltada para atender 

alunos com deficiência em instituições de ensino superior, faz com que 

depreendamos que os docentes realizam práticas por meio de ações coletivas com 

todos os atores da instituição educacional, sendo os professores contribuintes de um 

processo formativo e social. Nessa perspectiva, o professor e as instituições 

educacionais estariam num processo continuo de construção de saberes, numa 

relação com a profissão docente, com os alunos e com os conhecimentos 

ensinados, pressupostos e valores que ajudam a compor a própria prática 

pedagógica educativa. 
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 Tal prática faz com que toda a instituição educativa reflita, problematize e 

produza saberes ante as questões oriundas do entorno de sua ação educativa, 

estabelecendo uma postura que atenda às singularidades e às especificidades de 

cada aluno. Assim, envolvem-se os educandos num conhecimento real sobre o 

mundo, a partir da cultura educacional e do respeito às diferenças. 

A prática pedagógica demanda muitas vezes do docente e de todos os outros 

membros envolvidos com o rompimento com as angústias obstáculos e preconceitos 

resultantes de um sistema tradicional de ensino. Atender as especificidades de todos 

os alunos, partindo dos pressupostos de uma prática pedagógica inclusiva não se 

constitui algo de fácil realização no contexto das instituições educativas. Neste 

sentido, a educação está a favor da promoção social, cultural e humana do sujeito. 

Desse modo, consideramos importante, para a efetivação desta prática, o 

valor das interações entre docentes, discentes e gestores, visto que o processo 

educativo em instituições educacionais se efetiva na prática cotidiana, e é nele que 

se estabelecem espaços formativos a partir da reflexão docente, para a busca por 

uma sociedade ética e cidadã, no respeito às diferenças. 

Assim, percebemos que existem diversos elementos que interferem 

significativamente nas ações educativas, como também a concepção de prática 

pedagógica envolvida numa perspectiva intencional que, distante de um papel 

estático e repetitivo, aponta, sobretudo, para os aspectos éticos e humanizadores da 

educação, sendo a prática pedagógica um fator de extrema importância para isso, 

que, por sua vez, dependente, em grande parte, da trajetória profissional docente e 

do processo de formação inicial, continuada e ou a aprendizagem na docência. 

No próximo capítulo, trataremos da formação de professores para uma 

educação inclusiva, analisando como se constituiu inicialmente o curso de 

Pedagogia e as contribuições desse curso para uma educação inclusiva. 
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CAPÍTULO 2 

 

A CONSTRUÇÃO DE SABERES DOCENTES NO ENSINO SUSPERIOR PARA A 

PRATICA PEDAGÓGICA INCLUSIVA 
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Nesta seção, refletimos sobre a docência na educação superior a partir dos 

saberes docentes para a inclusão educacional de alunos com deficiência. Ela foi 

desenvolvida em três eixos: no primeiro foi feita uma revisão sobre a docência no 

ensino superior: origem, conceitos e concepções; no segundo, trazemos o curso de 

licenciatura em Pedagogia e a formação de professores inclusivos e, por fim, no 

terceiro eixo, apresentamos uma discussão sobre os saberes docentes, uma vez 

que esses saberes se configuram como elementos estruturantes ou constitutivos 

para uma prática pedagógica inclusiva. Para tanto, tomamos como contribuição os 

estudos de Tardif e Lessard (2005), Tardif (2005), Gauthier (1998), Freire (1996) 

dentre outros, uma vez que nosso objetivo é compreender como os professores do 

curso de Pedagogia tem construído saberes para atuar com alunos com deficiência. 

Nos últimos anos, temos notado um aumento considerável no número de 

matriculas de alunos com deficiência nas IES brasileiras. Confirmamos essas 

informações, utilizando os dados do Censo do Ministério da Educação MEC/INEP 

(BRASIL, 2009), o qual corroborou que naquele ano foram efetivadas 5.954.021 

matrículas no geral e que apenas 20.019 universitários foram declarados pessoas 

com deficiência e encontravam-se matriculados nos diferentes cursos de graduação 

presencial. 

   É importante destacar que o número de instituições de educação superior que 

atendem alunos com alguma deficiência mais que duplicou no período, ao passar de 

1.180 no fim do século passado, para 2.378 em 2009 (BRASIL,2009). O atendimento 

de alunos com deficiência no Ensino Superior é uma experiência muito recente e o 

índice de acesso ainda é considerado muito baixo. 

Em contrapartida, são grandes as reclamações, por parte dos professores, 

sobre a falta de formação específica para atender a essa demanda nas IES, de 

modo a garantir a educação dessas pessoas. Como Pieczkowski, Fischer e Franco 

(2008, p. 8) afirmam,  

 

(...) as pessoas com deficiência têm chegado às universidades e estas 
instituições têm encontrado inúmeras dificuldades e dúvidas com relação ao 
que precisam prover e a formar, como devem se estruturar para receber 
esses alunos. 
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Disso decorre a importância de uma formação pedagógica que contemple a 

singularidade de cada indivíduo. Entretanto, Macedo (2010) revela que nem todos os 

docentes, e em especial os que lecionam em universidades, se preocupam com a 

prática pedagógica voltada para a inclusão de pessoas com deficiência, 

evidenciando que, na realidade brasileira, a inclusão da pessoa com deficiência no 

ensino superior ainda está longe da sua plena concretização.  

De acordo com Alcoba (2008), o movimento da inclusão educacional ainda é 

recente neste nível de ensino, destaca a importância da presença das pessoas com 

deficiência para desafiar as instituições de ensino, em específico do ensino superior, 

a buscarem caminhos para se transformarem em ambientes inclusivos e, desta 

forma, buscando a construção das condições propícias para a inclusão de 

estudantes com deficiência.  

Sendo assim, faz-se necessário refletir sobre as temáticas descritas acima, o 

que poderá contribuir para a construção de instituições de ensino superior que 

garantam, de fato, oportunidade de acesso e permanência de alunos com 

deficiência, possibilitando uma educação de qualidade para todos. 

 

2.1 Docência no Ensino Superior: origem, conceitos e concepções 

 

Confrontada com o surgimento da universidade no mundo, a educação 

superior brasileira é muito recente. Segundo Dotta et al. (2011), ela teve sua origem 

com a criação dos cursos de Artes e Teologia no Colégio dos Jesuítas da Bahia, em 

1572, passando a se tornar não-religiosa a partir de 1808, quando a família real 

portuguesa instalou-se no Brasil e necessitava, assim, de profissionais formados 

para atender às necessidades do Estado. 

Apesar de recente, a educação superior brasileira, segundo Laus (2005), teve 

que passar por várias tensões em seu processo de legitimação perante a sociedade 

que deflagraram alguns momentos importantes na história da educação de nível 

superior. Pudemos observar, num primeiro momento, que as universidades tinham 

como orientação dar maior ênfase ao ensino do que à investigação. Elas eram 

instituições extremamente elitistas, com forte orientação profissional. No período de 

trinta anos, compreendido entre 1930 (revolução industrial) e 1964 (governo militar 

assume o poder), foram criadas mais de 20 universidades federais no Brasil. O 
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surgimento das universidades públicas, como a Universidade de São Paulo, em 

1934, com a contratação de grande número de professores europeus, marcou a 

forte expansão do sistema público federal de educação superior. Nesse mesmo 

período, surgem algumas universidades religiosas (católicas e presbiterianas). 

   Como destaca a autora (ibdem) no publicado pelo Banco Mundial descreve 

que em 1968 iniciou-se uma terceira fase da educação superior brasileira, com o 

movimento da reforma universitária que teve como base a eficiência administrativa, a 

estrutura departamental e a indissociabilidade do ensino, a pesquisa e a extensão 

como mote das instituições de Ensino Superior. Esse contexto, na década de 70, 

impulsionou o desenvolvimento de cursos de pós-graduação no Brasil e a 

possibilidade da realização de cursos como esses no exterior, com vistas à 

capacitação avançada do corpo docente brasileiro. 

 A partir dos anos 90 começa uma quarta fase, com a Constituição de 1988 e 

a homologação da LDB 9394/96 (BRASIL,1996) que passaram a regular a educação 

nacional. Nessa fase surgem tensões internacionais. E a educação superior 

necessitava da flexibilização do sistema, redução do papel exercido pelo governo, 

ampliação do sistema e melhoria dos processos de avaliação com vistas à elevação 

da qualidade. 

Nesse período, surgiram e desenvolveram-se as instituições de Ensino 

Superior no Brasil, que compunham um sistema complexo, diversificado, em 

constante mudança e expansão que buscavam atender a um mercado que 

necessitava de profissionais qualificados, ao mesmo tempo em que procurava criar 

sua própria identidade enquanto sistema de educação.  

Para que se possa analisar o sistema de Ensino Superior brasileiro, é preciso 

entender as divisões e classificações que lhes são atribuídas, como por exemplo, as 

instituições públicas, federais, estaduais, privadas, entre outras. Importante salientar 

que é muito comum ocorrer grande confusão na nomenclatura das instituições de 

Ensino Superior, uma vez que as definições nem sempre dão conta da missão e do 

caráter das instituições e, principalmente, porque nem todas as instituições são 

universidades.  

O debate sobre esse tema, via de regra, reduz-se a uma mera distinção entre 

“públicas” e “privadas”, colocando todas as instituições como iguais na sua natureza 
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institucional, o que, na realidade, acaba por ignorar a diversificação e a riqueza 

desse sistema educacional. 

Está claro que, se aceita como realidade a riqueza e a diversidade das 

instituições de Ensino Superior. Então, torna-se também necessário entender-se o 

porquê da necessidade de estabelecerem-se algumas classificações, não com o 

objetivo de enquadrar o sistema nacional de Ensino Superior, mas, acima de tudo, 

para poder respeitar e entender a identidade, a missão e a finalidade de cada 

instituição, dentro das diferentes realidades nas quais elas estão inseridas.  

Desse modo, o Decreto brasileiro nº 5.773, de 09 de maio de 2006, em sua 

seção II (Do Credenciamento e Recredenciamento de Instituição de Educação 

Superior), na subseção I (Das Disposições Gerais), artigo 12 declara que as 

instituições de educação superior, de acordo com sua organização e respectivas 

prerrogativas acadêmicas, serão credenciadas como: faculdades, centros 

universitários, e universidades. Mostrando assim, que a educação superior é 

formada por três tipos de instituições e que a universidade é apenas uma dessas, 

não abarcando deste modo, o ensino superior como todo. 

Ao diferenciar faculdades, centros universitários e universidades, o site do 

Ministério de Educação do Brasil (2011) concorda com a definição de universidade 

trazida por Boaventura Sousa Santos (2010), quando afirma que “as universidades 

se caracterizam pela indissociabilidade das atividades de ensino, de pesquisa e de 

extensão. ” Pois, estas 

 

são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível 

superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se 

caracterizam por: produção intelectual institucionalizada mediante o estudo 
sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico 

e cultural, quanto regional e nacional; um terço do corpo docente, pelo menos, com 

titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; e um terço do corpo docente em 

regime de tempo integral (BRASIL, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art.º 

52, incisos I, II e III). 

 

Mas, independente de qual instituição componha a educação superior, não se 

pode esquecer que de acordo com a Lei nº 9.394/96, esta deve entre outras 

finalidades: estimular a criação cultural, o espírito científico e o pensamento 

reflexivo; formando diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para 

exercerem suas atividades profissionais e para participarem no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, além de colaborar na formação contínua desses profissionais; 
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promover a divulgação dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos através do 

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; sem se esquecer de 

estimular o conhecimento dos problemas do mundo contemporâneo (especialmente 

os nacionais e os regionais), prestando serviços especializados à comunidade e 

estabelecendo assim uma relação de reciprocidade (BRASIL, Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, art.º 43, incisos I, II, IV e VI). 

O Brasil ainda precisa avançar muito no que diz respeito às condições de 

poder dar conta de oferecer educação em nível superior para um contingente maior 

de sua população, em especial, aos que estão em idade de ingresso no ensino 

superior, como também a população de modo geral que ainda não teve acesso ao 

ensino superior. Para isso, a expansão do número de instituições torna-se uma 

necessidade imediata.  

Da mesma forma, isso gera a necessidade de uma constante reflexão sobre a 

formação do docente universitário frente às mudanças mundiais, afim de que a 

oferta esteja de acordo com as necessidades apresentadas pela população, que se 

movimenta também de acordo com os novos cenários e com as novas demandas na 

busca de uma educação para todos. 

A comunidade acadêmica, seus gestores, dirigentes universitários, docentes e 

pesquisadores, cumprem o papel de seguir honrando os compromissos assumidos 

com a população. Em especial, observando as pertinentes orientações sintetizadas 

no encontro da UNESCO, em Paris, no ano de 1997, o documento da Conferência 

Internacional sobre Ensino Superior que visa promover, acima de tudo, uma 

educação para a paz, o respeito aos direitos humanos, a justiça social, a 

multiculturalidade e a promoção das minorias e dos excluídos.  

A noção de inclusão tem relação com a heterogeneidade das instituições 

educacionais. Por isso, não há mais lugar para segregações ou exclusões. Para que 

as instituições de ensino superior sejam de fato para todos, a sala de aula 

homogênea terá que ceder lugar à sala heterogênea, que necessita de 

transformações curriculares, metodologias e organizações pedagógicas.  

Mesmo assim, o aluno com deficiência tem chegado às instituições de ensino 

superior, onde as leis para a garantia dos direitos são claras. Entretanto, o Plano 

Nacional de Educação não responsabiliza o Estado pela efetivação, pois não prevê 

ações concretas de financiamento para que ocorram mudanças significativas no 

atendimento de pessoas com deficiência nessa modalidade de ensino. 
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Contudo, isso não é suficiente para a consecução de instituições 

educacionais com projetos inclusivos. É importante considerar o fazer pedagógico 

dos professores do ensino superior para que haja o atendimento das necessidades 

individuais dos alunos com ou sem deficiência. Diante das novas exigências do 

mundo atual, marcado pela globalização e pelas constantes mudanças decorrentes 

desse processo, são acrescentadas ao trabalho dos professores, respostas às novas 

demandas. Para isso à docência na universidade configura-se como um processo 

contínuo de construção de práticas pedagógicas para que os docentes possam 

superar a situação de despreparo, vivenciada por grande parte desse grupo, visto 

que não possuem formação pedagógica para o atendimento de alunos com 

deficiência no ensino superior. 

Mas, para que o ensino superior possa atingir os índices de qualidade 

desejada e possa responder às necessidades sociais a respeito da formação de 

futuros profissionais, segundo Zabala (2004), alguns pontos importantes precisam 

ser revistos ou praticados. Em primeiro lugar, deve-se substituir o ensino que se 

limita à transmissão de conteúdos e informações por um ensino que se constitua 

num processo de investigação do conhecimento que desenvolva, assim, processos 

de ensino e aprendizagem interativos e participativos, utilizando as diversas mídias 

interativas e tecnológicas no processo formativo. Para isso, os professores 

precisarão refletir sobre as disciplinas por eles ministradas, não a partir delas 

mesmas, mas a partir da perspectiva dos estudantes.  

Além disso, as instituições de ensino superior precisam preparar os docentes 

para trabalhar com o estágio curricular integrado a outras disciplinas, sem esquecer, 

também, de realizar uma flexibilização do currículo para uma concepção mais 

interdisciplinar e polivalente dos cursos, em que se observem as diferenças 

individuais e se planeje para o atendimento de todos os acadêmicos, independente 

de serem alunos com deficiência ou não; além de unir esforços e compromissos por 

parte das instituições e seus profissionais a respeito das diferenças. 

Para Silva (2011) o conceito de docência não pode mais ser compreendido 

como sendo apenas um ato de ministrar aulas, ele vai muito além disso. Consiste 

em exercer uma atividade bem mais complexa do que somente “dar aulas”, uma vez 

que ter um bom conhecimento sobre a disciplina, e sobre como explicá-la, é fator 

insuficiente para atender a realidade posta no seu trabalho cotidiano.  
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Desse modo, a docência universitária não pode se reduzir apenas a simples 

transmissão de conhecimentos entre gerações diferentes; sem se poder esquecer 

que esta é uma atividade muito mais abrangente, que envolve uma ação educativa 

decorrente do processo de ensino e de aprendizagem, da pesquisa e da reflexão 

das atividades realizadas e das finalidades destas. 

Para Garcia (1999, p.243), ao dizer que se pode definir a docência como 

sendo o trabalho de professores o autor “pressupõe um conjunto de atividades tais 

como: pré, inter e pós-atividade que os professores têm de realizar para assegurar a 

aprendizagem dos alunos”. Entendemos que a função do professor acontece antes 

da aula, no momento de preparação da mesma, quando o docente planeja suas 

atividades mediante o público alvo da sua prática pedagógica, como também 

pensando no contexto histórico e social nessa instituição de ensino. 

 Desta maneira, durante a aula, o professor é desafiado a realizar um trabalho 

profissional que passa pela reflexão sobre a própria prática, sendo necessário 

posicionamento, formas de comunicação durante a aula, os conteúdos da disciplina 

ou do programa de aprendizagem, como também a dinâmica relacional que envolve 

todos esses elementos, exigindo, assim, dos professores de instituições de ensino 

flexibilidade, imprevisibilidade. Não existem modelos ou experiências modelares a 

serem aplicadas e a experiência acumulada serve como referência. 

De acordo com Veiga (2007), à docência passa a estar vinculada com a 

inovação, no momento em que visa a superação da forma conservadora do 

processo de aprendizagem (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar), reconfigurando 

os saberes, explorando novas alternativas teórico-metodológicas, procurando a 

renovação da relação professor-aluno, passando a perceber o outro e buscando a 

construção do conhecimento a partir do novo, da criatividade, da responsabilidade e 

da ética.  

Nessa mesma direção, Melo (2008) afirma que a docência no ensino superior 

passa a ser vista como uma atividade plural, reflexiva, combinada, misturada, 

construída a partir da interação entre os sujeitos do processo educativo, nas 

formações iniciais e continuadas, nas trajetórias profissionais e de vida, nas 

instituições de ensino e, sobretudo nas relações desenvolvidas em sala de aula. 

Por isso, cada vez mais se faz necessária a instauração de políticas públicas 

e institucionais que se voltem para essa formação do professor universitário, 

permitindo, assim, a reflexão dos docentes na e sobre a sua prática; reafirmando a 
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importância da associação entre conhecimento técnico e pedagógico para a 

formação dos futuros profissionais. 

Esta concepção nos revela a necessidade de compreendermos melhor a 

organização da docência no ensino superior, especificamente, em cursos 

relacionados à formação de professores. Para isso, discorreremos a seguir, sobre o 

Curso de Pedagogia, considerando os elementos de sua história, organização, 

estrutura, finalidades e, principalmente, seu papel frente à formação de professores 

que sejam capazes de incluir todo e qualquer alunado em suas salas de aula. 

 

2.2 O Curso de licenciatura em Pedagogia e a formação de professores 

inclusivos  

 

O Curso de Pedagogia surgiu no Brasil no ano de 1939, acompanhando o 

movimento de instituição da Faculdade Nacional de Filosofia (antes, Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras). A partir do Decreto-Lei n. 1.190/39, de 4 de abril de 

1939 (BRASIL, 1939), estruturou-se em quatro seções especiais: filosofia, ciências 

sociais, letras e pedagogia, que compreendiam, cada uma, diferentes cursos. Mas a 

seção especial de didática era constituída por apenas um curso, cujo nome era 

idêntico ao da seção. No início, sua organização obedecia ao esquema denominado 

de três mais um, ou seja, com três anos de estudo o aluno saía com o diploma de 

bacharel em Pedagogia, estudando o curso de didática por mais um ano obtinha o 

diploma de licenciado. O curso, então, dissociava o campo da teoria do conteúdo da 

prática (SILVA, 2006; AGUIAR et al, 2006). 

Essa formação em que se dissociava o Curso de Pedagogia do Curso de 

Didática, o bacharelado da licenciatura, causava uma dicotomização entre o 

conteúdo e o método, e uma formação que dissociava esses dois elementos. E se, 

para o bacharel, o campo de atuação profissional ainda não era completamente 

definido, para o licenciado não havia um campo exclusivo de atuação, visto que sua 

formação visava a ação docente no curso Normal. Porém, a atuação no curso 

também se dava por profissionais diplomados em outros cursos de ensino superior. 

Por este motivo, foi-lhes dado o direito de lecionar filosofia, história e matemática 

nos cursos de nível médio (SILVA, 2006; SAVIANI, 2008). 
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Desta maneira, adotando as exigências da sociedade vigente, o curso de 

Pedagogia permaneceu assim estruturado até o ano de 1962, quando, sob vigência 

da LDB (Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961), foi homologado o segundo ato 

normativo referente ao curso: o parecer do Conselho Federal de Educação n. 

251/1962, de autoria do conselheiro e professor Valnir Chagas, que regulamentou os 

currículos mínimos dos cursos universitários, entre eles, os das Faculdades de 

Filosofia. 

Em 1969, houve mais uma modificação na estrutura e funcionamento do 

curso de Pedagogia, sendo homologada no contexto da Lei da Reforma Universitária 

(Lei n. 5.540/1968), pelo Parecer do CFE n. 252/1969. A reforma universitária 

desdobrou a Faculdade de Filosofia em seções, setores ou departamentos, que 

começaram a pertencer a institutos que correspondessem às áreas básicas de 

conhecimento. Dentre esses departamentos, incluía-se o de Educação, que, por não 

se inserir em nenhuma das áreas básicas do conhecimento (segundo os critérios da 

reforma), foi elevada ao status de faculdade, devido à sua multifuncionalidade 

(BRZEZINSKI, 1996). 

Com o parecer do CFE n. 252/1969, se estabelece uma base comum para o 

curso e uma outra diversificada, na qual os alunos passavam a fazer suas opções 

curriculares em função das tarefas que pretendessem desempenhar dentro do 

campo profissional do pedagogo, instituindo, assim, as habilitações para formar os 

especialistas responsáveis pelo trabalho de planejamento, supervisão, administração 

e orientação, além de permanecer a formação de professores para o curso Normal. 

Os estudantes poderiam cursar, no máximo, duas habilitações, que seriam 

apostiladas no diploma, mediante complementação de estudos (MAZZOTA, 2001; 

SAVIANI, 2008). Não havia, até este momento, habilitação prevista para a formação 

em educação especial em nível superior. 

Foi apenas no ano de 1972 que o primeiro “curso de formação de professores 

de excepcionais” (área de deficientes intelectuais) do país foi instalado no estado de 

São Paulo, em nível superior, como habilitação específica do Curso de Pedagogia. 

Tal iniciativa foi tomada pela faculdade Pestalozzi de Ciências, Educação e 

Tecnologia, no município de Franca (SP). Esse curso de Pedagogia, autorizado a 

funcionar pelo Parecer CFE nª 252/69, oferecia licenciatura plena, com habilitação 

em educação de alunos com deficiência (MAZZOTA,1993, p.55).  
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A partir dessa primeira iniciativa, outras foram implementadas, como a 

habilitação para o magistério em deficiência intelectual, no Colégio Universitário da 

Universidade de Mackenzie, de São Paulo, em 1973. Nesse mesmo ano, foi criada a 

habilitação em “Educação de Deficientes da Audiocomunicação”, no Curso de 

Pedagogia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) e das 

Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), também na capital Paulista 

(MAZZOTA,1993, p.58). 

Só a partir de 1977, concretizou-se, na Universidade Estadual Paulista Júlio 

Mesquita Filho, a implantação da Educação Especial em uma Universidade Pública 

Estadual, em dois de seus campi: Faculdade de Educação, Filosofia, Ciências 

Sociais e da Documentação de Marília, 1977, com Habilitação para o “Ensino de 

Retardamentos Mentais e Deficientes Visuais” e no Instituto de Letras, Ciências 

Sociais e Educação - Campus de Araraquara, 1986, com “Habilitação de Educação 

Especial - Ensino de Deficientes Mentais”. A exemplo das duas Universidades 

estaduais – USP e UNESP – a Universidade Estadual de Campinas instalou, no ano 

de 1988, a “Habilitação em Educação de Deficientes Mentais”, também no curso de 

Pedagogia (MAZZOTA, 1993 p. 106). 

Foi a partir da LDB (1996) e com a reformulação dos cursos, que a formação 

de professores deu início ao debate sobre a inclusão. O movimento de reformas 

educacionais ganhou força com os debates da Constituição Federal de 1988 e da 

elaboração da própria LDB 9394/96 (BRASIL,1996), quando vieram à tona novas 

propostas para o cenário educacional brasileiro, dos parâmetros e diretrizes 

curriculares para os níveis de ensino, das medidas de descentralização, da formação 

do professor e do sistema e da participação coletiva.  A partir desses debates, 

percebeu-se que a legislação da educação apresentava limites quanto à formação 

pedagógica dos professores, nas diversas modalidades de ensino, em direção à 

inclusão de todo e qualquer alunado. 

Só a partir dos anos 2000, o Ensino Superior brasileiro, em específico, os 

cursos voltados à formação de professores, começou a sofrer ações diretivas por 

meio de políticas afirmativas de inclusão, para que os princípios da educação 

inclusiva fossem incorporados pelas universidades públicas e privadas do país. O 

Programa Educação Inclusiva, do Ministério da Educação, através do documento 

“Direito à Diversidade”, por exemplo, estabelece a necessidade de expandir a 
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política inclusiva na escola, assim como amparar a formação de educadores nas IES 

nessa direção.  

Em 2006, com a criação das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Pedagogia (BRASIL, 2006), é estabelecida a finalidade, as aptidões requeridas para 

o profissional desse curso e a abrangência da formação a ser desenvolvida. O curso 

de Licenciatura em Pedagogia é direcionado à formação de professores para atuar 

na docência na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como 

nos cursos de Ensino Médio que tenham a modalidade Normal, ou em cursos de 

Educação Profissional. Além disso, as DCNS determinam que o curso deva 

proporcionar uma formação para o exercício profissional na área de serviços e apoio 

escolar, ou em outras áreas em que sejam previstos conhecimentos pedagógicos.  

Posteriormente, as habilitações específicas nos cursos de graduação em 

Pedagogia foram extintas através da resolução CNE/CP nº 1 de maio de 2006, 

mesmo ano em que se instituíram as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Pedagogia. 

Dessa forma, como sabemos, o curso de Pedagogia estava entrelaçado no 

contexto socioeconômico e histórico do país, que se achava num momento de 

redemocratização e abertura das escolas, ampliação do acesso ao ensino 

fundamental e necessitando de um grande número de profissionais docentes, de 

quem era solicitada mais qualificação para acompanhamento e orientação de 

aprendizagens de crianças e adolescentes das classes populares.  

Para tanto, o perfil dos alunos que estavam chegando as escolas vinha se 

modificando, marcado pela heterogeneidade (incluindo nesse espaço as pessoas 

com deficiência), e, trazendo com ela, novas exigências para o preparo escolar, ou 

seja, a presença de um pedagogo que entendesse as diferenças e necessidades 

individuais dos alunos. Prontamente, a formação para a docência, para cargos de 

gestão, assessoria escolar e nos órgãos de administração dos sistemas de ensino 

ganha novos perfis.  

De acordo com o pensamento de Libâneo (2010), as DCNs estabelecem que 

a formação do licenciado em pedagogia deve proporcionar a reflexão crítica, a partir 

da experiência nas diversas áreas de atuação e em atividades de investigação, da 

articulação entre os conhecimentos filosófico, histórico, antropológico, ambiental, 

ecológico, psicológico e linguístico, além de exigir uma nova concepção de escola, 

educação e sociedade, que situe a problemática educacional no contexto mais 
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amplo das práticas sociais que são produzidas no processo de vida real dos alunos, 

levando-os a entender a escola como organização complexa, que tem como função 

social e formativa promover uma educação para e na cidadania, com igualdade para 

todos. 

Dessa forma, segundo a posição da ANFOPE, ANPEd e CEDES (2004, p.2) , 

é a de que a,  

 

formação do educador de caráter sócio-histórico e a concepção da docência 
como base da formação dos profissionais da educação [...], indicam a 
necessidade de superação tanto da fragmentação na formação – formar, 
portanto, o especialista no professor – quanto para a superação da 

dicotomia – formar o professor no especialista. 
 

Compreendemos assim, que todos os profissionais ligados a educação 

devem ser preparados para atender todo e qualquer alunado, o que demanda uma 

sólida formação teórica embasada na articulação e integração entre esses diversos 

conhecimentos, os quais são necessários para uma formação mais global do 

licenciado em Pedagogia.  

As DCNs apontam para um currículo articulador e interdisciplinar, contra a 

visão fragmentada e parcelada de disciplinas fechadas em seus campos de 

conhecimento, o que levou a criação de disciplinas destinadas ao debate de 

questões sociais, como a inclusão nos currículos do curso de Pedagogia da 

Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central  “Fundamentos da Educação 

Inclusiva”  , além dessa disciplina, constatamos com o Decreto nº 5.626 de 2005, 

que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), sua incorporação na matriz 

como disciplina obrigatória nos cursos de formação de professores, em nível médio 

e superior, sendo opcional aos demais cursos de Educação Superior e de Educação 

Profissional, como se esta pudesse dar conta de formar professores inclusivos. 

Nessa direção, é primordial que o curso de formação inicial de professores se 

reformule de acordo com as diversidades existentes na escola, já que tanto as 

escolas de educação básica, como as instituições de ensino superior vivem tempos 

nos quais a educação é para todos, que no entender de Martins (2008, p.74), 

 

[...] a escola começa a ser desafiada a mudar suas concepções, a rever seu 
papel, a recriar as suas práticas, reconhecendo e valorizando as diferenças 
[...] se a escola está se modificando, o curso de Pedagogia, que forma 
professores para atuar na escola, necessita de modificações para a garantia 
de uma educação na perspectiva da educação inclusiva. 
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Entendemos ser indispensável pensar e rever a estrutura curricular do curso 

de Pedagogia, para que ele consiga caminhar e atender as exigências sociais 

postas no contexto educacional.  

 

No campo da formação docente, busca-se então, conhecer como o 
professor é formado nas e pelas IES, suas perspectivas profissionais e sua 
visão e concepções sobre a educação inclusiva, o processo de ensino e 
organização do trabalho escolar. A prática da Educação Inclusiva requer 
formação e qualificação dos futuros profissionais, tendo na universidade o 
local inicial para o desenvolvimento de bases estruturantes e fundamentais 
ao ensino inclusivo e a implantação de ações educativas junto a 
alunos/pessoas com deficiência nesse âmbito representa uma atitude 
democrática e uma questão de cidadania (CASTANHO; FREITAS, 2005, p. 
5). 

 

Sobre as práticas inclusivas na realidade do ensino superior, para a formação 

de alunos com deficiência, sejam eles cegos, surdos, com deficiência física e/ou 

intelectual, os docentes precisam realizar adequações no currículo para garantir a 

formação desses alunos, como também, tomar decisões coerentes com a proposta 

do curso de Pedagogia. 

 

Essas reflexões nos permitem afirmar que as IES são responsáveis, em 

grande medida, pela formação de professores para o desenvolvimento de sistemas 

educacionais inclusivos. Contudo, segundo Simão (2010) e Macedo (2010), não 

devemos considerar que a docência no ensino superior seja a causa exclusiva de 

práticas pedagógicas excludentes, pois o professor, seja ele de qualquer modalidade 

de ensino, está inserido num contexto guiado por políticas públicas, estrutura física e 

organizacional, materiais, pedagógicos e humanos, que são fatores relevantes e que 

intervém, em muitos aspectos, na atuação docente.  

Neste sentido, as universidades e as faculdades precisam avaliar se estão 

garantido o acesso e permanência dos alunos com deficiência no ensino superior, 

em que medida a questão da acessibilidade é incorporada nesses espaços 

formativos, se os docentes estão capacitados para atuar com esses alunos e se os 

egressos, no caso os pedagogos, encontram-se preparados para trabalhar na 

perspectiva da educação inclusiva. 

Entendemos que para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas 

no ensino superior, é necessário eliminar as barreiras comunicacionais, físicas, e, 
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sobretudo, as atitudinais, presentes na comunidade acadêmica.  No que diz respeito 

à prática docente, é importante lembrar que os professores mobilizam e constroem 

um rol de conhecimentos e que estes são resultado de experiências acumuladas ao 

longo de suas trajetórias profissionais e pessoais, o que faz emergir saberes para 

uma atuação profissional pautada, ou não, na perspectiva da educação inclusiva. 

Entender esta relação entre os diversos saberes, sem colocá-los em situação 

hierárquica, é o primeiro fundamento para a inclusão educacional. 

 

2.3 Saberes Docentes para uma Prática Pedagógica Inclusiva 

 

A tessitura desse item se dará a partir da compreensão dos saberes docentes 

como condutores para uma prática pedagógica inclusiva, os quais emergem tanto da 

formação inicial, como do desenvolvimento profissional docente.  

Os saberes docentes são conhecimentos, habilidades e competências que 

precisam ser mobilizados pelo professor, no cotidiano educacional que, por sua vez, 

deve construí-los e ressignficá-los a partir do diálogo entre os diversos saberes 

constituídos ao longo de sua trajetória profissional e pessoal. Por vezes, essa 

pluralidade de conhecimentos é colocada em relação de poder, priorizando-se o 

saber didático e metodológico em detrimento de outros saberes, como aqueles 

adquiridos na aprendizagem cotidiana dos professores nos diferentes campos da 

formação. Estes vêm sendo objeto de estudo, conforme podemos constatar na 

análise de Silva (2010, p.33), que diz: 

 

[...] as pesquisas de Krazilchik (1988); Faria Jr. (1989); André (2002), Lima 
(2003) e Brzezinski (2006; 2007) apontam, como objetos de estudo do 
campo da formação de professores, os seguintes campos temáticos: (1) a 
formação inicial de professores; (2) a formação continuada de professores; 
(3) a constituição da identidade docente; (4) a profissionalização docente; 
(5) as políticas educacionais de formação de professores; e, por fim, (6) os 
saberes docentes e aprendizagem profissional. 

 

Nosso olhar se direciona para a constituição dos saberes docentes a partir da 

própria aprendizagem profissional, pois compreendemos que é por meio da 

aprendizagem docente que o professor aprimora e reconstrói os saberes 

necessários à otimização da atuação profissional, tendo em vista que é através de 

momentos de reflexão na e sobre a prática docente, que acontece a mobilização e 

construção de novos saberes.  
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Neste sentido, são oportunas as reflexões de Tardif et al. (1991), ao 

compreender que a construção dos saberes potencializa processos de formação e 

transformação no âmbito do trabalho docente. E, ainda, que os saberes são 

ressignificados pelas experiências acumuladas pelos docentes em suas trajetórias 

educativas, devendo ser ressaltado que seus valores sociais, culturais e 

epistemológicos que se relacionam diretamente com sua capacidade de renovação. 

Ao focar a relevância da aprendizagem na docência, que envolve os diversos 

espaços formativos, Garcia (1999) afirma a necessidade de compreensão dos 

processos pelos quais os docentes aprendem. A base de conhecimentos para a 

aprendizagem docente consiste em um corpo de habilidades e disposições que são 

necessários para que o professor possa criar processos de ensinar e aprender em 

diferentes contextos e modalidades de ensino, todos necessários e indispensáveis 

para a atuação profissional. 

Nesse sentido, a atividade prática do professor é percebida como fonte de 

conhecimento, constituída através da experiência e da reflexão, integrando as 

competências, apreciando a própria habilidade no agir, a partir do diálogo com a sua 

ação e aceitando os desafios e dificuldades do cotidiano educacional.  

Concordamos com Mizukami (2005), quando ele afirma que na universidade a 

formação do professor ocorre num processo permanente de autoformação, através 

da construção e mobilização de conhecimentos diversos. Segundo o autor,  

 

(...) a universidade está envolvida com os domínios da relação entre a teoria 
e a prática, ressaltando que a formação do professor representa um 
processo continuado de autoformação e que em sua aprendizagem estão 
envolvidos vários tipos de conhecimentos, destacando: conhecimento do 
conteúdo de base e conhecimento historicamente contextualizado. (idem, p. 
45). 

 

Considerando, como nos aponta Mizukami (2005), que a aprendizagem 

docente, através da autoformação, exige que o profissional evoque conhecimentos 

de diferentes naturezas para melhorar o desenvolvimento da sua prática, nos 

debruçamos sobre o curso de Pedagogia para compreender como os saberes são 

construídos na docência no ensino superior, de modo a atender os alunos com 

deficiência matriculados nas suas salas de aula. 

Consideramos importante destacar que os saberes, aqui denominados 

saberes docentes ou saberes dos professores, têm sido objeto de discussão por 
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parte de um grande número de autores nacionais e internacionais que os 

consideram essenciais para a formação, atuação e desenvolvimento da prática dos 

professores (TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 1991; SAVIANI, 1996; TARDIF; 

GAUTHIER, 1995, PORLÁN ARIZA, 1997, GAUTHIER et al., 1998 e PIMENTA, 

1999).  

 Levando em conta os saberes dos professores e as realidades especificas de 

seu trabalho cotidiano, os autores, nos levam a compreender o conhecimento do 

trabalho dos professores, construídos a partir dos seus saberes cotidianos, 

permitindo-nos renovar nossa concepção a respeito de suas identidades, 

contribuições e papéis profissionais. 

Os estudos de Gauthier et al. (1998) consideram a noção de ‘saber’ a partir 

de três concepções diferentes: a subjetividade, o juízo e a argumentação. 1) O 

‘saber’ originário na subjetividade é todo tipo de certeza subjetiva produzida pelo 

pensamento racional que se opõe à dúvida, ao erro e à imaginação e se diferencia, 

igualmente, dos outros tipos de certeza, como a fé e as ideias preconcebidas. Nesse 

sentido, ‘saber’ é deter uma certeza subjetiva racional; é o fruto de um diálogo 

interior marcado pela racionalidade. 2) O ‘saber’ proveniente da noção de juízo 

mostra que o ‘saber’ é verdadeiro, que não é fruto de uma intuição nem de uma 

representação subjetiva, mas é consequência de uma atividade intelectual, presente 

nos discursos que apresentam um juízo verdadeiro sobre um objeto, um fenômeno. 

O ‘saber’ se encontra unicamente nos juízos de fato. 3) A argumentação como lugar 

do ‘saber’, é definida como a atividade discursiva, por meio da qual o sujeito tenta 

validar uma proposição ou uma ação, geralmente, por meio da lógica, da dialética ou 

da retórica. O ‘saber’ se encontra também no discurso normativo, pois se pode 

argumentar sobre a sua validade. 

Portanto, os saberes são construídos de diversas atividades intelectuais, que 

envolve a racionalidade, a intencionalidade, os discursos e a própria atuação 

profissional, o que nos leva a compreender que essa produção de saberes consiste 

em atividades sistemáticas e organizadas que levam os docentes a tomar decisões. 

A consequência disso é que as relações que os professores estabelecem com esses 

saberes geram, ao mesmo tempo, relações sociais com os grupos, e com o que 

produzem. 

Entretanto, para além do que apresentamos acima, também concordamos 

com Charlot (2000), que ao definir o saber enquanto uma representação constituída 
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por uma rede de significados, que antecede o mundo organizado sob uma forma 

humana e social, ou seja, um conjunto de ideais, emoções, percepções e símbolos, 

a relação com o saber se constrói em relações sociais de saber. Desta forma, 

Charlot (2000, p.63) complementa que “o saber é construído em uma história 

coletiva das atividades do homem e está submetido a processos coletivos de 

validação, capitalização e transmissão”. Revela ainda, que são maneiras de se 

apropriar do mundo, logo, são formas de aprender.  

Percebemos que essas argumentações conotam aos saberes uma relação de 

construção, a partir da prática e do significado que o professor, como ator do 

processo, dá à sua atividade docente, associando às dimensões profissionais, 

afetivas, políticas e sociais, estabelecidas com o mundo e no mundo. E, por terem 

um caráter subjetivo, os saberes são externados de forma individual, respeitando as 

peculiaridades de cada indivíduo. Essa condição, entre a prática pedagógica, a 

produção e mobilização de saberes docentes e as relações na instituição 

educacional se tornam essenciais no processo de inclusão. Todavia, essa 

articulação, por vezes, é impossibilitada pela influência que os indivíduos trazem de 

suas experiências.  

Observando essa consideração, Tardif (2002, p. 64) expressa que:  

 

[...] pode-se constatar que os diversos saberes dos professores estão longe 
de serem todos produzidos diretamente por eles, que vários deles são de 
certo modo “exteriores” ao ofício de ensinar, pois provêm de lugares sociais 
anteriores à carreira propriamente dita ou situados fora do trabalho 
cotidiano. 

 

Também é importante considerar os aspectos sociais e individuais do saber 

dos professores, propondo que relacionem os dois aspectos, para que se tenha 

nessa união um saber mais completo para o desenvolvimento da prática em sala de 

aula e para o ofício de ensinar (TARDIF, 2002). Esses aspectos serão melhor 

explicitados a seguir: 

 

 Aspecto individual - origina-se da formação comum e trabalhos cotidianos 
comuns; 

 Aspecto social - manifesta-se através de relações complexas entre 
professor e alunos, que evoluem com o tempo e com as mudanças 
sociais; ser advindo também da socialização profissional, pois são saberes 
construídos ao longo da carreira; 
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 O saber em relação ao trabalho - é preciso ir além do cognitivo para o 
enfrentamento e solução de situações cotidianas;  

 A diversidade do saber, pois o saber docente é plural, porque advém de 
fontes variadas de suas relações sociais;  

 A temporalidade do saber, pois as experiências anteriores são importantes 
para o saber-ensinar, logo o saber do professor é contextualizado na 
história de vida de uma carreira profissional;  

 A experiência de trabalho enquanto fundamento do saber, pois se 
configura como o alicerce da prática e da competência profissionais;  

 Os saberes humanos a respeito de seres humanos, ou seja, um saber 
oriundo do trabalho interativo humano entre, por exemplo, professores e 
alunos;  

 Os saberes em relação à profissionalização docentes, pois isso expressa 
a necessidade de se repensar a formação para o magistério além da visão 
disciplinar e em plena conexão com a ação profissional (TARDIF, 2008, p. 
31 -111). 

 

Conforme podemos observar, os saberes também mantêm influência entre 

esses aspectos, em que são necessários ao ensino, pois são reelaborados e 

construídos pelos professores “em confronto com suas experiências práticas, 

cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares” (PIMENTA, 1999, p. 29). 

Nesse confronto, há um processo coletivo de troca de experiências entre seus pares, 

o que permite que os professores, a partir de uma reflexão na e sobre a prática, 

possam constituir seus saberes necessários ao ensino. 

Os saberes no processo de ensino dos professores podem ser aprendidos 

durante a formação docente (saberes das disciplinas e saberes da formação 

profissional), podendo ser reformulados e reconstruídos no dia-a-dia da sala de aula, 

a partir dos saberes curriculares, da experiência e de outros saberes científicos da 

formação continuada e do desenvolvimento profissional. Nesse processo de ensino 

docente, Tardif (2002, p.63) identifica e classifica os saberes dos professores em: 

 

 Saberes Pessoais dos Professores: A família, o ambiente de vida, a 
educação no sentido lato. Surge a partir de uma história de vida e pela 
socialização primária. 

 Saberes provenientes da formação escolar anterior: A escola primária e 
secundária, os estudos pós-secundários não especializados. A partir da 
formação e pela socialização pré-profissionais. 

 Saberes provenientes da formação profissional para o magistério: Os 
estabelecimentos de formação de professores, os estágios, os cursos de 
reciclagem. Surge por meio da formação e pela socialização profissional 
nas instituições de formação de professores 

 Saberes provenientes dos programas e livros didáticos usados no 
trabalho: A utilização das “ferramentas” dos professores: programas, 
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livros didáticos, cadernos de exercícios e fichas. Através da utilização 
das “ferramentas” de trabalho, sua adaptação às tarefas. 

 Saberes provenientes de sua própria experiência na profissão, na sala 
de aula e na escola: A prática do ofício na escola e na sala de aula, a 
experiência dos pares. A partir da prática do trabalho e pela socialização 
profissional (TARDIF, 2008, p.63). 

 

Outros posicionamentos sobre quais os saberes docentes seriam necessários 

e/ou mobilizados pelos professores para o desenvolvimento de sua prática 

pedagógica, Saviani (1996) enfatiza o saber atitudinal, saber crítico-contextual, 

saber específico, saber pedagógico, saber didático-curricular. Já paraPimenta 

(1999), a autora destaca os saberes da experiência como saberes do conhecimento, 

saberes pedagógicos. 

Sobre o processo do ensinar, Gauthier et al. (1998) considera a existência de 

seis categorias de ‘saberes dos professores’. Esses saberes são necessários ao 

ensino, e formariam uma espécie de reservatório no qual o professor se abasteceria 

para responder às exigências específicas de sua situação concreta de ensino, 

destacando: os saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes da ciência da 

educação, saberes da tradição pedagógica, saberes experienciais e saberes da 

ação pedagógica. Essa categorização apresentada por Gauthier et al. (1998) deixa 

transparecer que os saberes estão disponíveis em um móvel/armário com várias 

gavetas, ao qual o professor deverá recorrer sempre que precise usar um 

determinado saber.  

Com referência aos saberes que devem ser construídos pelos professores em 

seu processo de formação, Saviani (1996, p. 147), se refere aos que configuram o 

trabalho do educador - noção que, para o autor, ultrapassa a atuação de professor - 

visto que “o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”, 

constitui o trabalho educativo que é próprio do educador. Ele afirma que, sendo o 

processo educativo um fenômeno complexo, os saberes nele envolvidos também o 

são.  

Dentre os vários saberes importantes na formação docente e necessários ao 

desenvolvimento da prática educativa, destacamos os saberes da experiência em 

que Tardif, Lessard e Lahaye (1991) argumentam que formam um conjunto de 

representações, a partir dos quais os professores orientam sua profissão. Os 

mesmos autores definem como um conjunto de saberes atualizados, adquiridos e 
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exigidos no âmbito da prática profissional, se constituindo, por assim dizer, a cultura 

docente em ação.  

Ainda sobre os saberes da experiência, Gauthier et al. (1998) afirma que eles 

são feitos de pressupostos e de argumentos não verificados por meio de métodos 

científicos. Na mesma direção, Porlán Ariza et al (1997) se referem aos saberes 

produzidos pelos professores no exercício da docência como aqueles que brotam 

das diversas experiências vivenciadas que se manifestam como crenças explícitas, 

imagens, metáforas e princípios de atuação. Para a autora, Pimenta (1999), esses 

saberes são produzidos pelos professores no trabalho cotidiano, como também 

relacionados aos saberes que os alunos já trazem quando chegam a um curso de 

formação inicial. 

Contudo, para Tardif, Lessard e Lahaye (1991, p. 227, grifo dos autores) “os 

saberes adquiridos através da experiência profissional constituem os fundamentos 

de sua competência, pois é através deles que os professores julgam sua formação 

anterior ou sua formação ao longo da carreira”, ou seja, os saberes da experiência 

não constituem um grupo de saberes entre outros, mas o próprio centro de 

gravidade da competência profissional dos docentes, uma vez que são formados de 

todos os outros saberes, retraduzidos e submetidos às certezas originadas da 

prática e da vivência no contexto real profissional. O saber da experiência também é 

um ‘saber plural’, pois abarca e é constituído por diversos saberes. 

O reconhecimento desse repertório poderá contribuir para minimizar o 

impacto de certas ideias preconcebidas sobre o ofício de ensinar, as quais 

“prejudicam o processo de profissionalização do ensino, impedindo o desabrochar 

de um saber desse ofício sobre si mesmo” (GAUTHIER et al., 1998, p. 25). Esse 

ensinar, para Pimenta (1999), é constituído por três categorias: os saberes da 

experiência, adquiridos ao longo da vida; os saberes do conhecimento, advindos da 

formação específica; os saberes pedagógicos, aqui entendidos como os que 

viabilizam a ação do ‘ensinar’.   

Existe muita dificuldade em se definir a natureza do ensino e o que é 

pertinente saber para ensinar, pois a falta de pesquisas que revelem o cotidiano das 

salas de aula não permite que se identifiquem “o que acontece quando o professor 

ensina e o que ele faz exatamente para instruir e educar as crianças” (GAUTHIER et 

al, 1998, p. 17-18).  
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Diante do exposto, entendemos que o professor é um profissional da 

educação que precisa fazer valer a sua prática, o que exige dele a mobilização de 

saberes, valores, atitudes, ética, um saber-fazer, bem como outros recursos que 

fazem parte do cotidiano das pessoas e que são produzidos por elas no processo de 

seu trabalho. Essa percepção do professor como produtor de saberes é significativa, 

pois produzir saberes os leva a se perceberem como participantes de um processo 

no qual estão inseridos, pois ele é o principal sujeito, ativo e intelectual. 

Essas indagações refletem diretamente como o saber construído a partir de 

experiências anteriores é influenciador das ações docentes, no processo de ensino 

que ocorre em sala de aula. Alguns professores continuam a reproduzir o ensino a 

que conhecem, pois não se preocupam em transformar o conhecimento já adquirido 

em novos conhecimentos, amparando-se em conhecimentos que não propiciam a 

reflexão, a criticidade dos discentes e nem buscam tratar da relação do saber com a 

formação de novos indivíduos.  

É preciso reconhecer também, segundo Cunha (1996), que a profissão 

docente tem uma especificidade epistemológica diferente de outras profissões, tanto 

no que se refere aos seus saberes, quanto às situações de suas construções, além 

de sua dimensão ética.  

Segundo Veiga (2005), referindo-se à formação docente, é a pratica de 

ensinar que ensina os docentes universitários sobre os referenciais aprendidos em 

sua formação especifica ou na pós-graduação. Entende-se que eles adquirem, ao 

longo de suas trajetórias, certa capacidade reflexiva e conhecimentos específicos 

para orientar a sua atuação, como já referido anteriormente, apesar das funções 

ultrapassarem as tarefas de ministrar aulas, apenas ter um domínio dos 

conhecimentos específicos sobre a disciplina, e sobre como explica-la, já não é 

suficiente. 

Dessa forma, Veiga (2007) aponta a necessidade de o professor universitário 

romper com formas conservadoras de ensinar e aprender: 

 

Outra característica da docência universitária está ligada á inovação, 
quando; - rompe com as formas conservadoras de ensinar, aprender 
pesquisar e avaliar reconfigura saberes, procurando superar as dicotomias 
entre conhecimento cientifico e senso comum, ciência e cultura, educação e 
trabalho, teoria e prática, etc.; explora novas alternativas teórico-
metodológicas em busca de outras possibilidades de escolhas, no novo, no 
criativo, na inventividade; ganha significado quando é exercida com 
ética(p.30). 
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Reiterando-se as considerações de que grande parte do contingente de 

docentes que vem atuando nas universidades não usufruiu de uma formação 

pedagógica para atuar no campo da docência, há indicativos de que grande parte de 

suas ações tende a calcar-se no senso comum do como ensinar. Luckesi (1995) 

define-os como conceitos, significados e valores que adquirimos espontaneamente 

pela convivência no ambiente em que vivemos. Para tanto, faz-se necessário 

direcionar-se, no campo dos saberes docentes, para as suas várias instâncias 

socializadoras, seus interlocutores, significados e valores, que vêm a constituir o 

universo simbólico nas narrativas desses professores, a partir da sua atuação 

profissional em contato com seus pares e convivendo com seus alunos no contexto 

do ensino superior. 

O saber pode se alterar, sendo provisório, como o explicitado por Barth (1996, 

p.65): 

 

O nosso saber é sempre provisório, não tem fim. Não é a idade que é o fator 
determinante das nossas concepções, mas sim o número de encontros que 
tivermos com um determinado saber, assim como a qualidade da ajuda que 
tivermos para interpretar. Nomeadamente em relação à formação de 
adultos, esta visão reveste-se de especial importância. 

 

Cada indivíduo constrói o seu saber pessoal de acordo com a época e com o 

local, o que faz com que o docente precise conhecer os seus alunos para atribuir as 

ferramentas para a construção dos seus saberes. 

Assim, procuramos realizar um entrelace de interações e conceitos que têm 

surgido e que defendem uma intervenção pedagógica para os alunos com 

deficiência em sala de aula regular. Para tanto, é necessário que os saberes 

docentes estejam, também, atrelados à atuação inclusiva. Refletir sobre os saberes 

que os professores do curso de pedagogia têm construído para atuar com alunos 

com deficiência no contexto do ensino superior é um processo fundamental para a 

construção de instituições de ensino superior inclusivos, onde o fazer docente passa 

pelo movimento de respeito às diferenças, a fim de que se garanta o direito de uma 

educação para todos. 

As discussões sobre os saberes docentes se constituem como um campo de 

estudo em expansão, haja vista o aumento das publicações de textos que tratam da 

questão do conhecimento dos professores. Para Pimenta (2005) é necessário que 
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os educadores se apropriem de uma formação crítica e consciente, que 

compreendam as condições históricas e sociais dos sujeitos, com o objetivo de 

valorizar a cidadania e a humanização das práticas escolares, de forma a possibilitar 

a superação das diferenças. Neste contexto, a autora ainda pontua que o educador 

precisa, a todo o momento, questionar a sua prática, a fim de perceber que saberes 

mobilizam o processo de suas construções, sejam elas ligadas à formação de 

experiência, do conhecimento ou dos saberes pedagógicos. 

É nesse confronto que as práticas vão concretizando seus saberes. Por isso, 

Tardif (2008, p. 13) coloca que: 

 

Portanto, o saber não é uma substancia ou um conteúdo fechado em si 
mesmo; ele se manifesta através de relações complexas entre o professor e 
seus alunos. Por conseguinte, é preciso inscrever no próprio cerne do saber 
dos professores a relação com o outro e, principalmente, com esse outo 
coletivo representado por uma turma de alunos. 

 

Logo, a reflexão acerca dos saberes docentes que estabelecemos aqui parte 

da construção feita na trajetória pessoal e profissional desses professores, sujeitos 

dessa pesquisa, no intuito de analisar quais são esses saberes, qual a origem deles 

e quando eles são mobilizados pelos professores no contexto da sala de aula. 

Pensar como esses profissionais têm construído esses saberes, portanto, implica na 

busca da realidade por meio do sujeito que está em constante transformação. 

Corroborando com esse entendimento, Freire (2002, p. 28) diz que “o homem deve 

ser sujeito de sua própria história”, entendendo que a educação, como processo de 

mudança, resgata o entendimento de uma ação conscientizada da que o homem 

exerce sobre o mundo, pois, a conscientização se realiza na práxis e não apenas na 

teoria. 

Nesse sentido, concordamos com Cunha; Pimenta; Anastasiou (2010) que 

revelaram que a docência universitária vem se constituindo numa perspectiva 

artesanal, na qual os docentes inspiram-se, principalmente, a partir das práticas e 

valores de seus ex-professores e, com essa condição, vão se tornando professores. 

Certamente, nesse processo, desenvolvem saberes e realizam práticas com êxito, 

as quais atendem muitas das expectativas de seus alunos. 

É importante ressaltar que os docentes trabalham com grupos de pessoas, ou 

seja, seres humanos, e com estes estabelecem uma relação, e estes sujeitos 

apresentam diferenças culturais, sociais, religiosas, físicas, afetivas e etc, o que 
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demandará do professor a iniciativa de procurar conhecimentos, interpretá-los e 

adaptá-los constantemente à realidade em que atua para assegurar a igualdade de 

oportunidades educacionais para todos. 

Dentro desse todos, focamos a atuação pedagógica ao atendimento de 

alunos universitários que apresentam alguma deficiência, em que eles têm direito a 

um conjunto de apoios especializados (professor do atendimento educacional 

especializado, intérpretes de libras, brailista, apoio pedagógico). É necessário que 

todos estejam em contato entre si para a otimização de um trabalho em conjunto 

para banir qualquer prática excludente no contexto educacional. Os alunos com 

deficiência exibem “[...] determinadas condições específicas, podem necessitar de 

apoio pedagógico durante todo ou parte do seu percurso escolar, de forma a facilitar 

o seu desenvolvimento acadêmico, pessoal e socioemocional” (CORREIA, 2005, 

p.14). 

Os universitários também precisam contar com o auxilio da instituição, no 

sentido de que se façam as adaptações necessárias e se trabalhe de maneira a 

dissipar informações a cerca da educação inclusiva, aos seus professores, aos seus 

alunos e aos demais interessados (MACEDO, 2010).  

Nesse contexto, os docentes do ensino superior necessitam de constantes 

reflexões para a construção, mobilização e articulação dos diversos saberes de sua 

trajetória profissional para atuar frente às diferenças individuais dos sujeitos que se 

encontram nas universidades e faculdades do nosso país, e que a longo prazo, os 

mesmos terão práticas pedagógicas inclusivas em outros espaços sociais, como no 

seu trabalho. 
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CAPITULO 3 

 

O CAMINHO TRILHADO NA PESQUISA 
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Neste capítulo apresentamos, inicialmente, a opção metodológica que norteou 

a pesquisa, para em seguida descrever os passos desenvolvidos para a coleta e 

tratamento dos dados. 

Considerando que o objeto da presente investigação é a construção de 

saberes docentes no ensino superior para a inclusão de alunos com deficiência, nos 

apoiamos na abordagem de pesquisa qualitativa, pois como afirma Minayo (1999), 

 

(...) a polêmica quantitativo versus qualitativo (...) não pode ser assumida 
simplesmente como uma opção pessoal do cientista ao abordar a realidade. 
A questão a nosso ver, aponta para o próprio caráter específico do objeto 
de conhecimento: o ser humano e a sociedade. Esse objeto que é sujeito se 
recusa peremptoriamente a se revelar apenas em números ou a se igualar 
com sua própria aparência. Desta forma coloca os estudiosos o dilema de 
contentar-se com a problematização do produto humano objetivado ou de ir 
à busca, também, dos significados da ação humana que constrói a história. 
É um desafio na busca de caminhos (p. 36). 

 

Buscamos assim, a partir das narrativas dos docentes do ensino superior, 

identificar e caracterizar os saberes construídos pelos professores do curso de 

pedagogia, como também a origem desses saberes, quando do trabalho com os 

alunos com deficiência, considerando todas as possibilidades e movimentos que 

envolvem esse processo, considerando esta construção envolvida não como algo 

adquirido de forma definitiva e externa, mas sim, como algo em constante processo 

de construção e reconstrução pessoal e social. 

 

3.4. A Seleção do Campo da Pesquisa e dos Sujeitos 

 

3.4.1. A escolha da Instituição de Ensino Superior 

 

Realizamos um levantamento das instituições de ensino superior que 

oferecem o curso de Pedagogia no sertão pernambucano. A opção por este curso e 

região se deu pela aproximação da pesquisadora com essa realidade e as 

dificuldades enfrentadas pelas docentes no processo de ensino/aprendizagem dos 

(as) alunos(as) com deficiência. Na região do sertão pernambucano encontramos 12 

instituições de ensino superior. Dentre elas, quatro oferecem o curso de pedagogia, 

mas em apenas uma delas há alunos (as) com deficiência. Vale ressaltar que nessa 

instituição, no referido curso, existe uma presença importante desse alunado.  
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Assim sendo, nossa opção pela Faculdade de Ciências Humanas do Sertão 

Central se deu por ela ser considerada uma das poucas instituições no sertão 

pernambucano que apresenta alunos com deficiência na sala de aula regular em seu 

curso de Pedagogia. Estando matriculados no curso de Pedagogia cinco alunos com 

deficência, sendo dois alunos com baixa visão e três alunos com deficiencia auditiva. 

Além disso, consta em seu projeto político-pedagógico que o curso está baseado em 

princípios e procedimentos que visam a valorização da diversidade, reconhecendo a 

pluralidade cultural brasileira como instrumento de negação à intolerância, à 

intransigência e à exclusão. 

 

3.4.2. A escolha dos Sujeitos 

 

Os sujeitos dessa pesquisa são os professores do referido curso. Essa 

escolha justifica-se em virtude de admitirmos que o trabalho desenvolvido por eles 

em sala de aula pode contribuir decisivamente para identificar e caracterizar os 

saberes construídos pelos professores do curso de pedagogia para atender 

alunoscom deficiência no ensino superior, e ainda, a origem desses saberes. 

Acreditamos que os saberes construídos nas práticas educativas são indicativos de 

experiências que podem favorecer a inclusão, ou agir no sentido de perpetuar a 

segregação ou integração desses alunos em sala de aula. Assim, os professores 

constituem-se numa importante fonte de investigação, pois a partir da análise de 

suas falas vão emergir elementos que permitirão identificar e caracterizar os saberes 

docentes, como também a origem desses saberes.  

O processo de formação do grupo de pesquisa obedeceu a três critérios: ser 

professor do curso de pedagogia em IES do sertão Pernambucano, ser ou ter sido 

professor de alunos com deficiência no referido curso; ser apontado por esses 

alunos como professor com prática pedagógica inclusiva.  

A partir daí foram selecionados 12 profissionais que trabalharam ou trabalham 

com alunos com deficiência no curso de pedagogia. De posse dessa relação, foi 

feita uma enquete com os cinco alunos com deficiência matriculados no curso, para 

que eles indicassem o nome de professores que adotavam práticas pedagógicas 

inclusivas na sala de aula. Dentre os mais citados pelos alunos, seis foram 
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selecionados e convidados a participar da pesquisa, os quais concordaram e 

aderiram voluntariamente ao proposto. 

 

3.5. Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Adotamos a pesquisa narrativa como estratégia investigativa por entendermos 

que as narrativas permitem que o professor seja simultaneamente sujeito e objeto de 

estudo, trazendo-o para o centro das investigações, bem como tornando públicas as 

vozes do interlocutor do estudo. Ou seja, ao narrar as experiências formadoras 

quanto às aprendizagens experienciais, o professor, sujeito da pesquisa, externa 

sua subjetividade e o conhecimento que tem de si. Sobre a pesquisa narrativa, 

Catania et al. (1997, p. 20) explicam que:  

 

O que se convencionou chamar de pesquisa narrativa, no campo 
educacional, enfatiza a variedade de práticas de investigação e formação 
assim agrupadas, como iniciativas que vêm se firmando no campo desde a 
década de 80, principalmente na Europa, e que deve muito às tentativas de 
recolocação do sujeito no centro das interpretações das Ciências humanas. 

 

Clandinin e Connelly (1995) afirmam que a narrativa pode referir-se tanto ao 

fenômeno narrado, quanto á metodologia utilizada para se compreender as 

vivências narradas. Para os autores, tanto a expressão pesquisa com narrativa 

quanto pesquisa narrativa está correta, pois a narrativa é tanto fenômeno 

pesquisado quanto uma metodologia de pesquisa. De tal modo, a pesquisa narrativa 

surge como uma nova metodologia tanto para as Ciências Humanas quanto para as 

Sociais.  

A respeito da diferença entre os termos pesquisa com narrativa e pesquisa 

narrativa, Clandinin e Connelly (2000, p. 59) sugerem chamar o fenômeno estudado 

de história e a pesquisa de narrativa, porque: 

 

[...] as pessoas por natureza protagonizam vidas cheias de histórias e 
contam histórias dessas vidas, enquanto os pesquisadores narrativos 
descrevem tais vidas, coletam e contam histórias sobre elas e escrevem 
narrativas da experiência (CLANDININ; CONNELLY, 2000, p. 59). 

 

Em resumo, quando narra uma história, o narrador-autor articula 

concomitantemente algumas ações atreladas ao (re)viver e a (re)explicar as histórias 
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que vivenciou, de forma que todas as vozes passam a ser ouvidas; característica 

importante que contribuiu para que elegêssemos esse tipo de pesquisa para o nosso 

estudo. Sobre a pesquisa narrativa, Bolívar (2002, p. 2) contribui afirmando que “[...] 

contar as próprias vivências e ler, no sentido de interpretar, ditos feitos e ações, à luz 

das histórias que os atores narram, se converte em uma perspectiva peculiar de 

investigação”. 

Nessa perspectiva, a dupla dimensão da pesquisa narrativa atribui ao 

professor o papel de sujeito do estudo, recolocando-o no centro das pesquisas 

educacionais, visto que, ao mesmo tempo em que a pesquisa narrativa possibilita ao 

professor investigar sua própria prática e produzir seus saberes, garante o espaço 

para a formação docente, através da reflexão coletiva e da socialização profissional. 

Nas palavras de Souza (2006a, p. 26), a pesquisa narrativa:  

 

[...] configura-se como investigação porque se vincula à produção de 
conhecimentos experienciais dos sujeitos adultos em formação. Por outro 
lado, à formação porque parte do princípio de que o sujeito toma 
consciência de si e de suas aprendizagens experienciais quando vive, 
simultaneamente, os papéis de ator e investigador da sua própria história.  

 

A reflexão levantada pelo autor reitera as características e o diferencial da 

natureza da pesquisa narrativa, considerando que, ao participar desse tipo de 

pesquisa, os interlocutores são mobilizados duplamente, uma vez que ao atribuírem 

significados e interpretações às experiências vivenciadas são, ao mesmo tempo, 

atores e investigadores de sua própria atuação pedagógica, o que desvela o 

processo formativo e constitutivo do ser professor.  

Com fins investigativos, as narrativas são usadas como instrumento para a 

coleta de dados. Ao recorrer ao recurso da narrativa, o pesquisador legitima o papel 

do ser humano como produtor de conhecimentos, no caso especifica das narrativas, 

reconhecendo-o como um ser contador de histórias cujos pensamentos, emoções, 

sentimentos e, sobretudo, experiências são fontes inesgotáveis de dados.  

Neste contexto, entendemos que a narrativa privilegia a realidade do que é 

experienciado pelos contadores de história, visto que a realidade de uma narrativa 

refere-se ao que é real para quem está contando a história. Nesta perspectiva, o 

homem legitima o papel de um ser narrador, compartilhando com os outros seres 

humanos a habilidade de contar histórias, tendo como desafio contá-las por inteiro, 

sendo fiel às suas lembranças. 
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Assim, a narrativa caracteriza-se pela forma de estimular o entrevistado a 

contar alguma situação importante tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida 

social. Segundo Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 91), 

 

Parece existir em todas as formas de vida humana uma necessidade de 
contar; contar histórias é uma forma elementar de comunicação humana e, 
independentemente do desempenho da linguagem estratificada, é uma 
capacidade universal. 

 

Assim, as narrativas possibilitam o entrelaçamento das vidas do narrador e do 

ouvinte e, especificamente nesse estudo, permitem compartilhar os relatos do 

narrador que pode tanto reinterpretá-los quanto recriá-los, consoante às suas 

próprias formas de pensar, sentir e agir.  

O pesquisador que trabalha com narrativas passa a se questionar, não 

apenas acerca das trajetórias percorridas, mas também sobre o desenvolvimento 

pessoal e profissional, utilizando a escuta e a leitura da narrativa dos participantes 

da pesquisa como eixo fundamental. As experiências narradas pelo professor 

permitem que o pesquisador reflita sobre o seu próprio processo formativo, 

imprimindo um caráter colaborativo com a pesquisa narrativa, mais uma dimensão 

favorável à nossa opção.  

Ao falar e/ou escrever sobre si, o narrador estabelece uma forma de 

comunicação que interliga dois mundos inseparáveis: o individual e o coletivo, pois a 

dualidade “eu” e “outro” está impressa tanto no contador de histórias quanto no 

ouvinte das histórias, ou seja, no pesquisador. Nessa perspectiva, entendemos que, 

quando os professores narram suas histórias pessoais e/ou profissionais, elas 

inegavelmente estão vinculadas aos grupos sociais com os quais os docentes 

conviveram e/ou convivem, especialmente a família e as instituições formativas. 

Connelly e Clandinin (2004) salientam uma especificidade importante acerca 

das narrativas: a temporalidade. Ressaltam que o tempo é um fenômeno que não 

pode ser desconsiderado nesse tipo de pesquisa, pois, ao contar uma história, o 

autor-narrador articula as três dimensões temporais: presente, passado e futuro.  

Em outras palavras, a história é narrada no presente, mas remete tanto ao 

autor quanto ao ouvinte sobre as experiências vivenciadas no passado, 

estabelecendo, simultaneamente, projeções para o futuro.  
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Outra especificidade da pesquisa narrativa não pode deixar de ser analisada: 

a fidedignidade dos fatos narrados, aspecto que tem sido fortemente criticado por 

aqueles que não reconhecem a fundamentação teórico-metodológica desse tipo de 

pesquisa. No entanto, entendemos que são as representações da realidade e as 

ressignificações que o autor-narrador atribui às experiências vivenciadas que 

constituem fontes de aprendizagem e formação tanto pessoal, quanto profissional.  

O que fica para o narrador não é o fato como foi vivido, mas sim o que teve 

significado para sua subjetividade, o que foi internalizado e aprendido por ele.  

Neste contexto, a narrativa não é a verdade literal dos fatos, mas sim a 

representação que o sujeito faz deles, podendo assim ser transformadora da própria 

realidade. De forma análoga, Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 110) contribuem 

afirmando que: 

 

[...] as narrativas não estão abertas à comprovação e não podem ser 
simplesmente julgadas como verdadeiras ou falsas; elas expressam a 
verdade de um ponto de vista, de uma situação específica no tempo e no 
espaço.  

 

Assim, os fatos e acontecimentos narrados pelo professor estão relacionados 

à sua subjetividade, retratam o seu olhar, seus sentimentos, seus pensamentos e 

suas reflexões sobre o que acredita ser verdadeiro, cabendo ao pesquisador buscar 

compreender a verdade, consoante o ponto de vista do docente.  

Na pesquisa narrativa a dimensão ética também é inspiradora de cuidados. 

De acordo com Souza (2006, p. 146), o primeiro passo para a realização da 

investigação narrativa deve envolver primeiramente a negociação do contrato do 

trabalho com o grupo envolvido por que: a utilização e a publicitação das identidades 

dos sujeitos envolvidos em processo de pesquisa e/ou de investigação-formação 

exige, do ponto de vista ético, uma aproximação e reaproximação das singularidades 

e subjetividades, bem como a adoção de alguns critérios: assinatura do termo de 

autorização (carta de cessão); explicitação dos procedimentos de análise e de como 

serão utilizadas as fontes na pesquisa; devolução e leitura do trabalho com o grupo 

e, consequentemente, revisão e autorização para utilização da narrativa.  

Neste cenário, a narrativa como metodologia de investigação em educação no 

Brasil inclui a análise de biografias e de autobiografias, histórias de vida, narrativas 

pessoais, entrevistas narrativas, etnobiografias, etnografias e memórias populares e 
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acontecimentos singulares integrados num determinado contexto. Na área 

educacional, as fontes biográficas e autobiográficas são constituídas por histórias de 

vida, relatos orais, fotos, diários, autobiografias, biografias, cartas, memoriais, 

entrevistas, escritas escolares e ideográficas.  

Diante da diversidade de fontes sugeridas, optamos pelo registro das 

narrativas orais, por acreditarmos que esta fonte permite ao professor situar-se, no 

caso de nosso estudo, simultaneamente como autor e como ator de sua história, 

expressar pensamentos, opiniões, sentimentos e experiências e saberes que foram 

se constituindo no seu processo formativo. 

As entrevistas aconteceram no mês de dezembro de 2012, gravadas em 

áudio e os aspectos explorados nas entrevistas foram construídos com base nos 

objetivos propostos.  

Tomando-se distância do momento de sua produção, é possível, ao "ouvir" a 

si mesmo ou ao "ler" seu escrito, que o narrador seja capaz de ir teorizando a 

própria experiência. Esse pode ser um processo emancipatório em que o sujeito 

aprende a produzir sua própria formação, determinando assim a sua trajetória 

pessoal e profissional. 

 

3.6. O Tratamento dos Dados 

 

O procedimento de tratamento e análise dos dados desta investigação está 

referenciado na análise de conteúdo de Bardin (1977), que a define como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) das mensagens (p. 42). 

 

As etapas básicas propostas por Bardin (1977) para a análise de conteúdo 

dos documentos (entrevistas) foram obedecidas na seguinte ordem: pré-análise, 

exploração do material, tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Sendo 

assim, de início foram transcritas as entrevistas realizadas com os professores 

sujeitos dessa pesquisa, mantendo na íntegra as narrativas dos mesmos, 

constituindo-se, então, os documentos produzidos pelos sujeitos para posterior 

análise.  
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Na fase de pré-analise, procedeu-se inicialmente à leitura cuidadosa (leitura 

flutuante) dos dados coletados na entrevista. A partir dessa leitura, buscou-se 

codificar os dados brutos, separamos por episódios, unidades de contexto. Dessa 

forma, aparece um número considerável de saberes docentes nas narrativas dos 

professores do curso de Pedagogia. 

Posteriormente, realizou-se o processo de exploração do material, ou a 

codificação dos mesmos, momento esse que, de acordo com Bardin (1977), 

corresponde a uma transformação dos dados brutos do texto, que permite atingir 

uma representação do conteúdo, ou da sua expressão, susceptível de esclarecer o 

analista acerca das características do texto. Na organização da codificação foi 

definido como unidade de registro o “tema”, realizando assim uma análise temática, 

que consiste, segundo o autor, em descobrir os núcleos de sentido que compõem a 

comunicação e cuja presença pode significar alguma coisa para o objetivo analítico 

escolhido. 

A partir da definição da unidade de registro, iniciou-se o processo de 

categorização, com categorias a priori sugeridas pelo referencial teórico e com 

categorias a posteriori elaboradas após a análise do material. 

Finalmente, na última fase foi realizado o tratamento dos resultados. Desse 

modo, procedeu-se à análise do que as narrativas apontavam, tendo-se sempre 

como referência os objetivos propostos na pesquisa. No momento final dessa fase, 

foi elaborado o texto dissertativo, cuja intenção foi contribuir para as discussões a 

respeito da identificação e caracterização dos saberes construídos pelos professores 

do curso de Pedagogia, como também sobre a origem desses saberes na inclusão 

de alunos com deficiência. 

 

3.7. A Caracterização da Instituição e o Perfil dos Sujeitos da Pesquisa 

 

Apresentaremos a seguir a caracterização da instituição campo de 

investigação, assim como o perfil dos professores sujeitos da nossa pesquisa. 

A fase exploratória de entrada no campo aconteceu em visitas à instituição a 

partir do mês de março de 2012. Iniciou-se o contato com o coordenador do curso de 

Pedagogia e a diretora, para apresentação dos objetivos, além de garantir a devida 

autorização para a realização da pesquisa. 
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Através dessas visitas, foram obtidas as informações sobre a estrutura 

curricular e a organização da instituição. Procedeu-se, a partir daí, à análise do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2008-2012, em que identificamos a 

concepção, a fundamentação teórico-metodológica e os objetivos gerais do curso. O 

objetivo dessa análise fundamenta-se na regra de pertinência (BARDIN, 1977), que 

possibilita a contextualização do cenário no qual se insere o objeto de estudo da 

presente pesquisa, visando a análise diagnóstica sobre a instituição, a 

especificidade do curso de Pedagogia e a caracterização sobre a formação inicial. 

 

3.7.1. A instituição como Cenário da Pesquisa: Aspectos Didático-

Pedagógicos 

 

O curso tem como objetivo geral formar um pedagogo capaz de assumir o 

trabalho de educador, estando habilitado a compreender criticamente a realidade e 

suas perspectivas para transformação. A formação docente é para exercer funções 

de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 

cursos de ensino médio, na modalidade Normal, na Educação de Jovens e Adultos, 

e/ou na educação profissional, na área de serviços e apoio escolar e em outras 

áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. O pedagogo, nessa 

perspectiva, é um profissional habilitado a atuar no ensino de disciplinas de 

formação pedagógica de nível normal médio; conhecimento estrutural, 

organizacional e cultural da realidade educacional; com preparo técnico-pedagógico 

subsidiado por princípios sócio-histórico e comprometimento com as transformações 

sociais necessárias.  

Na organização curricular do curso, fica evidente a preocupação com a 

formação docente para a educação inclusiva, uma vez que ao longo dos oito 

semestres são oferecidas as seguintes disciplinas obrigatórias: Língua Brasileira de 

Sinais, Fundamentos da Educação Especial, Prática de Educação Especial, 

Orientação em Estágio Supervisionado em Educação Infantil e Especial, além das 

disciplinas eletivas: Educação em Comunidade Remanescente de Quilombola e 

Educação Indígena. 
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Quanto aos aspectos didático-pedagógicos, percebemos que a instituição 

disponibiliza para os alunos, biblioteca, laboratório de informática, laboratório de 

línguas, sala de multimeios e sala de informática.  

Observamos também o espaço físico da instituição, tendo como objetivo 

prioritário perceber como este se organiza para receber as pessoas com deficiência. 

Identificamos em sua estrutura e nos recursos físicos, a preocupação com as 

pessoas com deficiência, já que para ter acesso aos pavimentos superiores existem, 

além das escadas, rampas em todos os andares do prédio, banheiros adaptados 

para cadeirantes, além da presença de intérprete de libras e brailista nas salas de 

aula onde estão inseridos alunos com surdez, cegueira e baixa visão. Destacamos o 

fato de o curso acolher as diferenças, tendo em vista que a inclusão, como afirma 

Ainscow (1998), refere-se à superação de barreiras para que haja a participação de 

quaisquer alunos, ou seja, a inclusão não deve e não pode estar restrita apenas aos 

alunos com deficiência, mas estendem-se a todos aqueles que estão, de certa 

forma, excluídos, sejam eles negros, brancos, crianças  que estejam em situação de 

vulnerabilidade, pessoas com quaisquer tipos de deficiência, etc. 

 

No entanto, existe a carência de um centro de atendimento multifuncional, 

que garanta aos alunos com deficiência atendimento no contra turno, com o objetivo 

de minimizar as dificuldades de acessibilidade comunicacional e de aprendizagem. 

Essa ausência foi justificada pela questão espacial, embora a instituição funcione em 

prédio próprio com mais de dois anexos. Mesmo assim, segundo os professores, 

esse tema é alvo de discussões e a construção de novas instalações é a grande 

meta para os próximos anos, sendo esse centro um espaço que está sendo tratado 

com relevância.  

A análise do Plano de Desenvolvimento Institucional da matriz curricular do 

curso e da estrutura física da faculdade possibilitou-nos perceber a relevância de 

nossa pesquisa, uma vez que o curso de Pedagogia da IES investigada traz em 

seus princípios norteadores a inclusão educacional. Entendendo-a como um 

processo muito mais amplo, que não se restringe somente à formação docente para 

trabalhar com alunos com deficiência, mas também abrange alunos de etnias 

quilombolas e índios. Ou seja, a compreensão dessa realidade pode nos revelar 

como os professores do curso de pedagogia constroem saberes  para atuar junto a 
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alunos com deficiência, identificar e caracterizar os saberes construídos e identificar 

a origem desses saberes, como algo em construção e reconstrução pessoal e social. 

 

3.7.2. O perfil dos Professores Sujeitos da Pesquisa 

 

O quadro abaixo apresenta as características sociodemográficas de nossos 

participantes. Observe que todos são do sexo feminino, com faixa etária superior a 

30 anos de idade. Apesar da formação inicial de todas as docentes não ser em 

Pedagogia, elas possuem experiências no ensino superior, ensino fundamental e 

médio. Vale destacar que a maioria delas apresenta formação continuada  na área 

de Educação Inclusiva, o que as aproxima da realidade em estudo. 

 

Tabela 1 – Distribuição das características sócio-demográficas das professoras entrevistadas. 
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1985 Letras 21 Mestranda Sim Sim 
Fundamental e 

Médio 
Acima de 50 

1995 Letras 8 Mestrado Não Sim 
Fundamental e 

Médio 
Entre 45 e 50 

1989 Pedagogia 24 Especialista Sim Sim 
Fundamental e 

Médio 
Entre 45 e 50 

2007 Pedagogia 6 Especialista Sim Sim 
Fundamental e 

Médio 
Entre 30 e 40 

1984 Psicologia 28 Especialista Não Sim Cargo técnico Acima de 50 

1998 Letras 3 Especialista Sim Sim 
Fundamental e 

Médio 
Entre 45 e 50 

 

Além desses dados, consideramos relevante identificar se nossos sujeitos 

abordam, nas disciplinas que lecionam, temas relacionados à educação inclusiva 

(Tabela 2). Para garantir o anonimato das professoras entrevistadas, atribuímos a 

elas nomes fictícios de pedras semipreciosas: Ágata, Ametista, Cristal, Olho de 

Tigre, Quartzo e Ônix. 
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Tabela 2 - Quadro dos Professores Pesquisados 

Nome 
Em sua disciplina aborda 

temas relacionados à 
Educação Inclusiva  

Ágata Sim 

Ametista Sim 

Cristal Sim 

Olho de Tigre  Sim 

Quartzo Sim 

Ônix Sim 

 

No capítulo a seguir, serão apresentadas as análises dos resultados da 

pesquisa, organizando o que as narrativas revelaram através das entrevistas, a partir 

da identificação e caracterização dos saberes construídos pelos professores do 

curso de Pedagogia para inclusão de alunos com deficiência e a origem desses 

saberes. 
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CAPÍTULO 4 

 

SABERES INCLUSIVOS E CONTEXTOS FORMATIVOS  

DOS PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIA  
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 Este trabalho partiu da premissa de que os saberes docentes, tal como 

definido por Tardif (2008), são plurais e oriundos de diversas fontes. Corroborando 

com esse entendimento, Gauthier (1998) situa os saberes na dimensão 

intersubjetiva, na qual o saber surge como uma construção coletiva de natureza 

linguística, oriunda da troca entre sujeitos (p. 335) e é inserida em um contexto (p. 

339) – já que o autor admite que os saberes docentes “só podem ser compreendidos 

em relação com as condições que estruturam seu trabalho” Gauthier (p. 343). Ele 

adverte, ainda, que “a pesquisa deve atentar para um tipo particular de saber: 

aquele adquirido para e /ou no trabalho e deve ser mobilizado, tendo em vista uma 

tarefa ligada ao ensino”. Tardif (2002) salienta que eles são temporais e construídos 

nas trajetórias vividas pelos professores. Para o autor, os professores buscam 

experiências pessoais e profissionais referenciais para enfrentar os desafios que se 

apresentam em seus cotidianos. 

 É importante esclarecer que, neste capítulo, a fim de preservarmos a 

identidade de algumas pessoas e instituições citadas nos discursos dos sujeitos 

desta pesquisa, utilizaremos letras ou conjuntos de letras para substituí-los.  

 Dada a natureza do material analisado, a unidade de contexto utilizada para a 

análise das entrevistas narrativas constituiu-se de episódios, em que se buscou 

identificar, apenas nas narrativas dos sujeitos da nossa pesquisa, os episódios dos 

quais foi possível extrair saberes docentes inclusivos. Desta forma, foi identificado 

um número significativo desse tipo de episódio.  

Neste trabalho, denominamos de saberes inclusivos os saberes constituídos a 

partir das experiências vivenciadas pelos professores no seu percurso profissional, 

que os possibilitou estabelecer, na sua prática de ensino com alunos com 

deficiência, um processo educativo inclusivo. É importante destacarmos, ainda, que 

os saberes que apresentaremos foram os saberes inclusivos possíveis de serem 

identificados nas narrativas dos nossos sujeitos. Isto não significa dizer que os 

saberes inclusivos desses professores estão restritos a esses saberes identificados. 

Destacarmos, ainda, que a análise dos dados será apresentada a partir e 

duas seções. A primeira seção foi nomeada de “Mapeamento dos Saberes inclusivos 

nas Narrativas dos Professores do curso de Pedagogia”, e teve como objetivo 

identificar e caracterizar os saberes inclusivos construídos na trajetória profissional 

desses professores. A segunda seção foi intitulada de “contextos formativos onde 
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emergem os saberes dos professores do curso de Pedagogia”, que, por sua vez, 

teve como objetivo identificar a origem desses saberes inclusivos. 

A análise foi realizada a partir das convergências encontradas nos saberes, 

seja pelo maior ou pelo menor número de frequências. 

Para uma melhor compreensão dos dados que serão apresentados, os 

saberes inclusivos identificados foram agrupados em quatro categorias: (1) Saberes 

centrais; (2) Saberes estruturantes; (3) Saberes periféricos; e (4) Saberes isolados. 

Foi possível identificar, também, a partir da análise dos protocolos de 

entrevista, os diferentes contextos de origens dos saberes inclusivos dos 

professores. São eles: (1) Contexto Formativo da Prática Pedagógica na Educação 

Básica; (2) Contexto Formativo da Prática Pedagógica no Ensino Superior; e (3) 

Contexto da Formação de Professores.  

Desta forma, a minuciosa análise que realizamos das narrativas dos nossos 

sujeitos nos possibilitou compreender os saberes inclusivos construídos a partir da 

vivencia profissional desses professores, como também os contextos em que 

emergem esses sabres, conforme apresentaremos a seguir. 

 

4.1 Mapeamento dos Saberes Inclusivos nas Narrativas dos Professores do 

Curso de Pedagogia. 

 

A partir da análise categorial, foi possível identificar, nas narrativas dos 

sujeitos da pesquisa, 129 episódios, que nos possibilitaram inferir sobre os saberes 

inclusivos. De forma geral, os episódios mapeados nas narrativas dos professores 

variaram entre 9 e 41 ocorrências. Em média, as narrativas apresentaram 21 

episódios por professor do curso de Pedagogia. A partir da analise desses 

episódios, foram mapeados 19 saberes inclusivos, conforme apresentaremos na 

tabela abaixo: 
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Tabela 3 - Mapeamento dos Saberes Inclusivos 

TIPO DE SABER CARACTERÍSTICAS 

Saber 01 Reconhecer aluno com deficiência. 

Saber 02 Identificar nos alunos os diferentes tipos de deficiência. 

Saber 03 
Reconhecer, na legislação nacional, os princípios e orientações que 
garantem os direitos de aprendizagem das pessoas com deficiência. 

Saber 04 
Reconhecer, nos recursos didáticos e nas tecnologias assistivas, meios 
auxiliares que garantam a aprendizagem de alunos com deficiência. 

Saber 05 
Identificar as potencialidades e limitações dos alunos com deficiência no 
contexto educacional. 

Saber 06 
Reconhecer a diferença entre a atuação do gestor escolar e do 
professor, para a garantia do direito de aprendizagem das pessoas com 
deficiência. 

Saber 07 
Estabelecer relações entre a prática de ensino com alunos com 
deficiência na educação básica e a prática de ensino no curso de 
pedagogia. 

Saber 08 
Analisar criticamente a formação profissional para atuação com alunos 
com deficiência no contexto escolar. 

Saber 09 
Reconhecer a importância dos profissionais do atendimento educacional 
especializado para garantir a aprendizagem dos alunos com deficiência. 

Saber 10 
Promover adaptações curriculares para a garantia da aprendizagem do 
aluno com deficiência. 

Saber 11 Reconhecer a especificidade da escrita e da língua da pessoa surda. 

Saber 12 
Reivindicar melhores condições de trabalho para atendimento 
educacional dos alunos com deficiência. 

Saber 13 
Reconhecer a necessidade de acessibilidade para a inclusão de alunos 
com deficiência no contexto escolar. 

Saber 14 
Reconhecer que o sucesso da prática de ensino com alunos com 
deficiência é resultado de um trabalho coletivo que envolve todos os 
atores do contexto educacional. 

Saber 15 Apresentar uma atitude de alteridade frente aos alunos com deficiência. 

Saber 16 
Reconhecer outras instituições educativas que atendem alunos com 
deficiência. 

Saber 17 
Trabalhar em cooperação com a família para garantir a inclusão 
educacional das pessoas com deficiência. 

Saber 18 
Posicionar-se criticamente diante da exclusão das pessoas com 
deficiência. 

Saber 19 
Diferenciar o processo de integração do processo de inclusão na prática 
educativa com alunos com deficiência. 

 

Os saberes emergem das narrativas dos sujeitos de maneira singular, o que 

não poderia ser diferente, uma vez que os saberes, segundo Tardif (2002), “são 

plurais e heterogêneos: personalizados e situados, e carregam as marcas do ser 

humano”. O autor situa os saberes docentes no âmbito individual, pois estão ligados 

aos saberes pessoais e culturais (p.344). A dificuldade na separação dos saberes, 
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segundo o autor, “deve-se à natureza diversificada do que conferem o saber, que, 

em prática, trata-se da própria cultura docente em ação”.  

Como poderemos observar, ainda, nos dados, os saberes identificados nas 

narrativas dos professores apresentam características singulares, marcadas, seja 

pela ausência absoluta de determinados saberes na narrativa de alguns dos nossos 

sujeitos, seja pela presença de saberes que só aparecem uma vez e em um sujeito. 

No entanto, apesar dessas singularidades, realizamos a nossa análise a partir dos 

seus pontos de convergências, seja pelo maior número de frequência desses 

saberes, seja pelo menor número de frequência. 

 Os saberes foram agrupados em 04 categorias, conforme mencionado 

anteriormente: (a) Saberes Centrais; (b) Saberes Estruturantes; (c) Saberes 

Periféricos; e (d) Saberes Isolados. O gráfico abaixo apresenta uma representação 

de como os saberes inclusivos dos sujeitos pesquisados vêm sendo mobilizados e 

estruturados em relação à sua prática educativa com estudantes com deficiência no 

âmbito do Ensino Superior, do curso de Pedagogia, denominado neste trabalho de 

campo de saberes. 

 

     Gráfico 1 – Campo dos Saberes 
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A seguir, apresentaremos uma breve identificação e descrição dos saberes 

agrupados por categorias e identificaremos, nas narrativas dos professores do Curso 

de Pedagogia, alguns exemplos para ilustrá-las, bem como faremos inferências em 

torno delas. A sequência de sua apresentação foi estabelecida a partir do índice de 

frequência dos agrupamentos, organizando-os de forma decrescente, conforme o 

quadro: 

 

Saberes 

Sujeitos da Pesquisa Total por Saberes 

Ágata  Ametista Cristal 
Olho de 

Tigre 
Ônix Quartzo Nº % 

S8 3 5 7 3 2 8 28 21 

S4 2 0 0 0 6 0 8 6 

S5  2 0 2 0 5 2 11 9 

S7 5 0 1 1 3 3 13 10 

S9 2 0 1 2 3 2 10 8 

S10 0 2 3 0 3 1 9 7 

S12  2 0 0 1 7 0 10 8 

S15 1 2 1 0 2 3 9 7 

S1  0 0 1 0 2 1 4 3 

S2  1 0 0 1 2 1 5 4 

S3  0 2 0 0 2 0 4 3 

S13  0 1 0 0 2 0 3 2 

S14 2 0 0 1 0 0 3 2 

S17 3 0 0 0 0 0 3 2 

S18 4 0 0 0 0 1 5 4 

S6  0 0 0 0 1 0 1 1 

S11 0 0 0 0 1 0 1 1 

S16  1 0 0 0 0 0 1 1 

S19 1 0 0 0 0 0 1 1 

T
o

ta
l 
p

o
r 

p
ro

fe
s
s
o

r 

29 12 16 9 41 22 129 100 

% 22,5 9,3 12,4 7,0 31,8 17,1 100,0 
 

Quadro 1 – Mapeamento da frequência dos saberes inclusivos nas narrativas dos professores do 
curso de Pedagogia 
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Todos os saberes auxiliam os professores para uma prática pedagógica 

inclusiva, desde o saber central até os isolados. Entretanto, alguns vão exercer 

maior força sobre essa prática, que são os saberes centrais e estruturantes. Mesmo 

assim, não se pode desprezar nenhum dos saberes, já que todos contribuem para 

uma prática pedagógica inclusiva. 

O primeiro grupo de saberes inclusivos foi denominado de saberes centrais. 

No processo de produção e mobilização de saberes para o estabelecimento de uma 

prática educativa inclusiva no Curso de Pedagogia, esses saberes, nas narrativas 

dos nossos sujeitos de pesquisa, desempenham um papel central. Esta afirmativa 

justifica-se pelo fato de este saber se apresentar com o maior número de frequência, 

representando cerca de 21% dos saberes que emergem das narrativas dos atores 

investigados, chegando, inclusive, a distanciar-se, significativamente, pelo número 

de frequência dos demais saberes. É importante destacarmos, ainda, que este é o 

único saber inclusivo que aparece nas narrativas de todos os sujeitos da pesquisa.  

Neste estudo, emergiu apenas um saber central, representado pelo saber de 

número 08, designado por “Analisar criticamente a formação profissional para 

atuação com alunos com deficiência no contexto escolar”. Este saber central emerge 

das tensões da própria prática, fazendo referência à falta de formação e 

embasamento teórico e prático dos professores do curso de Pedagogia em relação à 

inclusão dos alunos com deficiência, como também na busca pela autoformação 

desses professores. Abaixo, apresentamos cinco exemplos de narrativas dos 

professores onde esse saber é expresso: 

 

Pra começar, o primeiro problema é a questão profissional, porque os profissionais da 

atualidade, eles não tiverem, nós né, não tivemos essa formação pra lidar com esse tipo 

de público; tanto é que nós estamos tendo dificuldade. (Ametista) 

 

Então eu me deparei com esta situação e tive de arrumar, é... Vamos assim dizer... Eu 

mesma procurar condições [...] Era uma dificuldade tremenda, porque nem eu tinha o 

respaldo, eu não tinha a fundamentação teórica muito boa, até porque não temos esses 

conhecimentos específicos na minha formação inicial e ou continuada. (Ônix) 

 

(...) o professor não é preparado. Quem já tem uma experiência já não se choca tanto 

com a questão (...). Hoje as instituições precisam oferecer formação mesmo, do preparo, 

do embasamento teórico do professor. (Cristal) 
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(...) então, pra gente que teve essa formação na rede estadual, a gente tem mais 

facilidade, agora quem está no ensino superior hoje que não teve essa caminhada é uma 

dificuldade tremenda né, não percebe de jeito nenhum as dificuldades, não percebe o 

aluno na sala, não percebe se aluno tá com problema, se ele tá entendendo, não percebe. 

Agora, a gente que já tem essa caminhada. Percebe se ele tá entendendo o que a gente 

tá colocando, mas quem não está é uma dificuldade e, eu assim, eu desconheço, assim, 

cursos de formação de professores, que as faculdades estejam oferecendo para essa 

questão de receber, de incluir o aluno com deficiência, é uma dificuldade muito grande. 

(Cristal) 

É um grande desafio né..., para a instituição, para os profissionais que trabalham ali no 

dia a dia, como nós os professores, por que até em nível Federal é um campo que está se 

abrindo agora, construindo conceitos, então pra gente também, a gente sente esta 

dificuldade. (Olho de Tigre) 

 

Ao analisar criticamente a sua formação profissional, parece consenso entre 

os professores a falta de uma formação específica para o atendimento às pessoas 

com deficiência, coadunando-se com algumas pesquisas nacionais, tais como as de 

Thomas (2005), ao concluir que a grande queixa entre os professores de todos os 

níveis de ensino é representada pelo despreparo profissional para atender essa 

nova demanda que, cada vez mais, está chegando ao cenário educacional. 

Nessa direção, Mittler (2003) acredita que ainda há poucas oportunidades de 

formação de professores. Elas são fundamentais, pois não servem apenas para 

influenciar os sentimentos dos professores em relação à educação inclusiva, mas 

também para que os educadores possam refletir sobre as propostas de mudanças 

que podem mexer com seus valores e crenças e até transformar a sua prática 

profissional. 

Essa falta de formação se dá, porque, no Brasil, de acordo com Siems (2010), 

a preocupação com a formação dos professores voltada para a educação inclusiva é 

muito recente. Ainda, conforme com a autora, é necessário mais investimento nos 

processos de formação para reconstruir as práticas educacionais, reorientando, 

assim, os processos exercidos na Formação de Professores. 

Siems (2010) afirma, ainda, que para uma efetiva implantação deste modelo 

educacional deve-se esperar, além de tudo, uma mudança da postura humana. 

Dessa forma, acredita-se que pouco se aproveita o investimento de recursos, 

implantação de cursos e capacitações, organização curricular e adaptação do 
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espaço escolar, se não houver uma transformação de atitude em cada componente 

da instituição, bem como da sociedade em geral. 

A inferência que fazemos é que a formação inicial e continuada foi silenciada 

na formação desses professores do curso de pedagogia, deixando, dessa forma, 

uma lacuna na formação dos professores do ensino superior. E é a partir das 

tensões vivenciadas por eles, ao receber alunos com deficiência, em suas falas, que 

fica evidenciada, de maneira muito recorrente, a ausência dessas formações. Isto 

indica que a formação para atender alunos com deficiência aconteceu na 

experiência da educação básica e ou na própria prática pedagógica, na 

autoformação. 

A crença evidenciada pelos sujeitos dessa pesquisa de que o professor é um 

profissional em construção parece gerar, em alguns momentos, a forte expectativa 

de que preencherão, no futuro exercício docente, lacunas deixadas pela preparação 

inicial e continuada. 

Pensar em educação pressupõe pensar a formação docente e a prática 

pedagógica com qualidade. Para tanto, faz-se necessário entender a formação do 

professor para o desenvolvimento dos saberes docentes, o que exige qualificação, 

valorização profissional e políticas adequadas, considerando-se o lócus de trabalho 

do professor. 

Nosso entendimento sobre as políticas públicas de educação e o movimento 

contemporâneo de inclusão educacional no Brasil pressupõe que a educação é um 

direito de todos os indivíduos, com ou sem deficiência, e contribui para a 

possibilidade de instituições de ensino democráticas em uma sociedade justa e 

humana. Para tal, faz-se necessária uma política de atendimento à demanda de 

seus profissionais por formação inicial e continuada e aprendizagem profissional 

docente para o atendimento da diversidade humana e de aprendizagem dos alunos, 

considerando suas características individuais, ritmos singulares de aprendizagem e 

de desenvolvimento social, cognitivo, sensorial e físico. Para tanto, as instituições de 

ensino devem contemplar a formação docente, imbuída de reflexões e estudos sobre 

o atendimento a essa diversidade, incluindo-se nesta formação todos os 

profissionais do contexto educacional e atentando para, dentre outros aspectos, a 

superação das barreiras arquitetônicas, atitudinais, pedagógicas e de aprendizagem, 

presentes no cotidiano educacional em todos os níveis de ensino. 
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O segundo grupo de saberes inclusivos identificados nas narrativas dos 

professores foi denominado de saberes estruturantes. Esse conjunto de saberes 

recebeu essa denominação por se tratar de um sustentáculo, possibilitando que o 

saber central possa emergir na prática educativa desses professores com toda a sua 

complexidade. Na narrativa dos nossos sujeitos de pesquisa, esses saberes 

representam cerca de 55% dos saberes inclusivos mobilizados na prática educativa 

dos professores do curso de pedagogia, apresentando-se com maior frequência que 

o saber central.  

Nesta perspectiva, conforme já indicado, esses saberes sustentam o saber 

central. Na verdade, o saber central é resultado deles, por isso são chamados de 

estruturantes. É importante destacarmos ainda que, dentro do total dos saberes 

narradas pelos professores do Curso de Pedagogia, os saberes estruturantes se 

constituem de saberes significativos para a inclusão educacional de alunos com 

deficiência. Nesta pesquisa, esses saberes estão constituídos pelos de número 04, 

05, 07, 09, 10, 12 e 15, conforme apresentaremos a seguir. 

O saber de número 07 se caracteriza por “estabelecer relações entre a prática 

de ensino com alunos com deficiência na educação básica com a prática de ensino 

no curso de Pedagogia”, representando cerca de 10% dos saberes identificados nas 

narrativas dos professores pesquisados. Este saber indica que os professores que 

têm prática pedagógica na educação básica demonstram já alguma experiência com 

a inclusão de alunos com deficiência e se apropriam dos saberes construídos na 

vivencia profissional, trazendo-os para a prática de ensino no ensino superior. 

Exemplos desse saber podem ser identificados nas narrativas abaixo: 

 

Lá na faculdade, simultaneamente com o trabalho daqui, lá no curso de Pedagogia, 

trabalhando aqui na escola como professora eu fazia mais ou menos uma ponte, o que eu 

trabalhava com os alunos no curso de Pedagogia, com meus alunos, enquanto formação 

da prática pedagógica, eu pegava esse material que eu tentava trabalhar e eu introduzia 

aqui na aula na prática, por exemplo: quando a gente ia trabalhar essa situação de 

planejamento, sempre a gente fazia, assim, planejamento para os alunos regulares e um 

planejamento que contemplasse os alunos que tinham deficiência. (Ônix) 

 

Tem um aluno lá que a fonte dele é 48 né, outros precisam fazer a fonte 26 e, aí, eu 

percebo que há um atendimento de qualidade nessa escola e no ensino superior. Como 

lá, estas disciplinas e essa discussão são recentes, então está engatinhando. Posso dizer: 
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no ensino superior, teve um avanço agora, ultimamente, quando se coloca o apoio para a 

pessoa com deficiência visual é um grande avanço e o interprete de libras. (Ágata) 

 

Eu acredito assim: sempre digo às meninas (pessoas com deficiência) ... Quando a gente 

está conversando sobre educação especial, eu digo às meninas que a gente aprendeu 

muito mais com eles do que eles com a gente, porque a gente é que vai se adequando a 

eles, e assim eu... Eu... É uma experiência que eu levei pra minha sala de aula da 

faculdade. Como eu trabalho com Antropologia da Educação, eu já faço essa questão da 

inclusão, não só da Educação Especial, mas de outros segmentos. Mais da educação 

especial, porque eu tenho alunos que são pessoas com deficiência na sala de aula de 

pedagogia. (Cristal)  

 

O presente saber se propõe a discutir uma questão que vem se mostrando 

fundamental na formação de professores: o papel da instituição escolar enquanto 

contexto do exercício profissional e da construção dos saberes dos professores. Tal 

questão vem sendo apontada em inúmeros trabalhos, tais como os de Nóvoa (1992), 

Tardif (2000), Pimenta e Anastasiou (2002), que abordam a formação dos 

professores no âmbito da profissionalização do magistério, enfatizando a importância 

dos saberes experienciais produzidos no exercício da docência e destacando a 

socialização e identificação profissional desenvolvidas nos espaços e situações de 

trabalho. Tardif, Lessard e Gauthier (s/d, p. 26), sintetizam essa discussão ao afirmar 

que “[...] é o exercício da profissão docente que constitui verdadeiramente o quadro 

de referência tanto da formação inicial e contínua como da pesquisa em educação”. 

Como resposta a essa nova perspectiva da escola reflexiva, parece haver 

certo consenso de que o desenvolvimento profissional ocorre durante a vida do 

professor, na sua interação com a sua prática, com o coletivo escolar e com os 

contextos organizacionais no qual eles estão inseridos. 

Ao destacar a escola como o lócus privilegiado da formação dos professores, 

Candau (1996, p.144) ressalva que esse processo precisa se apoiar numa prática 

reflexiva, capaz de identificar os problemas e buscar soluções, mas, especialmente, 

“[...] que seja uma prática coletiva, uma prática construída conjuntamente por grupos 

de professores ou por todo o corpo docente de uma determinada instituição escolar”. 

Podemos inferir, a partir desse saber, que os saberes experienciais 

vivenciados na educação básica, no atendimento a alunos com deficiência 



92 

 

influenciam positivamente as ações pedagógicas dos professores do ensino 

superior. 

O saber inclusivo de número 05, caracterizado como “Identificar as 

potencialidades e limitações dos alunos com deficiência no contexto educacional”, 

apresenta-se com a frequência de 8,5% das narrativas dos sujeitos da nossa 

pesquisa. Abaixo, apresentamos exemplos de narrativas que expressam esse saber: 

 

A faculdade abraça um quantitativo significante de alunos com deficiência e alunos bons 

que vem crescendo a cada dia. (Ágata) 

 

(...) a gente teve uma experiência maravilhosa com E [aluno com deficiência ] mesmo, 

porque ele foi monitor de uma aula de música, quer dizer um surdo ser monitor numa aula 

de música é um negócio que nós saímos assim do eixo. (Cristal) 

 

O aluno D que tinha a deficiência a paralisia cerebral, é tanto que hoje o aluno D é um 

orgulho pra gente, é uma referência porque ele tá, é.... Alfabetizado, ele lê D articula muito 

bem, D interage muito bem graças a esse apoio que a Escola B deu. (Ônix) 

 

(...) lá na faculdade a gente... Como eles só têm o problema auditivo, a leitura deles é 

muito boa é fluente a escrita muito boa, então eu não tenho tanta dificuldade. (Ônix) 

 

Podemos inferir, a partir da fala dos nossos sujeitos, que os mesmos 

demonstram ter práticas de ensino para a inclusão educacional, e que esses 

professores acreditam no trabalho que desenvolvem com alunos com deficiência, a 

partir das práticas de ensino voltadas a atingir a todos os alunos da sala de aula. Para 

Mantoan (2002), ao ensinar a turma toda: 

 

(...) Deve-se propor atividades abertas, diversificadas, isto é, atividades que 
possam ser abordadas por diferentes níveis de desempenho dos alunos e 
em que não se destaquem os que sabem mais ou os que sabem menos. 
Em síntese, as atividades são exploradas segundo as possibilidades e os 
interesses dos alunos que optaram livremente por desenvolvê-las (p. 20). 

 

 Conforme propõe esta autora, é possível promover o desenvolvimento 

de habilidades cognitivas de todos os alunos da escola comum, com deficiência ou 

não, desde que se adotem modelos educacionais que valorizem não apenas o aluno 

interessado e competente, mas também aqueles que não se mostram interessados e 

competentes. Para tanto, é necessário que a prática de ensino mobilize os alunos 
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para que pensem, descubram, criem, alcancem seus objetivos. O desenvolvimento 

dessas habilidades ocorre, ainda segundo Mantoan (2002), quando os alunos estão 

inseridos em um ambiente escolar livre de imposições e de tensões sociais, afetivas 

e intelectuais. O papel do professor para a autora é o de criar condições que 

propiciem a todos os alunos “o equilíbrio entre o aspecto afetivo e intelectivo das 

aprendizagens, mantendo a motivação, a curiosidade e a concentração necessárias 

à sustentação do sujeito, na busca da solução do problema” (MANTOAN, 1997, 

p.56). 

O saber inclusivo de número 09, designado por “reconhecer a importância dos 

profissionais do atendimento educacional especializado para garantir a 

aprendizagem dos alunos com deficiência”, representa, no conjunto das narrativas 

dos professores, cerca de 8,5% dos saberes identificados. Os professores sujeitos 

dessa pesquisa reconhecem a importância dos profissionais do atendimento 

educacional especializado, para que, de fato, a inclusão educacional aconteça. Fica 

evidenciada nas narrativas a necessidade de implementação de ações efetivas que 

visem à superação das dificuldades dos alunos com deficiência. Exemplos desse 

saber podem ser verificados nos discursos dos professores abaixo: 

 

Como já tinha visto a atuação de (A), professora da AEE, o bom de trabalhar em conjunto 

é porque o que um faz estimula o outro. Aí como eu já tinha visto a luta de (A) e de (B) 

para garantir os direitos dos meninos na escola no Ensino Fundamental, aí eu fui me 

inteirando e sempre perguntando, (A) como é que eu faço dessa forma? (C) (interprete de 

LIBRAS) também ajuda muito, ela diz assim: “ó, eles compreendem melhor dessa forma”. 

(Ônix) 

 

Esse ano chegou o apoio (D), aí (D) agora está ampliando os textos pra ele, e eu dou com 

antecedência pra ela, e ela amplia os textos e fica com ele lá e as provas, agora ele fica 

com ele pra fazer, melhorou um pouco. (Quartzo) 

 

Garantimos, assim, temos o interprete, temos o brailista na instituição; e ajuda muito os 

alunos e outros profissionais que se dispõem, como os professores que se dispõem, onde 

a interprete procura a brailista e professores abraçam essa causa. Estão todos no sentido 

para ajudar. (Olho de Tigre) 
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O atendimento educacional especializado foi criado para dar um suporte para 

os alunos com deficiência, a fim de facilitar o acesso ao currículo. De acordo com o 

Decreto nº 6571, de 17 de setembro de 2008: 

 

Art. 1° A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de 
ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na forma deste 
Decreto, com a finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional 
especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede 
pública de ensino regular. 
 
§ 1º Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de 
atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 
institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à 
formação dos alunos no ensino regular (BRASIL, 2008). 
 

No âmbito organizacional, a Educação Inclusiva requer a construção de uma 

rede de suportes ou apoios capazes de atender às necessidades de formação de 

recursos humanos. As instituições de ensino necessitam de intérpretes em língua 

brasileira de sinais, brailista, ledores, para possibilitar o sucesso acadêmico dos 

alunos, oferecendo adaptações dos materiais. Perspectiva ratificada por Sassaki 

(2003, p. 133), ao afirmar que: 

 

É preciso, pois, que fique claro que o reconhecimento de direitos iguais a 
todos deve estar presente e deve ser colocado em prática através do 
reconhecimento de que direito a igualdade implica em diferença de 
tratamento, pois é preciso considerar as necessidades educativas para 
esses alunos. 

 

O apoio de centros especializados no espaço físico das universidades e 

faculdades é de grande importância para o bom desenvolvimento dos alunos 

universitários com deficiência. Falkenbachet (2007, p.4) desenvolveu um estudo 

acerca do sentimento dos professores no processo ensino aprendizagem quando 

estes não recebem apoio quando têm alguma dificuldade, concluindo que: 

 

Há um sentimento de isolamento dos professores em sua prática educativa. 
Foi frequente escutar dos professores o quanto necessitam de apoio e de 
discussões sobre o tema. Há necessidade de uma reforma coletiva de 
pensamento na escola e na sociedade como explica Mantoan (2006). Essa 
reforma significa uma articulação de apoio mútuo em que o auxílio e a 
compreensão por intermédio de estudos em conjunto e de organização da 
escola diante da nova realidade, visto que historicamente mostrou-se frágil 
nessa área. Caso a escola continuar insistindo em um modelo individualista 
de pensar, a segregação e o isolamento dos professores debilita qualquer 
tentativa de inclusão. 
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 Os professores de todos os níveis necessitam de auxilio de profissionais 

especialistas, como brailistas e ledores, para acompanhar alunos com deficiência 

visual e de baixa visão; intérprete de LIBRAS, para acompanhamento de alunos com 

deficiência auditiva; apoio pedagógico, para alunos com deficiência intelectual. 

Segundo Drziat (2002, p. 55) “sem esse apoio técnico instrumental em sala de aula, 

não há possibilidade de transmissão de conhecimentos favorável ao aluno com 

deficiência”. 

O saber inclusivo de número 12 está caracterizado como “reivindicar melhores 

condições de trabalho para atendimento educacional dos alunos com deficiência”. E 

representa cerca de 7,7% do conjunto dos saberes inclusivos identificados nos 

discursos dos professores pesquisados. Exemplos desse saber podem ser 

verificados abaixo: 

 

(...) eu posso dizer assim: eles estão se organizando, eles estão estudando, não é? Mas o que 

precisa da direção da FACHUSC, também, é abrir um espaço pra que haja mais discussão na 

linha da inclusão, não é? Se abrisse esse espaço, a gente atenderia melhor. E se tivesse, lá 

mesmo, uma sala de atendimento com equipamentos, esses alunos, eles estariam bem melhores 

no sentido de se profissionalizar. (Ametista) 

 

A faculdade, em momento algum, ela fez nenhum curso, nenhum estudo para que a gente 

pudesse trabalhar melhor. O governo do Estado de Pernambuco também tem essa 

deficiência. Melhorou algumas coisas, mas eu não tive essa oportunidade de tempo. (Ônix) 

 

O Estado, a Faculdade, a Autarquia na qual eu sou funcionária, eu acho que as elas 

precisam urgentemente viabilizar condições pra que a gente, enquanto professor, possa 

fazer uma prática pedagógica coerente e que seja digna pra gente atender esses alunos. 

(Ônix) 

 

A educação da pessoa com deficiência no ensino superior vem ocorrendo 

gradativamente. Isso decorre, dentre outros fatores, porque uma pequena parcela da 

população tem acesso à educação básica e aos serviços de atendimento educacional 

especializado, o que indica exclusão de direitos básicos. Associado a isso, é possível 

afirmar que as restrições de acesso e progressão dessas pessoas na educação 

superior estão relacionadas a própria história da exclusão, peculiar à educação 

superior no país, com forte tendência ao elitismo, como também ao mito da 

incapacidade creditado à pessoa com deficiência. 
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Atualmente, existe a necessidade de viabilizar o acesso e a permanência dessas 

pessoas no ensino superior, de forma adequadamente profissional e proporcionar a 

superação das barreiras de quaisquer tipos, porque, em relação à legislação, o Brasil 

tem alcançado avanços consideráveis.  Contudo, é escassa a distinção de verbas 

específicas para complementar as necessidades de contratação de recursos humanos 

capacitados e especializados que deem apoio à pessoa com deficiência e promovam 

a qualificação dos docentes do ensino superior para a inclusão dessas pessoas. Além 

disso, é necessária a revisão dos currículos do ensino superior para que contemplem, 

em todas as disciplinas, a questão da inclusão educacional, na busca de prepararem 

adequadamente os futuros profissionais. Esses dois aspectos das adaptações 

curriculares e profissionais preparados precisam ser assegurados para que ocorra não 

só o acesso, mas também o sucesso do aluno com deficiência no processo 

universitário. 

O saber inclusivo de número 10 foi caracterizado como “promover adaptações 

curriculares para garantir aprendizagem dos alunos com deficiência”. Este saber está 

presente em cerca de 10% das narrativas dos professores. Abaixo apresentamos 

alguns exemplos: 

 

Geralmente, a minha avaliação é feita de forma verbal, né? Eu trabalho muito a questão 

do perguntar durante a aula se ele tá entendendo, o que é que ele... Qual é a 

interpretação que ele tem daquilo ali, o que é que ele percebeu que é novo e o que é que 

aquilo que já passou pode interferir no momento atual. (Cristal) 

 

Questão, também, outra coisa boa, assim, quando a gente trabalhou nessa mesma sala 

deles, a gente trabalhou arrumando, como é que a gente vai fazer uma sequência 

didática? Então, no momento que eles estavam aprendendo a sequência didática, a gente 

já ia introduzindo nessa sequência didática qual era o planejamento por fora, como se 

fosse um viés que a gente fizesse, que acompanhasse os alunos que tivessem 

deficiência. (Ônix) 

 

(...). Então, quando eu faço as atividades e eu lanço lá na sala, eu digo como é, vou 

orientando, aí, em um tempinho, eu vou orientar só eles, ficamos nós cinco: eu, (a 

intérprete) D e os três E, F, G (alunos surdos). (Ônix) 

 

A necessidade de se pensar um currículo para a escola inclusiva foi 

oficializada a partir das medidas desenvolvidas junto à Secretaria de Educação 



97 

 

Especial do Ministério da Educação, com a criação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Neste documento, explicita-se o conceito de adaptações curriculares, 

consideradas como: “estratégias e critérios de situação docente, admitindo decisões 

que oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de 

aprendizagem dos alunos, ” considerando que o processo de ensino-aprendizagem 

pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola (BRASIL, 

1998, p.15). 

Adaptações de acessibilidade ao currículo, no mesmo documento, se referem 

à eliminação de barreiras arquitetônicas e metodológicas, o que deve ser pré-

requisito para que o aluno possa frequentar a escola regular com autonomia, 

participar das atividades acadêmicas propostas para os demais alunos. Estas 

incluem as condições físicas, materiais e de comunicação, como rampas de acesso 

e banheiros adaptados, apoio de intérpretes de LIBRAS e/ou capacitação do 

professor e demais colegas, transição de textos para Braille e outros recursos 

pedagógicos adaptados para deficientes visuais, bem como o uso de comunicação 

alternativa com alunos com paralisia cerebral ou dificuldades de expressão oral. 

A inclusão de alunos com deficiência na classe regular implica o 

desenvolvimento de ações adaptativas, visando à flexibilização do currículo, para 

que ele possa se desenvolver de maneira efetiva em sala de aula, e atender às 

necessidades individuais de todos os alunos. De acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Especial (BRASIL, 1998) essas adaptações 

curriculares se realizam em três níveis: Adaptações no nível do projeto pedagógico 

(currículo escolar), que devem focar, principalmente, a organização escolar e os 

serviços de apoio, propiciando condições estruturais que possam ocorrer no nível da 

sala de aula e no nível individual; adaptações relativas ao currículo da classe, que se 

referem, principalmente, à programação das atividades elaboradas para a sala de 

aula; e adaptações individualizadas do currículo, que focam a atuação do professor 

na avaliação e no atendimento a cada aluno. 

Desta forma, um currículo que leve em conta a diversidade deve ser, antes de 

tudo, flexível, e passível de adaptações, sem perda de conteúdo. Para isso ser 

concebido, tendo como objetivo geral a redução de barreiras atitudinais e 

conceituais, e se pautar por um do processo de aprendizagem em sua relação com o 

desenvolvimento humano. Percebemos que os professores demonstram esses 

saberes, que consideramos de grande importância para a inclusão educacional. 
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O saber inclusivo de número 15 está designado como “apresentar uma atitude 

de alteridade frente a alunos com deficiência”. Este saber representa 7% dos 

saberes mapeados. 

Afiliamo-nos a Jodelet (1998), quando afirma que a alteridade é uma 

qualificação atribuída do exterior, elaborada na relação social com a diferença. A 

mesma autora diferencia formas de relação com a alteridade delimitadas pelas 

linhas de divisão social: a alteridade do outro lugar ou de fora (com relação a uma 

outra cultura dada) e a do interior, ou de dentro (aqueles marcados pela diferença ou 

pertença grupal que se distinguem do conjunto social sendo considerados 

ameaças). A elaboração da diferença, no primeiro caso, seria realizada numa 

tipificação desvalorizante e estereotipada do outro, e, no segundo caso, é orientada 

para o interior do grupo como proteção identitária. 

Já Jovchelovitch (1998) trabalha a questão da alteridade, destacando a 

possibilidade de resistência dos grupos construídos a partir de representações 

negativadas. Ela parte da consideração de que, sem o reconhecimento do outro, 

todas as produções de sentidos não existiriam, pois é a alteridade ou a diferença 

que fornecem as referências e significados, a partir dos quais a subjetividade 

emerge. A autora, então, afirma à necessidade de se discutir a positividade da 

alteridade e propõe que os problemas com a alteridade nas sociedades 

contemporâneas se devem a questões históricas e institucionais, mais do que a uma 

tendência pré-existente para a exclusão da diferença. 

Nas narrativas dos sujeitos dessa pesquisa, foi possível verificar o 

reconhecimento do outro, a partir das diferenças, como também a positividade da 

vivência no contexto educacional, conforme expressos nas narrativas dos 

professores abaixo: 

 

Mas com vontade de fazer com que eles realmente tivessem acesso aos saberes que 

foram negados por muito tempo, e, aí, quando a lei instituiu a inclusão em salas regulares, 

pra nós foi mais fácil no sentido de que a gente tinha uma convivência com esses 

meninos, nós aprendíamos muito mais com eles, eu acredito, do que eles com a gente, 

porque nós fomos aprender a comunicação, nós fomos aprender a entender até o 

movimento corporal deles; a gente entendia que eles estavam precisando de alguma 

coisa. (Cristal) 

Daí, a gente precisa acreditar, né? Naquilo que a gente faz, aquilo a gente não acredita, a 

gente não faz, a gente só... Vamos dizer: representar. Então, aquilo que a gente procura 
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fazer, procura acreditar... E essa questão da acessibilidade, a gente sabe que é... A gente 

já discute a inclusão como “a inclusão da inclusão”, não é? Certo? Ou a exclusão pra nós 

foi mais fácil no sentido de que a gente tinha uma convivência com esses meninos, nós 

aprendíamos muito mais com eles, eu acredito, do que eles com a gente, porque nós 

fomos aprender a comunicação, nós fomos aprender a entender até o movimento corporal 

deles; a gente entendia que eles estavam precisando de alguma coisa. (Cristal) 

 

Daí, a gente precisa acreditar né? Naquilo que a gente faz aquilo a gente não acredita, a 

gente não faz, a gente só... Vamos dizer: representar. Então, aquilo que a gente procura 

fazer, procura acreditar... E essa questão da acessibilidade, a gente sabe que é... A gente 

já discute a inclusão como “a inclusão da inclusão”, não é? Certo? Ou a exclusão da 

inclusão, a gente trata esses dois lados, né? Porque ela ainda é um pouco, vamos dizer 

assim, mito, em algumas instituições e na sociedade de forma em geral. Nós, que 

trabalhamos no Ensino Superior, nós estamos é... Engajados nesse debate, nessa 

discussão, nessa, vamos dizer, nesse diálogo, tentando a conscientização dos 

formandos, nesse sentido. Mas a gente vê, percebe o quanto a sociedade lá fora está 

despreparada, né? (Ametista) 

Para minha surpresa essas três crianças, elas não foram elementos de inclusão. Nós 

fomos incluídas na deficiência delas, porque a escola começou a conviver com essas 

crianças de uma forma completamente diferente e as três foram quem nos ensinaram ou 

mostraram, assim, as diretrizes de como a gente deveria lidar com elas, porque, pra 

nossa surpresa, todas as crianças da escola aprenderam a conviver com elas e, inclusive, 

desenvolveram a linguagem que não era libras, mas uma linguagem que se comunicavam 

muito bem com elas e eles entendiam, participavam de tudo sem nenhum problema. As 

vezes até esquecíamos que essas crianças tinham essas deficiências e foi até o tempo 

que durou a escola. (Quartzo) 

 

O saber de número 04, designado como “reconhecer nos recursos didáticos e 

nas tecnologias assistivas meios auxiliares que garantam a aprendizagem de alunos 

com deficiência”, representa cerca de 6% dos saberes identificados nas narrativas 

dos professores pesquisados. Diante da inclusão educacional, os recursos didáticos 

e as tecnologias assistivas aparecem como saberes estruturantes nessa pesquisa. 

Esses recursos virão facilitar e auxiliar o trabalho pedagógico dos professores, com 

o objetivo de minimizar as diferenças que venham a prejudicar as relações 

educacionais e também sociais. Abaixo, apresentamos exemplos desse saber nas 

narrativas dos professores: 

 

(...) e, assim, era uma coisa tão arrumada, Marta, que eu ficava impressionada, como é 
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que a pessoa sem ter nenhuma formação, a gente via, arrumava o lápis do dedo, a 

banca, a questão... Fazia aquela... O apoio de madeira. Eu lembro que, quando eu 

cheguei lá, faltava esse apoio, papéis, a questão do cinto, a cadeira.  A professora da 

AEE (A), ela ia lá. Buscava lá em Recife, com os contatos dela, e a gente tinha que 

adaptar cinto, que às vezes a cadeira não tinha cinto. (Ônix) 

 

Quando eu retorno pra cá, eu fui trabalhar numa sala de atendimento, né? Também com 

as pessoas com deficiência e, assim, é um atendimento bem melhor. Já melhorou muita 

coisa: hoje, a gente tem equipamento; hoje, a gente tem computador; a gente tem lupa 

eletrônica, pra trabalhar com aluno de baixa visão, né? Hoje, a gente... Muita coisa 

melhorou, muita coisa. (Ágata) 

 

Aí, voltando à escola, nós temos a parte material muito boa, a parte pedagógica melhorou,  

Como impressora em braile, como réguas, instrumentos que os meninos podem 

trabalhar... Os meninos que têm diversas deficiências... Mas, ao mesmo tempo, a 

biblioteca é carente:  nós não temos livros em braile. (Ônix) 

 

Os professores revelam o conhecimento e as possibilidades de sua atuação e 

dos docentes da sala de entendimento educacional especializado, contribuindo para 

a inclusão dos alunos com deficiência na educação básica. 

Entretanto o atendimento nos centros de atendimento educacional 

especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação superior 

foi silenciado, por não existir na IES campo para pesquisa nesses centros e ou 

núcleos. Contudo, a construção desse saber, como também a utilização de recursos 

pedagógicos adequados às necessidades educacionais dos alunos que apresentam 

dificuldades acentuadas em relação à aprendizagem contribui significativamente 

para que a escola inclua todo o seu alunado. 

Corroborando com essa discussão Mantoan (2003 p.33)  

O sucesso da inclusão de alunos com deficiência na escola regular decorre, 
portanto, das possibilidades de se conseguir progressos significativos 
desses alunos na escolaridade, por meio da adequação das práticas 
pedagógicas à diversidade dos aprendizes. E só se consegue atingir esse 
sucesso, quando a escola regular assume que as dificuldades de alguns 
alunos não são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo 
como o ensino é ministrado, a aprendizagem é concebida e avaliada. Pois 
não apenas as deficientes são excluídas, mas também as que são pobres, 
as que não vão às aulas porque trabalham, as que pertencem a grupos 
discriminados, as que de tanto repetir desistiram de estudar. 

O terceiro grupo de saberes inclusivos identificados nas narrativas dos 

professores do Curso de Pedagogia foi denominado de saberes periféricos. Em seu 
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conjunto, esses saberes representam cerca de 18% dos saberes dos sujeitos da 

nossa pesquisa. Eles receberam a denominação de periféricos, porque apresentam 

frequências que não os coloca em destaque dentro do conjunto de saberes 

identificados, o que nos faz inferir que, apesar de importantes para o 

estabelecimento de uma prática educativa inclusiva no Curso de Pedagogia, não 

exercem influência significativa e primordial neste processo, pois não são 

mobilizados de forma intensa pelos nossos sujeitos de pesquisa. Fazem parte dos 

saberes periféricos os saberes de número 01, 02, 03, 13, 14, 17 e 18, conforme 

passaremos a caracterizá-los a seguir. 

O saber de número 02 foi designado como “identificar nos alunos os 

diferentes tipos de deficiência”, ocupando cerca de 4% dos saberes identificados nas 

narrativas dos professores. Abaixo podemos verificar alguns exemplos desse saber: 

 

Posteriormente, em 2008 eu fui trabalhar na Escola (A), escola de rede pública 

estadual, exercendo a função de diretora .Chegando lá ,eu me deparei com uma 

realidade totalmente diferente , porque lá nos tínhamos cerca de dez a doze 

pessoas – alunos com deficiência – as mais variadas: baixa visão, paralisia cerebral, 

é...Demência .Deficiência mental.(Ônix) 

Todos os três eram... Eles tinham paralisia... PC, paralisia cerebral, os dois 

tetraplégicos com mutismo. (Ônix) 

 

Minha história com a educação se iniciou na FACHUSC, com a inclusão de alunos 

surdos. (Olho de Tigre) 

 

Aceitei, sem fazer nenhum questionamento sobre isso, mas muito preocupada, 

então, quando elas chegaram à escola... A primeira criança que chegou lá foi a 

criança com Síndrome de Down, e eu comecei a ler junto com os professores sobre 

essa deficiência, as características desta criança, o comportamento dela e como a 

gente deveria fazer pra conviver com ela. Depois dela, recebi uma criança que tinha 

retardamento, era deficiência mental, e aí começamos também a fazer a mesma 

coisa, estudar pra ver como deixar essa criança lá na escola. Depois recebi uma 

criança surda e com deficiência física. Então, foram três crianças. Eu tinha essa 

criança com Síndrome de Down, com deficiência intelectual, deficiência auditiva e 

deficiência física. (Quartzo) 

 

Conforme foi possível verificar nas narrativas acima, os professores 

mencionam vários tipos de deficiências. Tal evidência nos aponta a identificação de 
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deficiência auditiva e visual e deficiência intelectual, o que nos parece estar 

representado pela própria aproximação com as especificidades das deficiências dos 

alunos que são atendidos na educação básica e superior por esses professores. 

Podemos concluir que, na convivência com alunos com deficiência, o conjunto de 

professores passou a identificar as diversas deficiências: saber construído na prática 

profissional. 

Contribuindo com esse debate, Mantoan reconhece as diferenças na busca 

por uma educação para todos. 

 

Sem que a escola conheça os seus alunos e os que estão à margem dela, 
não será possível elaborar um currículo escolar que reflita o meio social e 
cultural em que se insere. A integração entre as áreas do conhecimento e a 
concepção transversal das novas propostas de organização curricular 
consideram as disciplinas acadêmicas como meios e não fins em si mesmas 
e partem do respeito à realidade do aluno, de suas experiências de vida 
cotidiana, para chegar à sistematização do saber. (MANTOAN,2003,p.25) 

 

 É importante, portanto, sensibilizar e preparar os professores e comunidade 

acadêmica (em geral) para saber reconhecer as diferenças, saber conviver com as 

especificidades, sejam elas físicas, intelectuais, sensoriais, de raça, sexo, idade, 

religião, entre outras, bem como, para que se tornem elementos ativos e 

participantes do processo inclusivo. 

O saber de número 18 é caracterizado como “posicionar-se criticamente 

diante da exclusão de pessoas com deficiência”, ocupando cerca de 4% dos saberes 

inclusivos identificados nas narrativas dos sujeitos da pesquisa. Esse saber indica 

que os professores investigados entendem o seu fazer pedagógico, não como um 

fazer neutro, mas com intencionalidade, como ato político. Os professores 

demonstram que, nas suas trajetórias profissionais, tiveram que tomar partido e se 

posicionar de forma crítica em favor da inclusão educacional. Vejamos, abaixo, 

exemplos desse saber, nas narrativas dos professores: 

 

 (...) nós encontramos pessoas amarradas, nós encontramos pessoas isoladas num 

quarto fechado, nós encontramos pessoas em grades, como se fosse presídio, como se 

na casa tivesse presídio... E as grades estavam... E a pessoas lá dentro. Encontrei 

muitas casas com pessoas com pais que escondiam os seus filhos e aquilo foi me 

indignando, fui me sentindo muito mal com aquilo e pensando que eu estava ali na GRE, 

tinha feito uma seleção pra essa área e o que eu deveria fazer em prol dessas pessoas? 
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(Ágata)  

 

(...) Eu tinha obrigação de fazer algo, de recontar essa história, né? Futuramente. E aí, 

com o passar do tempo, essas pessoas foram... A gente foi trazendo para as escolas. E, 

aí, eu lembro que hoje mesmo, professora (F), que está na GRE, foi uma das pessoas 

que também entrou nessa linha com a gente. Ela ficou, também, pensando, indo atrás de 

aluno e ia buscar na casa mesmo. E ele precisava assistir aula, que também era muito 

difícil. (Ágata)  

 

(...) Falávamos com os diretores: “vamos conseguir uma sala melhor, vamos...” “Ah! Mas é 

tão pouco aluno”. Eles diziam pra gente. “É tão pouco aluno, que a gente faz aqui uma 

adaptação”, pra não dizer não. Mas aí a gente foi caminhando, muitas vezes, a gente ia 

também pro rádio divulgar. (EB) era o locutor que sempre atendia a gente, fazia entrevista 

com a gente, né? Falava do trabalho e,  aí,  nesse momento,  a gente fazia o chamamento 

pra população que não deixasse seus filhos escondidos, que eles eram pessoas que 

precisavam socializar, que precisavam de uma cidadania e que estar juntos, porque a 

família era que era o lar, era o apoio pra que isso mudasse em Salgueiro. E, com o passar 

do tempo, a gente foi conseguindo melhorar, avançar nesse sentido de, pelo menos, 

colocar as pessoas nessas classes. (Ágata) 

 

Nessa época, também, ninguém falava muito em inclusão. A única que eu tomei 

conhecimento, através dos pais, é que nenhuma escola aqui de Salgueiro recebia estas 

crianças, porque não sabia como lidar com elas, e elas queriam frequentar a escola, e 

precisavam frequentar a escola. Então, por eu ser psicóloga, as escolas entenderam que 

eu deveria receber essas crianças, que eu tinha mais condições de receber essas crianças 

do que elas, e eu aceitei. (Quartzo) 

 

Entendemos que o professores, que buscam uma cultura mais ampliada, como 

capacidade de aprender a aprender, competência para saber agir na sala de aula, 

como também, enquanto conhecedor de todas as suas potencialidades, é capaz de 

intervir seguramente em prol de uma educação de qualidade, que venha contribuir 

efetivamente para uma sociedade mais justa e igualitária. 

O saber de número 03 é designado como “reconhecer na legislação nacional 

os princípios e orientações que garantem os direitos das pessoas com deficiência”. 

Esse saber representa cerca de 3% dos saberes inclusivos identificados nas 

narrativas dos professores. Abaixo, apresentamos exemplos desse saber, a partir 

dos discursos dos professores: 
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A perspectiva de uma educação menos excludente no ensino brasileiro, a 

partir do ano 2000, vem assumindo uma política mais diretiva por meio de 

políticas afirmativas e inclusivas adotadas de diferentes modos em 

universidades públicas e privadas. 

A necessidade de implantar mudanças educacionais para o 

atendimento educacional de alunos com deficiência já está presente na 

sociedade por meio da atual legislação brasileira, conquistada pela luta 

das pessoas com deficiência. A LDB 9394/96, tem servido para garantir o 

direito a toda população de ter acesso a educação gratuita e de 

qualidade. Trata também da formação do professor, que deve atender 

aos requisitos mínimos exigidos para exercer a atividade docente. 

As políticas inclusivas no ensino superior, sobretudo as destinadas 

às pessoas com deficiência, são muito recentes, o que impõe um 

acompanhamento criterioso de seus desdobramentos. Por esta razão, 

defendemos a importância do conhecimento da legislação nacional para 

garantir a inclusão educacional dos que apresentam deficiência e se 

Se aí foi que eu vim compreender, mais ou menos, superficialmente, como acontecia este       

processo da aprendizagem, a questão da legislação. É... Através da professora (A). (Ônix) 

 

A (professora da AEE), ela é uma defensora, assim... Árdua, dos direitos das 

pessoas com deficiências. Então, eu me deparei com esta situação e tive de 

arrumar, é ... Vamos assim dizer... Eu mesma procurar condições com a ajuda de 

professora (A), lendo, também, procurando ler, pra ver como era que eu poderia é ... 

Viabilizar a aprendizagem desses alunos. (Ônix) 

 

As leis estão aí. A LDB garante a questão da inclusão, mas a sociedade em si, ela 

não está preparada. A gente vê tudo que é coletivo, o transporte, o estacionamento, 

acesso às instituições, acessibilidade é complicada, porque inclusão não significa ter 

uma vaga nas instituições, o aluno está lá, ela é muito mais ampla, ela vai além de 

garantir a vaga. (Ametista) 

 

A LDB veio garantir, né? A LDB/96, que garante a inclusão das pessoas com 

deficiência, como também o decreto lei que institui as disciplinas nos cursos de 

Pedagogia e de licenciaturas, isso é, a formação de professores para a inclusão. 

Isso no currículo aconteceu. Há bem pouco tempo é que isso vem acontecendo na 

prática. (Ametista) 
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caracterizam como alunos que necessitam de apoio educacional como 

forma de garantir a legitimidade e seriedade das políticas inclusivas, e 

também, como forma de assegurar os direitos das pessoas que 

apresentam deficiência. 

.  O saber de número 01 foi caracterizado como “reconhecer aluno 

com deficiência”, representando cerca de 3% dos saberes identificados 

nas narrativas dos professores sujeitos da pesquisa, conforme 

poderemos verificar nos fragmentos do seu discurso abaixo:  

 

(...) Sou professora da rede estadual desde o ano de 2005, mas, antes, eu já tinha prática 

pedagógica, já trabalhava na Escola A, da rede particular, daqui da cidade de Salgueiro. 

Lá, nós tínhamos alunos que tinham deficiências, mas eu não tinha contato direto, até por 

que eles eram da Educação Infantil. (Ônix) 

 

Mas ainda uma coisa me incomoda, assim, a gente tem, legalmente, A e B (alunas), mas 

nós temos aqui outros alunos que também têm deficiências e que ainda não está 

detectado. Não foi diagnosticado. A família não se preocupa em levar num médico pra 

trazer o diagnóstico e ele fazer parte do censo de alunos com deficiência, pra ter este 

apoio. Então, nós temos um aluno no primeiro ano, 1º B, que precisa demais do apoio, 

mas nós não temos nada que configure que ele legalmente, que ele tem essa deficiência. 

Nós temos uma aluna no 1º A que também tá na mesma situação. Uma no 2º e, também, 

mesmo leiga. a gente percebe, assim, alguns casos de autismo. (Ônix) 

 

A minha experiência começou quando eu tive uma escola aqui em Salgueiro, escola de 

Educação Infantil e Educação no Ensino Fundamental, e recebi três crianças especiais. 

(Quartzo) 

 

 É importante que haja, nas instituições de ensino, oportunidades e vivências 

capazes de desconstruir a realidade do igual, da repetição, para valorizar a 

diferença, acreditar na diversidade da vida, valorizar a individualidade e a dignidade 

de cada ser humano que “traz em si a unidualidade ordinária”. (MORIN, 2001, p.52) 

e é “[...] uma pessoa única, isto é, todos somos diferentes, diversos em nosso 

próprio meio, seja este qual for”. (IMBERMÓN 2000, p. 82).  

O saber de número 13 é representado por “reconhecer a necessidade de 

acessibilidade para a inclusão de aluno com deficiência no contexto escolar”. É 

importante destacarmos, que apenas dois professores fazem referência a esse 
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saber, o que representa apenas 2% na frequência geral dos saberes inclusivos 

identificados nas narrativas dos professores. Sobre esse saber, vejamos dois 

exemplos abaixo: 

 

Na faculdade, a gente não percebe, a gente tem uma rampa que liga aquele anfiteatro ao 

primeiro andar, mas a entrada na faculdade, a gente já vê essa dificuldade. (Ônix)  

 

As instituições não são preparadas. Até mesmo as instituições novas, como a UPE, que foi 

construída agora, aqui em Salgueiro. E o acesso ao primeiro andar é só através de escada 

no PROGEP. Teve uma aluna com necessidade especial, era deficiente física, e teve que 

ser removida de lá para outro prédio em que as salas eram no térreo. Um prédio novo e 

não foi projetado pra acolher, pra inclusão. É como se a sociedade fosse perfeita: não 

precisasse de inclusão. Então se projeta prédios, instituições cidades, não é? Se projeta 

transporte público, tudo para uma sociedade inexistente, que é uma sociedade perfeita e a 

dificuldade é muito grande de se trabalhar. (Ametista) 

 

Com a crescente presença de pessoas com deficiência que apresentam 

dificuldades motoras, físicas e visuais, deve haver, nos espaços físicos de todas as 

repartições públicas e ou privadas, a acessibilidade, dada a inegável relevância da 

mesma. Considerando que ela gera resultados positivos e contribui para o 

desenvolvimento inclusivo e sustentável, dependendo, porém, de mudanças 

culturais e atitudinais. Assim, as IES precisam impulsionar uma nova forma de 

pensar, de agir, de construir, de comunicar e de utilizar recursos públicos para 

garantir a realização dos direitos e da cidadania, para que se possibilite à pessoa 

com deficiência, viver de forma independente e participar plenamente de todos os 

aspectos da vida, para assegurar o acesso, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas.  

O saber de número 14 foi designado como “reconhecer que o sucesso da 

prática de ensino com alunos deficiência é resultado de trabalho coletivo que 

envolve todos os autores do contexto educacional”. A exemplo do saber 

anteriormente apresentado, este saber só foi identificado na narrativa de apenas 

dois professores, representando cerca de 2% do total dos saberes identificados. 

Abaixo apresentamos exemplos de extratos de fala dos professores relacionados a 

esse saber: 
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(...) Então, passando o tempo, e houve também no Estado uma coisa que, também, ajudou 

a gente. Foi, é ... Umas pessoas que trabalhavam com esportes na Secretaria. E aí, chegou aqui, 

pra gente, em Salgueiro, perguntando se a gente queria trabalhar com esses alunos, também. 

Direcionando na direção do esporte. Aí foi quando a gente abraçou a causa, né? Do esporte, e aí 

fomos buscar outras pessoas, também, com disponibilidade, que eu lembro, também, alguns 

professores como: C, né? D foi um dos lutadores com a gente, uma prima minha, D, também, e a 

gente levava esses meninos pro campo e a gente fazia... (Ágata) 

 

Causa né? Do esporte, e aí fomos buscar outras pessoas, também, com disponibilidade, 

que eu lembro, também, alguns professores como: C, né? D foi um dos lutadores com a 

gente, uma prima minha, D, também, e a gente levava esses meninos pro campo e a gente 

fazia... (Ágata) 

 

(...) Com o passar do tempo, o trabalho lá era muito bom, porque nós éramos uma equipe, 

né? Já que, aqui, em Salgueiro, tinha uma equipe, mas era pequena. Lá era uma equipe 

maior e de pessoas com formação. Que aqui a gente não tinha pessoas ao nosso redor, 

com uma formação adequada, e, lá, eu tinha a Assistente Social, junto comigo. Eu tinha a  

psicóloga, tinha várias... Fonoaudióloga. (Ágata) 

 

Eu acredito na questão do trabalho em equipe, no trabalho coletivo, onde não somente a 

direção vê, a equipe gestora vê este campo para trabalhar, mas também a gente tem o 

apoio dos professores, dos funcionários que buscam, que acreditam, que vão juntos e que 

se dispõem a tá nesta luta aí conosco e eu acredito que é um trabalho em conjunto de 

todos. (Olho de Tigre) 

 

 Os entrevistados indicam que o saber da prática pedagógica de ensino com 

alunos com deficiência é resultado de um trabalho coletivo que envolve todos do 

contexto acadêmico. Dessa forma, desenvolver práticas que favoreçam o princípio 

da Educação Inclusiva, motivando todos os participantes a aderirem a este 

processo, contribuir com as práticas dos docentes para a obtenção de uma atitude 

inclusiva, bem como a democratização do ensino, deve ser uma tarefa indispensável 

às IES que se pretendam ser inclusivas. 

Para Souza (2004, p.5) é “através da reflexão das ações pedagógicas dos 

professores e demais profissionais, que os cenários são reconstruídos e 

ressignificados dentro do conjunto de procedimentos e atitudes que o processo 

educacional abrange”. Logo, é preciso que a comunidade acadêmica compreenda o 

seu papel de articulador e promotor de um espaço que oportunize a participação de 

todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.  
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Luck (2004, p.1) ao destacar a importância do trabalho participativo no 

processo educacional inclusivo acresce que esta participação:  

 

[...] dá às pessoas a oportunidade de controlar o próprio trabalho sentirem-
se autoras e responsáveis pelos seus resultados, construindo, portanto, sua 
autonomia. Ao mesmo tempo, sentem-se parte orgânica da realidade e não 
apenas um simples instrumento para realizar objetivos institucionais (LUCK, 
2004, p. 1).  
 

Desta forma, o trabalho participativo, em equipe, contribui, fundamentalmente, 

para o processo educacional inclusivo na medida em que todos os envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem colaboram no que concerne às reflexões em 

relação às dificuldades identificadas no contexto educacional, e também na definição 

dos objetivos, para implementar e acompanhar o projeto institucional com vistas à 

construção de IES inclusivas, abertas à participação e aprendizagem de todos os 

alunos. 

O saber de número 17 é caracterizado como “trabalhar em cooperação com a 

família para garantir a inclusão educacional das pessoas com deficiência”. Esse 

saber é mencionado apenas por um professor, representando (2%) no total dos 

saberes. Abaixo apresentamos exemplos desse saber: 

 

(...) Então, quando eu entrei, eu senti, assim, essa necessidade de fazer esse 

trabalho mais diretamente com os pais, com as famílias e, aí, eu fui nas casas 

mesmo, assim, procurar... Eu fui procurar. Eu, juntamente com umas duas pessoas, 

nós fomos procurar. (Ágata) 

 

(...) Procurava parceiros pra conseguir carros pra levar esses meninos, pra trazer, 

enfim, com o esporte começou a melhorar, os pais começaram a acreditar na gente 

e perceber que a gente queria ajudar. E foi passando, né? O tempo... A gente 

sentindo que estava evoluindo, né? O trabalho melhorando. (Ágata) 

 

(...) hoje, os pais já compreendem mais a questão da inclusão. Claro que ainda não 

é aquela excelência, né? Ainda se discrimina, ainda, claro, que, ainda, ainda... A 

inclusão, ela ainda não é total. Também não podemos dizer que é ruim, porque já 

houve alguns avanços, já houve alguns avanços com relação à inclusão. (Ágata) 

 

O papel da família tem sido cada vez mais ressaltado, pois ela é uma parceira 

vital no processo de inclusão (social, educacional) da pessoa com deficiência. Os 
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pais são os principais associados no tocante às necessidades educacionais de seus 

filhos. Glat (2004) salienta que, se os instrumentos de persuasão com a escola não 

forem suficientes, os pais devem procurar outra que o acolha bem, não deixando de 

denunciar essas recusas às autoridades, como o Conselho Tutelar e Ministério 

Público Estadual. Afinal, pela nossa legislação é crime recusar a matricula e é 

também crime fazer cessar a matrícula já existente. A Lei 7.853, de 1989, menciona, 

no artigo 8º, que rejeitar o cadastro de um aluno no âmbito público ou privado, por 

motivos relacionados à deficiência é considerado como um delito. 

 Salientamos a importância da família para que se garanta o acesso à escola, 

ciente de suas responsabilidades e do seu papel. Sendo assim, para difundir essas 

mudanças de ideias, de atitudes, de relacionamentos com as diferenças individuais e 

com o modo como cada um se constitui, é fundamental a participação da família. Ela 

é cabal para a construção de uma sociedade mais inclusiva e que vise o 

desenvolvimento pessoal e a igualdade de condições para o acesso e permanência 

dos filhos com deficiência nas instituições de ensino. 

O quarto e último grupo de saberes foi denominado nesta pesquisa de saberes 

isolados. Estes saberes receberam esta designação porque se apresentaram 

apenas uma vez na narrativa de um único professor e apresentou um índice de 

apenas 4%, o que resultou numa frequência muito baixa, se comparado à frequência 

dos grupos de saberes anteriores. Isto nos indica que, apesar de os mesmos 

auxiliarem na constituição de uma prática educativa inclusiva, eles exercem pouca 

influência nesse processo, sendo pouco mobilizados pelo conjunto de professores 

investigados. Fazem parte desse grupo os saberes de número 06, 11, 16 e 19, 

conforme passaremos a caracterizá-los a seguir. 

O saber de número 06 é designado como “reconhecer a diferença entre a 

atuação do gestor escolar e do professor para a garantia de direito de aprendizagem 

das pessoas com deficiência”, apresentando apenas 1% no índice de frequência do 

conjunto de saberes identificados na narrativa dos professores, conforme podemos 

verificar no exemplo abaixo: 

 

(...) Aí, em, mais ou menos, meados de 2011, eu saí da direção e vim para aqui, pra Escola (B). 

Chegando aqui, a gente também... Eu me deparei com a outra realidade. Lá, eu só era a fomentadora; 

lá, eu só dava o respaldo e o apoio para as professoras e a coordenação; aqui, já é diferente: já é na 

prática mesmo. (Ônix) 
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Sabemos que a figura do professor em uma escola que trabalha numa 

perspectiva de Educação Inclusiva é de essencial relevância. Todavia, não podemos 

menosprezar o papel do gestor escolar frente a este processo. Mesmo porque, a 

educação inclusiva traz à emergência de se prever e prover uma escola que atenda 

a todos os alunos, sem nenhum tipo de discriminação, com o compromisso de toda 

comunidade escolar estar envolvida, de forma a contribuir com a transformação 

destes espaços educativos (TEZANI, 2004; SOUSA, 2007).  

Tendo em vista a importância da gestão no processo de construção de 

escolas inclusivas, os sujeitos dessa pesquisa percebem o papel do gestor como o 

dos professores para a efetivação de uma educação para todos. Corroborando com 

essa discussão Beyer (2006 p.6) “não basta o professor, por si só, desenvolver 

práticas destinadas à inclusão de alunos com deficiência. ” Entendemos que, se não 

houver o acolhimento, bem como a conscientização de todos os que estão 

envolvidos neste processo, as propostas destinadas a educação inclusiva não serão 

efetivadas. Haja vista que mesmo que o professor desenvolva uma prática inclusiva 

em sala, atendendo as necessidades dos alunos, proporcionando um ambiente 

acolhedor e não excludente, pode-se correr o risco desses alunos se depararem, no 

próprio contexto educacional, com situações constrangedoras, que necessariamente 

irão contribuir para o processo de exclusão. 

O saber de número 11 é caracterizado como “reconhece a especificidade da 

escrita e da língua da pessoa surda”, representando apenas 1% dos saberes 

identificados na narrativa dos professores, conforme verificamos o exemplo abaixo: 

 

A questão da leitura e escrita dos surdos, acho assim, qual é a fundamentação? É exigir 

que a gente tenha é uma leitura boa, as mais variadas, uma fundamentação teórica boa e 

que a gente tenha condição, que o sistema viabilize a transposição dessa prática ou dessa 

teoria na prática, a efetivação na sala de aula.   Aqui eu trabalho com os meninos em 

língua portuguesa, mas assim, com a orientação das meninas que eu citei que já fizeram 

curso, a sua orientação e a orientação do povo é mais uma questão empírica do que 

teórica mesmo. (Ônix) 

 

O saber de número 16 é identificado como “reconhece outras instituições 

educativas que atendem alunos com deficiência”, representado apenas 1% dos 

saberes identificados em seu conjunto, conforme exemplo indicado abaixo: 
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(...) fazendo esse trabalho, que era um trabalho de formiguinha, porque ainda nem existia, 

assim, o atendimento pelo Estado, né? Tinha um trabalho na APAE, onde Dona (T) e 

outras pessoas, também, estavam à frente, mas, assim, a nível mesmo de Estado, pra dar 

assistência àqueles alunos, não tinha. (Ágata) 

 

As raízes históricas e culturais do fenômeno "deficiência" sempre foram 

marcadas por forte rejeição, discriminação e preconceito. E, diante da ausência do 

Estado para promover políticas públicas sociais que garantam a inclusão dessas 

pessoas surgem famílias empenhadas em quebrar paradigmas e buscar soluções 

alternativas para que seus filhos com deficiência intelectual ou múltipla alcancem 

condições de serem incluídos na sociedade, com garantia de direitos como qualquer 

outro cidadão. São exemplos desse movimento de resistências as APAEs do Brasil, 

que têm como missão “promover e articular ações de defesa dos direitos das 

pessoas com deficiência e representar o movimento perante os organismos 

nacionais e internacionais, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados 

pelas APAES, na perspectiva da inclusão social de seus usuários. ” (APAE –

BRASIL,2003) 

A entrevistada reconhece a existência de outras instituições de ensino que 

atendem alunos com deficiência, e busca nas suas memórias as contribuições 

dessas instituições, quando ainda não se tinha escolas da rede pública, para o 

atendimento desses alunos na rede regular de ensino. 

Por fim, o saber de número 19 é designado por “diferenciar o processo de 

integração do processo de inclusão na prática educativa com alunos com 

deficiência”, conforme expresso no exemplo abaixo: 

 

(...) porque a gente, naquela época, era a época da integração, onde esses alunos, eles 

tinham uma sala especial na escola, que na maioria das vezes eram salas lá no fundo. 

Eram adaptações de sala, de péssima qualidade, né? E a gente foi batalhando. (Ágata) 

 

O processo de integração e o atual processo de inclusão social de alunos 

com deficiência, segundo Sassaki (1997), há que se considerar a diferenciação entre 

os dois termos, acredita que a inclusão social é a forma pela qual a sociedade se 

adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com deficiência 

e, simultaneamente, essas também se organizam para assumir seus papéis na 
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sociedade. Para o autor, a sociedade precisa ser transformada, devendo, contudo 

perceber que ela precisa se capacitar para atender às necessidades de seus 

membros.  

Com isso, o autor supracitado entende a integração como a inserção de um 

indivíduo com deficiência preparado para conviver em sociedade, ou seja, ele 

deverá ser instruído para se adaptar ao movimento da sociedade, enquanto que a 

inclusão é apreendida como a transformação da sociedade como pré-requisito para 

que os mesmos indivíduos possam buscar seu desenvolvimento e exercer a 

cidadania.  

 Podemos inferir que a professora entrevistada viveu a sua experiência 

profissional no momento histórico da integração e reconhece a precariedade do 

vivido, trazendo a tona o seu processo de busca, suas angústias e encaminha sua 

atuação para a resistência e a luta, na busca de ação a realizar, agir, e ser não 

indiferente com relação ao todo. 

É sob esta perspectiva que nos debruçamos sobre as narrativas dos professores, 

para identificarmos os saberes inclusivos. Para esta etapa, nos deteremos na 

análise da origem dos saberes docentes, identificando os contextos formativos. 

 

4.2. Contextos formativos onde emergem os saberes inclusivos dos 

professores do curso de Pedagogia 

 

 Como anunciado anteriormente, foi possível identificar, a partir dos saberes 

inclusivos, os contextos formativos de onde emergem esses saberes. São eles: a) 

contexto formativo da prática pedagógica na educação básica; b) contexto formativo 

do ensino superior; e c) contexto formativo da formação de professores. Para uma 

maior compreensão sobre cada contexto. A seguir, apresentaremos uma breve 

descrição desses contextos formativos, com alguns exemplos, para ilustrá-los, bem 

como inferências em torno deles. A sequência de sua apresentação foi estabelecida 

a partir do índice de frequência dos contextos, organizando a sua apresentação da 

maior para os de menor de frequência. Para uma maior compreensão desses dados, 

apresentaremos abaixo uma tabela com esses índices: 
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Saber 
Contexto 1 Contexto 2 Contexto 3 Total por 

saber Nº % Nº % Nº % 

1 4 100,0 0 0,0 0 0,0 4 

2 3 60,0 2 40,0 0 0,0 5 

3 2 50,0 2 50,0 0 0,0 4 

4 6 75,0 2 25,0 0 0,0 8 

5 5 45,5 6 54,5 0 0,0 11 

6 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 

7 6 46,2 7 53,8 0 0,0 13 

8 6 21,4 19 67,9 3 10,7 28 

9 5 50,0 5 50,0 0 0,0 10 

10 2 22,2 7 77,8 0 0,0 9 

11 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 

12 2 20,0 8 80,0 0 0,0 10 

13 1 33,3 2 66,7 0 0,0 3 

14 2 66,7 1 33,3 0 0,0 3 

15 5 55,6 4 44,4 0 0,0 9 

16 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 

17 3 100,0 0 0,0 0 0,0 3 

18 5 100,0 0 0,0 0 0,0 5 

19 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 

Total por 
contexto 

60 47,0 66 51,0 3 2,0 129 

Quadro 2 – Contextos formativos dos saberes emergentes nas narrativas dos professores do curso 
de Pedagogia 

 

 Denominamos de “contexto formativo da prática pedagógica do ensino 

superior” a origem dos saberes inclusivos derivados do contexto de ensino superior. 

Ensino superior, entendido, a partir do Decreto brasileiro nº 5.773, de 09 de maio de 

2006, em sua seção II (Do Credenciamento e Recredenciamento de Instituição de 

Educação Superior), na subseção I (Das Disposições Gerais), artigo 12, declarando 

que as instituições de educação superior, de acordo com sua organização e 

respectivas prerrogativas acadêmicas, serão credenciadas como: faculdades, 

centros universitários, e universidades. 

 A partir disso, passamos a nomear os saberes inclusivos que emergem do 

contexto formativo da prática pedagógica do Ensino Superior, o qual apresentou um 

índice de 51% do total de frequência dos contextos descritos pelos nossos sujeitos, 

constituindo-se contexto central na construção dos saberes inclusivos desse grupo 

de professores. Essa centralidade é resultado da própria prática pedagógica do 
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ensino superior e da inclusão de alunos com deficiência no curso de Pedagogia. 

Essa concepção remete à aquisição dos saberes, considerando a tipologia utilizada 

por Tardif (2002), que apresenta fontes de aquisição relacionadas à história de vida, 

à família, à escola, às instituições formadoras, aos materiais didáticos e à prática. De 

acordo com essa tipologia, os saberes dos professores possuem várias fontes de 

aquisição e diferentes modos de integração no trabalho docente. 

Os saberes inclusivos do grupo de professores do curso de Pedagogia, 

construídos no contexto formativo da prática de ensino superior para a inclusão, 

estão relacionados, principalmente, aos saberes provenientes de sua própria 

experiência, que têm origem na prática do ofício de professor na sala de aula, em 

contato com alunos, bem como na experiência com os pares.  

Assim, a aprendizagem da docência, bem como a construção dos saberes 

para trabalhar com o aluno incluído, pode se dar de diferentes formas. No entanto, 

alguns fatores se destacam na aprendizagem do professor em relação ao aluno 

incluído: a experiência de trabalho com tais alunos; a percepção das diferentes 

formas de aprendizagem; a compreensão para atender as necessidades desses 

alunos; a busca de alternativas para fazer adaptações curriculares para garantir a 

aprendizagem desses alunos e a relação que estabelecem com outros colegas, 

como parte de um processo interativo e dinâmico. Tais fatores podem ser 

encontrados nas narrativas das professoras, sujeitos dessa pesquisa, conforme 

apresentamos abaixo: 

 

Então, eu procuro saber a forma que eles melhor entendem. Eu procuro me posicionar 

mais perto deles para que eles possam me perceber mais, com os meninos que são baixa 

visão, lá na Faculdade. Eu tenho a percepção de levar o material numa fonte que já é a 

fonte que ele consegue trabalhar, né? E, assim, é ... Eu dou assistência a esses meninos 

(alunos com deficiência), não só na sala de aula, enquanto eu tô na sala, mas eles me 

procuram em outros momentos e eu... Apesar de eles terem o apoio, as meninas 

(interpretes de LIBRAS, brailista e ledor) sempre me ligam. “Professora C, tu pode atender 

a gente? Eu digo: “Posso! Não tem problema nenhum. ” Então, às vezes, eu atendo em 

outros momentos, para que eles possam ser realmente incluídos no processo. (Cristal) 

 

Nos trabalhos, eles saem muito bem. Eles tanto participam em grupo como eles mesmo 

formam grupos com pessoas que são ouvintes. Eles geralmente não querem trabalhar 

sozinhos, o grupinho ali deles. Eles querem trabalhar com os ouvintes e participam. Eu 

tenho hoje que estão no sétimo período e que eles vão lá à frente e explicam o conteúdo. 
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Por exemplo: passo um trabalho em grupo e eles querem ir lá, dar a contribuição deles, e 

a intérprete que se vire pra dizer à turma o que é que estão dizendo. (Ônix) 

 

Com relação a D (aluno com baixa visão), a dificuldade foi bem maior, porque ele é um 

muito participativo, muito empolgado, cheio de vontade, e como eu poderia fazer? 

Nenhum texto ao alcance dele, porque eles não conseguem ler e ele ficava só de ouvir, 

então, várias vezes eu tive que dar aula individual pra ele. Quando eu tava fazendo um 

trabalho de grupo, deixava o grupo lá, trazia ele pro birô, pra fazer a atividade com ele. As 

avaliações, eu lia as avaliações, as questões, lia as respostas e, quando era questão 

subjetiva, eu lia a questão, ele falava e eu ia escrevendo, e eu, praticamente, fazia a 

prova todinha com ele, então ia falando. Aí, quando eu percebia que ele tava fugindo, aí 

repetia a questão novamente, aí dava uma clareada novamente, aí fazia uma releitura da 

questão e ele começava a falar e eu ia escrevendo o que ele tava dizendo, muito 

trabalho... (Quartzo) 

 

Os saberes inclusivos do grupo de professores do curso de Pedagogia 

construídos no contexto formativo da prática de ensino superior para a inclusão 

estão relacionados principalmente aos saberes provenientes de sua própria 

experiência, que têm origem na prática do ofício de professor na sala de aula, em 

contato com alunos, bem como na experiência com os apoios pedagógicos, tradutor 

de libras, brailista, ledores e pares.  

Assim, a construção dos saberes para trabalhar com o aluno incluído pode se 

dar de diferentes formas. No entanto, alguns fatores se destacam na fala desses 

professores, em relação à prática pedagógica para atender o aluno com deficiência, 

a experiência de trabalho com tais alunos: a percepção das diferentes formas de 

aprendizagem; a busca de mecanismos para atender as necessidades desses 

alunos; a necessidade das adaptações curriculares para garantir a aprendizagem 

desses alunos; a relação que se estabelece com os profissionais de apoio para o 

atendimento desses alunos, como parte de um processo interativo e dinâmico. 

Dessa forma, pudemos perceber o contexto formativo da prática pedagógica 

do ensino superior como um processo de construção pessoal, privilegiando a 

descoberta, a construção e a reconstrução do conhecimento, em que esse grupo de 

professores demonstra que aprende com a própria experiência profissional docente. 

Esse contexto formativo contribui para a construção de saberes inclusivos. 

Passaremos a descrever o segundo contexto: o contexto formativo da prática 

pedagógica da Educação Básica. 
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Denominamos de contexto formativo da prática pedagógica da Educação 

Básica a origem dos saberes inclusivos originário dessa etapa de escolaridade, que 

compreende, segundo a LDB 9394/96, a educação brasileira, que é dividida em dois 

níveis: a educação básica e o ensino superior. Educação básica, compreendendo a 

Educação Infantil – creches (de 0 a 3 anos) e pré-escolas (de 4 e 5 anos) – que é 

gratuita, mas não obrigatória e é de competência dos municípios. Ensino 

Fundamental – anos iniciais (do 1º ao 5º ano) e anos finais (do 6º ao 9º ano). A LDB 

estabelece que, gradativamente, os municípios serão os responsáveis por todo o 

ensino fundamental. Na prática, os municípios estão atendendo aos anos iniciais e 

os Estados os anos finais. Ensino Médio – O antigo 2º grau (do 1º ao 3º ano) – que é 

de responsabilidade dos Estados e que pode ser técnico profissionalizante ou não. 

 Esse contexto apresenta um índice de 47%, o que reforça a concepção de 

que houve ações de formação e autoformação, em que esses professores 

construíram saberes significativos. Dos seis professores participantes dessa 

pesquisa, apenas um não teve experiência de trabalhar com a inclusão de alunos 

com deficiência na Educação Básica. Abaixo, poderemos verificar, na narrativa dos 

sujeitos da nossa pesquisa, exemplos desses contextos: 

 

A prática pedagógica lá na escola (A) já era bem avançada. É... As professoras orientadas 

pela coordenadora educadora de apoio (E). Elas já, também, preparavam um material, 

porque nós não temos até hoje, a gente tem essa deficiência de alguns instrumentos que 

facilitem a aprendizagem do aluno. É... Tinha a professora (F), que é um exemplo, que ela 

acompanhava o aluno (D), que tinha a deficiência: a paralisia cerebral. É tanto, que, hoje, 

(D) é um orgulho pra gente. É uma referência, porque ele tá... é ... Alfabetizado. (D), lê. 

Ele articula muito bem. (D), interage muito bem, graças a esse apoio que a Escola (A) 

deu. (Ônix) 

 

Aí, a gente começou a ter os primeiros contatos com esses meninos, leigos 

completamente. Em 98, tinha essa... Foram as primeiras salas de educação especial na 

nossa região e a Escola (C) tinha essa sala de educação especial, e era uma sala que 

atendia só esses meninos surdos e cegos. E, aí, a gente, leiga completamente. (Cristal) 

 

(...) e aí ficou mais fácil, porque, a gente, até diagnosticar, porque o nó da questão do 

atendimento a esses alunos é o diagnóstico, porque muita coisa esbarra aí. É... O diretor, 

muitas vezes eles colocam barreiras, mas esse menino não tem diagnóstico... Nós não 

sabemos qual é a deficiência dele e aí colocavam uma barreira... Isso aconteceu aqui e 
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aconteceu também em Recife. Só que, em Recife, é de forma diferente, porque as 

pessoas procuravam o Ministério Público, e aqui não. Aqui as pessoas calavam... 

Aceitavam essa condição. No Recife não... Era denúncia, e aí eles davam 24 horas pra 

gente, das Gerencias Regionais de educação, colocar um apoio na sala, um intérprete. 

(Ágata) 

 

Para esse grupo de professores, a construção dos saberes inclusivos 

aconteceu fortemente no contexto formativo da Educação Básica. Percebemos que 

essa aprendizagem se deu através da prática. A experiência que esse grupo de 

professores faz referência está associada àquilo que Bondía (2002, p. 21) entende 

como sendo “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se 

passa, não o que acontece, ou o que toca”. Por isso, aquilo que foi vivido e que 

contribuiu de alguma forma no seu trabalho é rememorado, servindo de referencial 

para novas aprendizagens.  

Desse modo, de acordo com Tardif (2002), a aprendizagem da docência 

ocorre, também, com a prática cotidiana, na qual o docente vai construindo saberes 

experienciais. Os professores, no exercício de sua prática e de suas funções, 

desenvolvem saberes específicos, baseados no seu trabalho cotidiano e no 

conhecimento de seu meio. Dessa forma, o autor contribui ao dizer: 

 

(...) a experiência provoca, assim, um efeito de retomada crítica 
(retroalimentação) dos saberes adquiridos antes ou fora da prática 
profissional. Ela filtra e seleciona os outros saberes, permitindo assim aos 
professores reverem seus saberes, julgá-los e avaliá-los e, portanto, 
objetivar um saber formado de todos os saberes retraduzidos e submetidos 
ao processo de validação constituído pela prática cotidiana (TARDIF, 2002, 
p. 53). 

 

 Diante do estudo desse importante contexto para a formação dos professores, 

sujeitos dessa pesquisa, passaremos a apresentar o último contexto formativo que 

emergiu das entrevistas: o contexto formativo da formação de professores. 

Denominamos de saberes inclusivos, que emergem do contexto da formação 

de professores, a formação, aqui entendida como formação inicial, formação 

continuada docente que acontece como política pedagógica para a formação de 

professores. A origem dos saberes inclusivos que emergem do contexto da 

formação de professores representa apenas 2,3%. Abaixo, apresentaremos, a partir 

do discurso dos professores, alguns exemplos desse tipo de contexto específico: 
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A gente trabalhava junto, em parceria, o intérprete (G). A gente trabalhava em parcerias, 

fazendo oficinas, trabalhando com os surdos, visitando a família do surdo, pra eu conhecer 

esse universo, pra eu trabalhar com estes alunos, que era o que nós tínhamos aqui na 

Faculdade, que são três alunos surdos. Então, como trabalhar com a disciplina e também 

saber dos sinais para se comunicar com eles bem. Então, a luta foi essa constância aí, de 

buscar formações, de buscar oficinas e, aí, o apoio da Faculdade aconteceu no que eu via 

uma determinada escola, uma determinada repartição. Tinha ou estava oferecendo um 

curso. Então, ia a determinada instituição e este apoio para poder participar. (Olho de 

Tigre) 

 

A faculdade oferece formação, assim, nas semanas pedagógicas, minicursos, onde os 

alunos participam e professores que querem, eles têm o direito de participar. Sempre 

acontece palestra, minicurso e oficinas com a temática da inclusão. Agora temos que nos 

programar para ter uma formação específica ali, oficinas específicas destinadas aos 

professores, já que a gente tem este público dentro da nossa instituição. (Olho de Tigre) 

 

Então, quando a gente começou com a questão da inclusão, a partir de 2001, foi que a 

gente começou em salas regulares, colocando esses meninos (alunos com deficiência) em 

salas regulares. É que nós, também, passamos a participar de algumas formações, ter 

acesso a algumas literaturas, nada muito... Que pudesse dizer assim: “vai ser uma 

revolução”. Só os decretos, as leis e alguns autores que já vinham trabalhando, discutindo 

essas questões, né? Mas, a gente, com aquela dificuldade, principalmente de incluir e da 

aceitação dos outros e a questão... E ... Justamente a questão do suporte, né? De 

intérprete para os surdos e da pessoa pra trabalhar com os cegos. (Cristal) 

 

Para uma melhor visualização dos dados apresentados, referentes aos 

contextos formativos em que emergem os saberes docentes inclusivos, segue 

abaixo um gráfico com essas informações: 
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Gráfico 2 – Mapeamento da origem dos saberes inclusivos nas narrativas dos professores do 
curso de Pedagogia. 

 

 

É importante afirmamos que nunca tivemos dúvidas da importância dos 

contextos escolares e acadêmicos no processo de construção dos saberes 

inclusivos. No entanto, não acreditávamos que esses contextos assumiam um dos 

lugares centrais desse processo, o que se constituiu uma surpresa para nós, pois 

defendíamos exatamente o contrário. A partir de uma análise mais aprofundada, 

percebemos que esses saberes emergem a partir da própria aprendizagem na 

docência, de forma geral, advinda das experiências profissionais e requer desses 

professores, sujeitos de nossa pesquisa, um maior esforço, para elevação da 

autonomia no processo de produção de conhecimento e aprofundamento teórico. 

Isto significa que o processo de construção da aprendizagem da docência possui 

uma importância fundamental na construção dos saberes para a inclusão de alunos 

com deficiência no curso de Pedagogia, devendo ser valorizado como um dos 

elementos importantes do percurso formativo desses sujeitos. 

Os sujeitos dessa pesquisa mencionam o contexto da prática pedagógica do 

ensino superior, a partir das experiências e vivências de suas práticas e da troca de 

experiência com intérpretes e brailista. Concordamos com Beauchamp (2002, p. 55), 

quando afirma que “é muito importante investir em espaços de formação de 

professores no próprio local de trabalho, uma vez que as reflexões se voltam ao 

47% 

51% 

2% 

Contexto 1 Contexto 2 Contexto 3 
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cotidiano, possibilitando trocas de experiências, o que favorece a construção coletiva 

do saber pedagógico”. 

Conforme Toledo (2010, p. 36), “há necessidade de formação do professor 

para a diversidade, as universidades poderiam trabalhar com ações afirmativas” 

(grifos nossos), tais como: parceria entre as secretarias de Educação e as 

universidades, por meio de cursos de aperfeiçoamento, especialização, 

assessoramento, desenvolvimento de pesquisa das universidades em escolas 

públicas, as quais, ao desenvolverem seu trabalho, acabam interferindo 

favoravelmente no processo de inclusão, promovendo a reflexão e o crescimento 

dos envolvidos. Reconhecemos que desenvolver um processo de educação 

inclusiva não é algo fácil. Não é algo que se consiga por um “passe de mágica”, 

requer planejamento, aceitação das diferentes maneiras de ser e de se expressar de 

cada educando, assim como uma reflexão permanente sobre as práticas 

empreendidas na escola, visando à oferta de respostas adequadas às suas 

necessidades.  

 Dessa forma, as instituições de ensino superior necessitam abrir espaços de 

formação de professores que os permita reverem suas concepções e refletir sobre 

suas práticas na busca de uma escola inclusiva. Segundo Martins (2002): 

 

É preciso que se pense na educação como um bem social, como um 
investimento em logo prazo e que se reveja o papel de cada segmento da 
sociedade nesse processo, para que a mesma possa garantir aos nossos 
alunos, independente de suas características, uma escola de qualidade 
para todos (MARTINS et al., 2006, p. 147). 

 

Nessa direção, a preparação pode não ser a solução para todos os 

problemas. São vários fatores que interferem na construção de uma escola inclusiva, 

mas a qualidade na educação passa pelo preparo do professor. 

Ao analisarmos o contexto formativo da Educação Básica, os 47% que 

representam, é preciso dizer que não há grande distância entre esses contextos 

formativos, 47% e 51%, o que representa uma diferença de 4%. Esses saberes 

aparecem no contexto do Ensino Superior, mas sua construção acontece, 

inicialmente, no contexto da Educação Básica. 

Então, podemos concluir que quase 50% desses saberes são produzidos na 

prática da Educação Básica. Esses professores, de fato, construíram saberes, 

inicialmente, no contexto da Educação Básica. Sabemos que os alunos com 
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deficiência têm chegado à Educação Básica e que, só recentemente, esses alunos 

estão conseguindo o acesso e permanência no Ensino Superior. Compreendemos 

que já existe uma política pública voltada para a inclusão educacional na Educação 

Básica. O movimento da inclusão considera necessária uma política pública que 

tenha como objetivo a modificação do sistema, a organização e estrutura do 

funcionamento educativo, e a diversidade como eixo central do processo de 

aprendizagem na classe comum. 

Essa mudança de concepção se baseia na crença de que as mudanças 

estruturais, organizacionais e metodológicas poderão responder às diferenças e 

beneficiar a todas as pessoas, independentemente de apresentarem qualquer tipo 

de deficiência. 

 Por isso, as Diretrizes nacionais para a educação especial na Educação 

Básica (BRASIL, 2001) determinam que os sistemas escolares se organizem para o 

atendimento na classe comum, mediante a elaboração de projetos pedagógicos 

orientados pela política da inclusão. 

No projeto político pedagógico deve estar claro o compromisso da escola com 

o êxito no processo de ensino e aprendizagem, com o provimento de recursos 

pedagógicos especiais necessários, apoio aos programas educativos e capacitação 

de recursos humanos para atender às demandas desses alunos. Os dados revelam, 

ainda, a quase inexistência de saberes construídos no contexto da formação de 

professores, apenas (2%). Em contraposição, verificamos uma grande concentração 

desses saberes no contexto formativo do Ensino Superior (51%) e no contexto 

formativo da Educação Básica (47%). No entanto, podemos dizer que houve certa 

decepção nossa em percebermos que o contexto formativo da formação de 

professores é quase insignificante. Esses saberes começam a emergir no contexto 

formativo da Educação Básica e continuam no contexto do Ensino Superior. 

Entretanto, faltam políticas públicas bem definidas para a formação de professores 

na perspectiva da educação inclusiva. O campo de formação de professores não 

tem formado os professores para trabalhar com a inclusão desses alunos (BRASIL, 

2001a).  

Entretanto, existem professoras dispostas a vencer barreiras, como a falta de 

formação, pois entendem que o papel do professor, também, é o de aprender e 

produzir seu próprio conhecimento.  
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Entendemos que o professor do curso de Pedagogia se abre para o novo, 

pensa, produz seus saberes. Como podemos observar, ainda, nos dados, esses 

professores procuram construir saberes inclusivos nos contextos de Educação 

Básica e Superior, a partir da busca individual e da troca com os pares, tentando 

suprir a falta da própria formação de professores nesses contextos formativos. 

Esse movimento pode representar o que Pineau; Marie-Michèle (1983, Apud 

PINEAU, 1988, p. 65) chamam de autoformação, definindo-a como “a apropriação 

por cada um do seu próprio poder de formação”. A autoformação é abordada na 

perspectiva de favorecer uma autonomização do sujeito. Assim, o professor assume 

a necessidade de aprender e de se apropriar do processo de formação. Conforme 

Josso (1988, p. 50): “O ser em formação só se torna sujeito no momento em que a 

sua intencionalidade é explicitada no acto de aprender e em que é capaz de intervir 

no seu processo de aprendizagem e de formação para o favorecer e para o 

reorientar”. 

De acordo com Hernandez (1998), a atitude assumida frente ao novo pode 

revelar diferentes concepções. O refúgio no impossível indica que o novo se 

apresenta como importante, mas, ao mesmo tempo, difícil por demandar muito 

tempo dos docentes. Já o desconforto em aprender traduz um bloqueio em relação à 

aprendizagem imposta pelo novo. A revisão da prática não resolve os problemas, 

indica que tomar a prática como algo que pode ser dissociado da reflexão remete à 

compreensão de que refletir representa perda de tempo. Aprender ameaça a 

identidade, esta atitude denota que o novo ameaça sua experiência adquirida e 

supõe esforço para conduzir a prática. E a separação entre a fundamentação e a 

prática representa um distanciamento que o próprio professor cria ao se pensar, 

enquanto prático, assumindo-se como aquele que “aplica” técnicas e teorias, sem se 

perceber como um produtor de seu próprio saber. 

Aprender é sempre um desafio. Para aprender, necessitamos que o conteúdo 

do que vai ser aprendido tenha algum sentido para quem irá aprender. Aprender tem 

de fazer sentido. Por isso, também, é preciso querer aprender. Para Hernandez 

(1998, p. 9): 

 

Alguém aprende quando está em condições de transferir a uma nova 
situação (por exemplo, à prática docente) o que conheceu em uma situação 
de formação, seja de maneira institucionalizada, nas trocas com os colegas, 
em situações não formais e em experiências da vida diária. 
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Querer aprender é o que diferencia uma postura mais ativa frente à própria 

formação, estabelecendo vias autoformativas dotadas de sentido. Desse modo, cada 

um também é responsável por seus processos formativos, que são, ao mesmo 

tempo, autoformativos. Não são as experiências que determinam a consistência da 

aprendizagem, mas sim o sentido que lhe atribuímos. Conforme Moita (1995, p. 

137), “as experiências profissionais não são formadoras por si. É o modo como as 

pessoas as assumem que as tornam potencialmente formadoras”. 

A falta de formação institucionalizada denuncia que a inclusão, de fato, não 

tem sido levada a sério no Brasil. Faltam políticas públicas bem definidas para a 

formação continuada e formação profissional de professores. Tem se buscado 

construir aprendizagem na docência, em virtude da falta de espaços para que esta 

formação aconteça. 

A partir das nossas análises, observamos que os contextos formativos da 

prática do ensino da Educação Básica, do contexto formativo do Ensino Superior e 

do contexto formativo da formação de professores, pelo agrupamento que 

nomeamos central, estruturante, periféricos e isolados, o saber central emerge nos 

três contextos formativos, sendo o único que emerge nos três contextos, mas, em 

grande medida, ele é produzido no ensino superior. Os professores se vêem diante 

de alunos com deficiência no contato com a prática e, a partir disso, eles começam a 

mobilizar saberes e a fazer crítica da própria formação, produzindo saberes e 

mobilizando saberes no ensino superior. O saber central impulsiona o professor a 

construir saberes. 

O conjunto saberes estruturantes não emerge no contexto (3), contexto 

formativo de formação de professores. Reafirma que o contexto formativo de 

formação de professores, de fato, não contribui para a construção de saberes para a 

inclusão do ensino superior. 

No contexto formativo do Ensino Superior, os saberes estruturantes emergem 

39%. No contexto formativo da Educação Básica, os saberes estruturantes emergem 

31%. Conforme acabamos de apresentar, os saberes que são estruturantes, a 

prática educativa inclusiva no curso de Pedagogia, emergem tanto no contexto de 

Educação Básica como no contexto formativo do Ensino Superior. Esses saberes 

são construídos, inicialmente, no contexto da Educação Básica e são a base para o 

contexto formativo no Ensino Superior, nos quais são fortalecidos e ampliados. Nos 
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contextos formativos, os saberes estruturantes que representam uma maior 

frequência são o saber de número 07, de frequência 13 e os de menor frequência 

são os saberes de número 10 e 15, com frequência 09. Dessa forma, o saber que é 

mais forte tenta estabelecer a relação entre prática educativa na Educação Básica, e 

prática educativa, desenvolvida no Ensino Superior.   

Os dados revelam que os saberes periféricos representam 27% do total de 

contextos formativos, aparecendo no contexto formativo da Educação Básica com 

20% de frequência e no contexto formativo do Ensino Superior com 7% de 

frequência. A partir desses dados, percebe-se que eles são mais mobilizados no 

contexto da Educação Básica e se distanciam do contexto do Ensino Superior, pois 

apresenta uma frequência mínima. O saber de maior frequência, nos saberes 

periféricos, é o saber de número 05, e o de menor frequência é o saber de número 

03. Esses saberes não aparecem no contexto do Ensino Superior. Nos contextos 

formativos, os saberes periféricos que representam maior frequência são os saberes 

de número 02 e 18, com igual frequência de 5% e os de menor frequência são os 

saberes  de número 13, 14 e 17, com frequência de 3%. 

Por fim, os saberes isolados aparecem com maior frequência no contexto da 

Educação Básica, apresentando-se quase que de forma ausente no contexto 

formativo do Ensino Superior. Os saberes isolados são os saberes de número 06, 

11, 16 e 19, que apresentam frequência mínima, de apenas 1%. Por isto, eles 

devem interferir pouco no contexto formativo dos professores do curso de 

Pedagogia, com exceção do saber de número 16, que aparece no contexto da 

Educação Básica. 

As analises apresentadas suscitam a necessidade de mais estudos e 

aprofundamento sobre os saberes docentes e inclusão de alunos com deficiência na 

promoção de momentos formativos que proporcionem espaços de discussões e 

construção de saberes que sejam favoráveis à formação de professores para 

atender às necessidades educativas de todos os seus alunos. 
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A partir dos dados, podemos compreender como os professores do curso de 

Pedagogia têm construído saberes para atender os alunos com deficiência. Para dar 

conta deste propósito, buscamos compreender, durante nosso processo de 

investigação, a partir de atividades de leitura dos episódios extraídos nesta 

pesquisa, os saberes inclusivos que emergiram das narrativas desse grupo de 

professores do curso de Pedagogia, como também os contextos formativos de onde 

esses saberes emergem. 

O campo que serviu de lócus investigativo para a pesquisa foi a Faculdade de 

Ciências Humanas do Sertão Central, localizada na cidade de Salgueiro. Como 

interlocutores, para nosso estudo, foram convidados seis professores, conforme já 

anunciado anteriormente. 

Diante dos resultados obtidos, pudemos verificar que foi identificado um total 

de dezenove saberes inclusivos e três contextos formativos. 

A trajetória profissional desses professores e a construção de saberes 

inclusivos são marcadas por uma caminhada de busca, de conquista, de vontade. 

São discussões que permeiam a fala dos professores, oportunizando, que 

compreendem a inclusão educacional como garantia de direitos e buscam garantir a 

aprendizagem de todos os alunos. 

 O estudo revelou que os saberes construídos pelos professores do curso de 

Pedagogia da Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central sinalizam a 

preocupação com a própria formação. Percebemos, no entanto, que há dificuldades 

no caminho para a construção de uma perspectiva de educação inclusiva. Isto se 

deve à própria falta de formação nos espaços formativos de professores. 

Embora esses educadores não apresentem uma formação voltada para a 

educação inclusiva, foi possível encontrar saberes construídos na própria prática 

pedagógica voltados para a inclusão educacional. Quanto à origem desses saberes, 

o estudo revelou que eles advêm de vários contextos: contexto formativo do ensino 

superior, contexto formativo da educação básica e contextos formativos da formação 

de professores. Isto nos indica que os saberes, em sua maioria, foram construídos 

na aprendizagem da docência com os pares, com os intérpretes de libras, brailista, 

professores da sala de atendimento educacional especializado, alunos, entre outros. 

Nas narrativas dos professores, percebemos que os conhecimentos específicos e 

teóricos, relacionados à inclusão educacional foram, minimamente, construídos 

durante a sua formação inicial e continuada. Constata-se, portanto, que as 
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experiências vividas em sala de aula e nos diversos contextos educacionais, 

contribuem, significativamente, para a construção, mobilização e articulação de 

saberes docentes para a inclusão de todo e qualquer alunado. Entretanto, nosso 

estudo revela a necessidade de investimentos mais incisivos por parte das políticas 

públicas para o ensino superior, proporcionando espaços formativos para todos da 

comunidade acadêmica, para possibilitar a construção de saberes e, 

consequentemente, de práticas pedagógicas inclusivas, onde possam assegurar os 

direitos dos alunos com e sem deficiência nas IES. 

Pensamos serem importantes iniciativas na busca pela construção dos 

saberes inclusivos. É necessário que haja um processo coletivo de construção do 

conhecimento e de discussão da realidade, o que não exclui a ação individual (a 

subjetividade).  

Dada a importância que o curso de Pedagogia representa para a formação de 

professores que atuarão ou atuam na educação básica, os cursos de Pedagogia 

precisam se organizar de tal modo que contemplem discussões relacionadas à 

inclusão educacional em todas as disciplinas da matriz curricular, além das 

disciplinas especificas, a fim de preparar os alunos nas dimensões teórica e prática 

para o exercício do magistério e para a inclusão educacional. Considerando a 

realidade e os desafios que a educação inclusiva apresenta aos professores, 

pensamos ser necessário que as diferentes disciplinas do curso ofereçam aos 

licenciados e aos professores oportunidade de reflexão e discussão sobre a 

educação inclusiva em suas diferentes dimensões, respeitando e resguardando as 

especificidades de cada conteúdo curricular. 

Mas qual seria a melhor maneira de o curso de Pedagogia favorecer a 

interdisciplinaridade entre as disciplinas que abordam conteúdos referentes à 

educação inclusiva e aos demais campos de saber teórico e metodológico do curso?  

Em Portugal, um grupo de acadêmicos, visando colaborar com as discussões 

em curso no sistema educacional português, elaborou o documento Programa de 

educação inclusiva em Portugal: fundamentos e sugestões. Neste documento, os 

autores ressaltam a importância de conhecimentos que provocam o 

desenvolvimento de modelos e práticas educativas, promotoras de inclusão e 

qualidade na formação inicial de professores para o ensino regular. Para os autores, 

os conteúdos programáticos da formação inicial devem estar presentes, não apenas 
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através de unidades curriculares próprias, mas também como conteúdo recorrente 

em toda a matriz curricular do curso (COSTA et al., 2010).  

Dessa forma, o curso de Pedagogia se configura de forma interdisciplinar, 

entendida como uma proposta de diálogo entre os diferentes conteúdos 

disciplinares. De acordo com Veiga (2005, p.56), a interdisciplinaridade não tem o 

intuito de extinguir as disciplinas, mas sim de “utilizar os conhecimentos de várias 

delas na compreensão de um problema, na busca de soluções, ou para enfrentar um 

fenômeno sob vários pontos de vista”. 

 Nessa direção, a interdisciplinaridade favoreceria a organização na totalidade, 

articulando as diferentes áreas do saber para minimizar as lacunas ainda existentes 

na formação inicial do pedagogo, como também em relação à formação profissional 

dos docentes do curso de Pedagogia para uma educação inclusiva. 

 Desse modo, com a participação de todos os professores numa construção 

coletiva, buscando o conhecimento de forma integrada, para que os cursos estejam 

a serviço das questões recorrentes da realidade educacional. Entendemos que a 

proposta pensada no coletivo levaria os professores do curso de formação inicial a 

buscar a interação e construção de conhecimentos para lidar com as questões sobre 

a inclusão de alunos com deficiência, como também na formação dos alunos do 

curso de Pedagogia, mudando, consequentemente, a realidade da instituição que se 

pretenda inclusiva. 

 Desse modo, não defendemos aqui que não haja mais disciplinas específicas 

de um conhecimento. Ao contrário, defendemos que, ao trabalhar determinado 

conhecimento, a disciplina dialogue com os demais campos do saber e, nesse caso 

particular, com o campo do conhecimento da Educação Especial para uma 

educação inclusiva. 

 Consideramos que a formação inicial deva formar professores preparados 

para a docência no contexto da educação inclusiva, como também que as IES 

precisem pensar na formação profissional dos seus professores. Também, que se 

inclua o processo de ensino-aprendizagem para todo o alunado, e que se respeitem 

as especificidades e estilos de aprendizagens. 

 A forma e a consistência na apresentação de conhecimentos relacionados à 

educação inclusiva, por parte dos professores do curso de Pedagogia, dependem, 

também, de uma proposta pedagógica de curso que considere em seus princípios 

norteadores, uma formação docente para a educação inclusiva. A esta deve ser 
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acrescida, ao seu projeto de curso, a formação continuada, sendo sempre parte 

integrante do exercício profissional do professor para a garantia de uma educação 

que se pretenda inclusiva. 

 Dessa maneira, a formação dos professores das IES, no contexto da inclusão 

educacional, pode ser desenvolvida de maneira colaborativa, com os professores da 

sala de aula regular, professores especialistas em Educação Especial para a 

educação inclusiva e demais profissionais da área no âmbito do trabalho docente, 

com o objetivo de formar uma equipe multidisciplinar, que atenda às necessidades 

práticas do professor para a inclusão dos alunos com deficiência na sala de aula e 

busque estratégias para a efetivação dessa inclusão. 

 O trabalho do professor na sala de aula regular para a educação inclusiva não 

deverá ser independente e solitário. No nosso estudo, os professores solicitam apoio 

e parcerias para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas. Além das 

parcerias as IES devem dispor de recursos humanos, materiais pedagógicos, 

acessibilidade física, tecnologias assistivas, além de oferecer condições satisfatórias 

para o desenvolvimento de um trabalho colaborativo.  

 Pensamos que, para a construção de saberes docentes inclusivos, faz-se 

necessária a realização de estudos e pesquisas a partir da realidade educacional 

atual, no sentido de compreender e contribuir para a efetivação da inclusão 

educacional, pensando a formação do educador para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas que atendam a todos os alunos. 

 Dessa forma, consideramos que o governo e suas políticas públicas, bem 

como as IES de formação de professores e seus responsáveis, deveriam escutar e 

responder à grande queixa dos professores, que é o despreparo para atuação com 

alunos com deficiência. 

 Entendemos que a abertura de espaço de discussão e participação deve ser 

dada aos professores no momento do debate e elaboração de políticas de formação 

de professores. Políticas de formação continuada e políticas de formação 

profissional, que permitam a participação ativa dos professores nos processos de 

definição de sua formação e nos rumos da educação pública. 

Desta forma, finalizamos, temporariamente, a nossa pesquisa, pensando que 

a construção dos saberes para a inclusão educacional passa por uma construção 

social, dependente de um movimento político, institucional e pedagógico, contínuo, 

dos sistemas educacionais para a efetivação de uma educação mais inclusiva. 
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Gostaríamos de registrar, também, dados que não há como serem 

contabilizados, postos em tabelas, sistematizados ou reproduzidos em teorias. 

Falamos da convivência com os colegas professores durante o processo dessa 

pesquisa, que nos possibilitaram, a partir da escuta de suas memórias e trajetórias 

profissionais, conhecer, de perto, histórias de vida e experiências profissionais. Nós 

nos sentimos sensibilizados com as histórias de luta e resistência. Estabelecemos 

relações de diálogo e confiança e admiramos a força desses profissionais, que lutam 

todos os dias para afirmar e reafirmar seu papel na sociedade, na busca da 

construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A esses profissionais, minha 

admiração. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto 
A CONSTRUÇÃO DE SABERES DOCENTES PARA A INCLUSÃO DE 
PESSOAS COM DEFICIENCIA: um estudo a partir dos professores do 
curso de Pedagogia do Sertão Pernambucano. 

Pesquisador 
Responsável 

Marta Callou Barros Coutinho 

Orientador Profª. Dr.ª Clarissa Araújo Martins  

Instituição a que 
pertence o Pesquisador  

Universidade Federal de Pernambuco – Programa de Pós-graduação 
em Educação 

Contato (87) 99484492/(87) 88261224 / mcallou@hotmail.com 

 
Senhora Diretora solicito autorização para realizar uma pesquisa intitulada: A CONSTRUÇÃO 

DE SABERES DOCENTES PARA A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: um estudo a 
partir dos professores do curso de Pedagogia do Sertão Pernambucano, que tem como objetivo 
geral: compreender como os professores do curso de Pedagogia têm construído saberes para atuar 
junto a alunos com deficiência; e como objetivos específicos: a) identificar e caracterizar os saberes 
construídos pelos professores do curso de Pedagogia que atendem alunos com deficiência; b) 
identificar qual a origem desses saberes. 

 Este é um estudo de abordagem qualitativa, utilizando como instrumentos de coleta de dados 
entrevista semiestruturada a partir das narrativas orais. 

O campo empírico da pesquisa é a Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central.  Na 
ocasião investigaremos o DPI do curso de Pedagogia. Os sujeitos participantes do estudo serão os 
professores que lecionam no curso de Pedagogia oferecido pela FACHUSC que atenderam ou 
atendem pessoas com deficiência no curso de Pedagogia. 

Os usos das informações oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à 
pesquisa envolvendo seres humanos, e as respostas serão tratadas de forma anônima e 
confidencial. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados 
divulgados em eventos e/ou revistas científicas. 

Coloco-me à sua disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas.  
A senhora receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do pesquisador 

responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 
momento. Desde já agradecemos a sua colaboração!  

 
Sendo assim, eu, __________________________________________________, RG nº__________, 

telefone (      )___________________, e-mail 

_____________________________________________, declaro, por meio deste termo, estar ciente 

do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e estou de acordo que 

a instituição da qual represento possa participar desta pesquisa. 

 
Recife, ____ de _______________ de  20___.    
 
 
_________________________________________________ 

(Assinatura do voluntário) 
  

mailto:mcallou@hotmail.com
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto 
A CONSTRUÇÃO DE SABERES DOCENTES PARA A INCLUSÃO 
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: um estudo a partir dos 
professores do curso de Pedagogia do Sertão Pernambucano. 

Pesquisador 
Responsável 

Marta Callou Barros Coutinho 

Orientador Profª. Dr.ª Clarissa Araújo Martins  

Instituição a que 
pertence o Pesquisador  

Universidade Federal de Pernambuco – Programa de Pós-graduação 
em Educação 

Contato (87) 99484492 /(87)88261224 / mcallou@hotmail.com  

 
O Sr. (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada: A CONSTRUÇÃO 

de SABERES DOCENTES PARA A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: um estudo a 
partir dos professores do curso de Pedagogia do Sertão Pernambucano. Que tem como objetivo 
geral: compreender como os professores do curso de Pedagogia têm construído saberes para atuar 
junto a alunos com deficiência; e como objetivos específicos: a) identificar e caracterizar os saberes 
construídos pelos professores do curso de Pedagogia que atendem alunos com deficiência; b) 
identificar qual a origem desses saberes. Este é um estudo de abordagem qualitativa, utilizando como 
instrumentos de coleta de dados entrevista semiestruturada a partir das narrativas orais. 

Os usos das informações oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à 
pesquisa envolvendo seres humanos, suas respostas serão tratadas de forma anônima e 
confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. 
Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez 
que seu nome será substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados apenas 
NESTA pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas.  

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a 
responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não 
trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus 
dados, como também na que trabalha.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem realizadas 
sob a forma de entrevista semiestruturada. A entrevista será gravada, com gravação de áudio, para 
posterior transcrição.  

O Sr.(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não haverá 
riscos de qualquer natureza relacionada à sua participação. O benefício relacionado à sua 
participação será de aumentar o conhecimento científico para a área de educação.  

O Sr.(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do pesquisador 
responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 
momento. Desde já agradecemos a sua colaboração!  

 
Sendo assim, eu, ________________________________________________________, RG 

nº___________________________, telefone (  )______________________, e-mail 
_____________________________________________, declaro, por meio deste termo, estar ciente 
do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e estou de acordo em 
participar, como voluntário, da pesquisa acima descrita.  

 
 

Recife, ____ de _______________ de 20___.    
 
 
_________________________________________________ 

(Assinatura do voluntário) 
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APÊNDICE C – PERFIL DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Qual a sua formação profissional?  

2. Ano da conclusão do curso? 

3. Tempo de serviço no ensino superior 

4. Pós-graduação? Especialista, Mestrado, ou Doutorado? 

5. Tem formação especifica na área de educação especial? 

6. Exerce outra atividade fora a docência  

7. Experiência em outro nível de ensino? 

8. Faixa etária? 

     De 30 - 40  

     De 40- 50  

     Acima de 50. 

9. Nas suas disciplinas ministradas no ensino superior aborda temas relacionados à 

educação inclusiva? 
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APÊNDICE D- ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA 

 

1. Como aconteceu na sua trajetória pessoal e profissional a construção de 
saberes para atuar junto a alunos com deficiência? 

 


